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MILITAR IS. PAULO
Fai fixada pelo governo a data para requisições militares
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Surte bom effeito a da venda do leite

0 coramunicado official do meio dia de hoje annuncia a oecupação
da cidade de Sorocaba pelas forças legaes

fíommunicatlo official fornecido pela secre.
(iria tio palácio do Cattete, ao melo dia:

Conformo noticiámos, nm «vlüo dou se»
didoaos, levantando vôo em S. Panto, «eralo

i •¦ii'» de Taabatè •, pcrsi-juldo pelos aviões
Aa tropas leyaeo, aterrno num brejo ¦ tres
lefixa da cldado do Cunlis, ondo foi capta*
tr.do.

Aa tropas legaes oecuparam hontem a ei-
4iUo de Sorocaba, onde fizeram 40 prislo*
¦-riro.¦>.

O nfdcisl rnm mandante tios rebelde* fn-

ma, o Sr. Affonso Vizeu escreveu a seguinte
curta no Sr. general Dr. Ferreira do A mural,
presidente <ia Crus Vermelha Brasileiras

"Uio tlc Janeiro, 23 do julho do 1021. --
Exmo. br. general lir. Antônio berreira do
A mural. dd. presidente t!:i Uras Vermelha
llrasiloli-a — N. capital. — Dcunle dos ncon*
tecimeutos qne so cilão passando no Kstado
do São Potilo. cum magna geral da Nnçiio,
não podíamos ser indiffcrcntcs aos solfii-
mentos das victimas, não só us feridos «in»
combates, como «quelles que, fora da lula
fratriclda, soffrcm privações dc vlvcres o de
roupas. ., _

Nessas condições, permitia-nos V. Es. qne
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presidente «Ia ftepubllca • do Cslodo, em
face tios acontecimentos.

A municipalidade de Bocayuva
approvou mn voto de soli*

dariedade ao governo
BOCAYUVA (Minas), 24 (Ssrvtço especial

da A NOITE) — A Cantara Municipal votou
uma moção dc solidariedade proposta pelo
vereador Jiivuiinl polabella, npplaiidindn a
necâo do Sr. presidente Itunl Sourc-*, nn re»
pressão ao inovimeiito sedicioso dc S. Paulo.

Completa calma no Paraná
CUniTYBA, 2t 'A. A.) — Continua n rei»

nnr completa calma em todo o Estado du
Paraná.

A população desta capita! espera anclosa
a noticia da victoria completa das armas
legaes.

0 Sr. Carlos de Campos reitera
seus agradecimentos ao

Sr. Raul Soares
BELfcO HOBIZÒXTE, 21 (A. A.) - O Dr.

Ilaul Soares, prcsitlcnte do Eslndo, recebeu
do l)r. Carlos do Campos; presidenle do Ks»
tado de S. Paulo, o seguinte tolcgrannna:•"'tíiiayaunn, 23 — Cada ves mais rcoonlic»
ço o decidido apoio que o glorioso ICsludo dc
Minas uos deu, pcla efficlcnto cooperaçltu da
sua brava iropa ni|ui cm acção denodada e
valiosa. Não posso, por isso, deixar de en-
viar novas e cordeacs congratulações ao il-
lustro c prezado amigo, como mais alto ex-
poente da velha fraternidade dos nossos Es-
tados. Sinceras saudações. (A.) — Carlos da
Campos."

Está em organisação o bata-
Ihão de caçadores "Maré-

chal Setembrino"
Coimnunicain-nos:"Sob a direcção do major de 2* linha, Dr.

Alencar Piedade, que estâ servindo á dispo-
aição do general Menna Barreto, comman*
dante da 2* brigada do infantaria, está sc
orguulsando o bataPiüo do**»çadores' "Murei*
chal Setcmbrino". ,lá está prompta a pri
meira companhia, sob o commando do cap!
tão do 2" lihlia Joaquim Vieira _d_e Mi
randa, tendo como subalternos os segundos»
tenentes de reserva tle 1* linha Uclvaux Si-
queira o Álvaro de Freitas Guimarães. Essa
companhia de guerra tomou,o nome de "G«-
ncral Menna Barreto", cin homenagem a
osso militar, .lá estão sendo odmitlidos vo-
Unitários e reservistas para a segunda com-
panhia de guerra "Dr. João Lui* Alves", com
quartel no Pavilhão Japonez. Exigem-se at-
testado de condueta c exume de sanidade."
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conquista
da seiencia!

A medida da creação dos postos 'lc venda
dc leite pelas autoridades vem smliudo bom
effeito a julgar pcla concorrência que se ob-
serva desde t-edo. São pessoas d tlilfcrenlcs
classes qne, mal aberto o dia.,:procuram jio

Rebellião ?
Uma pergunta que se íaz
em Lisboa e que ainda não

obteve resposta

a ves da compra. Nesse sentido vale peln
melhor Informação ò flagrante colhido _ na
madrugada dc lioje no Traça da llepublica,
a onde, conforme moslrn u n.o»sn gravura,
tino sau poucas as pessoas, <|tu-, de garra-
fas e outros vasilhames; nauiirdam a Hora
tia compra do substancioso alimcnlo.
i cooooocccooooca

Os campeões
do murro

Novo proGesso de anes-
thesia somniíera

« m mii—»*—

0 Dr. Frcdet communica á Socte*
dade de Cirurgia, dè Paris,

a sua descoberta
PAUIS, 24 (Mnvas) — O Dr. Fredct. d«

Hospital tlc \à Rltie. leu. perante, a SOeio*
dade ile Cirurgia, uma nicmorin cm quc ex»
põe uin novo processo de anoslhcsia somnt»
lera. iia dufj dc lü a,'» ccntimclro» cubicos.
ü liquido é Injeclado n.i velo. .meia hor»
d,*ptiis de uma Injccçâd liypiidcrmicai-prcyi*
ile ninrpliiun eslerlllsadora. V'í*,"

Ar.iie.-lltesl.i é completa c perirtilte a rea-
lisaçiit) dns mais demoradas c graves opera»
ções. O torpor prolonga-se por 2t o 30 no*»'
ras, podendo " paciente ser despertado para
tiliniculnr-sc, sem quc a lomnda du alimente
provoque voiiiHos ao enfermo.

O processo Kivdet não exerce,i tambcm^
íionlluinii ncçfio prcjudicinl s.olirc o llgad»
ou os rins, .

¦ maa» •

a oecupaçüo pelas
rtc/uí reproduzidosO communicado official de hoje, ao meio-dia, annuncia

forças legaes da cidade dc. Sorocaba. Interessa, pois, ver ....... . ,_
alguns aspectos desse centro de população pimlista: \) Edifício da Munici-
pulidade, Í) Theatro S. Raphael, 3) rua do Rosário t 4) Visfti geral da cidade

. LISBOA,
conformo-

Bi* de automóvel. As tropas legaes mantêm
firmemente as vantagens de suas posições
iu fronte de S. Taulo, onde fizeram de hon-
tem nara hoje um sensível avanço."

Afim de attender ao aprovisio-
namento das forças armadas
— Foi fixada a data para re-

quisições militares
O Sr, presidente da Republica baixou o

Seguinte decreto, referendado pelos Srs. ml-
(listi-ns tln Marinha e da Guerra:"Decreto n. 1K.529 — de 522 de julho de
19'.!. — Físíi a data a partir dn qiiiíl .deverão
sei* attendidas as requisições militares no
Districto Federal e nos Estados do Itio dc
Janeiro, S. Piiulo, Paraná e Mailo Grosso —
O presidente dii Republica dos Estados Uni.
dos tio Brasil, de nccdrdò com o disposto no
ni. 2" dn lei n. 4Í21ÜI, de 14 de janeiro de
11)21, resolve fixar líá data de lioje. liara
que devam ser attendidas as requisições mi-
litares de tudo quanto fôr indispensável
para completar os meios de aprovisionamen-
to e transporte das forças armadas tle ter-
ra ou mar no Districto Federal e nos Estados
do Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná e Mat-
to Grosso, requisições que serão feitas nos
termos da mencionada lei. Rio tle Janeiro, i'i
da julho de ,1924, 103" da Independência o
80° da Republica."

Reunida a çommissão de se-
nhoras presidida peia Sra.

Arthur Bernardes
Reuniu-se. á tarde, no palácio do Cattetc,

(Ub a presidência da Sra. Arthur Bernardes,
a comniissão de senhoras que vae tomar a
si o encargo de angariar donativos, afim oe
enviar aos soldados e marinheiros das for-
r*is lettnes nue estão combatendo cm h. rau-
Io, cigarros, doces, objectos de uso, presen-
tes, etc.

Dez contos de réis para serem.
distribuídos nos campos de

accão, sob o fim exclusi---TrTte-eawdada,.^!^^!
a Cruz Vermelha

\ directoria da Associação Brasileira de
Imprensa recebeu a carta abaixo, ecuja pu-
b'!âoHa 

S^Saude da Guerra, Rio de Ja-
nciro 24 dc julho dc 1024. - A' Associa
cão' de Imprensai Tendo os Srs. Affonso
Vizeu & C. me enviado a quantia dc dez
contos de réis, sendo cinco contos por conta
da casa e outros cinco por conta do-.soclo
Sr. Affonso Vizeu, destinada _ a ser dis-

, tribuida nos campos de acçao, sob o fim
exclusivo da caridade, que rege a Crus Ver-

f mellia, solicito a publicidade desse açto de
benemerèneia e altruísmo, que - -devera ser
conhecido tle todos o que poderá talvez mes-
mo ser imitado por oulros corações hérnia-
zi-.ios e generosos. ...

Agradecendo, desde já, a attençito que dis-
penstireni ii es-le meu pedido, subscrevo-me,
com os protestos tln mais elevada estima e
consideração -- (a) General -Ferreira do
Amaral, director da Saude da Guerra e pre-
sidente da Cruz Vermelha Brasileira.

Fazendo o offcrccimento da quantia aci-

tomemos a liberdade dc enviar-lhe a quan-
tia de dez contos do-réis, sendo: cinco con-
tos por conla da nossa casa c cinco contos
por couta do nosso sócio Sr. Affonso Vizeu,
particularmente', afim de que, com outras
quantias que, de certo, serão levadas a essa
patriótica instituição, sejam distribuídas nos
campos de acção, sob o fim exclusivo da ca-
ridude que rege essa Cruz Vermelha.

Com protestos da nossa mais elevada con-
sideração e apreço, somos, de V. Ex., admrs.
c amigos altos. — Affonso Vizeu & C."

0 presidente Carlos de Campos
telegrapha ao seu collega

fluminense<
O presidente do Estado do Rio reccliea o

seguinte telegramma-de S. Paulo:"Guuyauiia. — Com grande eiithiisiasmo
e confiança foi aqui recebida u galharda
tropa fluminense, efficiente auxilio niilitur
desse glorioso Estado na defesa da legaliila-
de em terra paulista. Os paulistas, em cujo
nome falo, saberão reconhecer tão valiosa
cooperação, que ainda mais vae estreitar os
laços de fraterna s.vmpathia entre os nossos
Estados. Ao eminente amigo envio especial-
mente oi meus cordiaes agradecimentos e
saudações. — (a) Carlos de Campos."

Um batalhão fluminense incor*
porado á brigada do general

Sócrates
O presidenle do Eslado do Rio reeeben o

seguinte telegramma dè S. Paulo:"Guayriurin. — Chegou aqui e está incor-
porado á. minha divisão mais uni bniallião
da sua policia, com bello aspecto e animo
forte para participar das nossas operações.
Euvio-lhe cordiaes agradecimentos c abraços.
— (a) General Sócrates,"

MAIS UM "RAID" AÉREO A'
VOLTA DO MVNDO

¦ m m m~ a >¦-¦¦

O major Zanni iniciará, hoje, o
seu grande vôo

AMSTERDAM, 24 (A. A) — Q conhecido
aviador argentino major Zanni, que ce aoiiu
nesta cidade ha varias semanas, iniciara
hoje a sua atmunciitda volta ao mundo em
aèroplano.

Vão ser isentos de taxas os "bilis"

estrangeiros pagaveis
na Rússia

;*"'¦'••;>..? 
' ''''";'

MOSCOU. 24 (Havas) — A agencia Rosta
annuiicia, segundo declaração do commis-
sanado das Finanças, que ficarão isentos de
laxasos "bilis" estrangeiros pagaveis na
Rússia

21 (A. A.) —r üa pouco tempo,
lelcgramiua .interiormente, trans-' 

mittido,, o capitão de
fragata Filomeno Cn-
mura foi denunciado
perauto as autoridades
militares, por aliciador
dê? clcJntmtos* militares-
para um movimento
dc rebellião.

Affirmavn-se nessa
denuncia que o mes-
mo militar, entre ou-
tros actos, havia con-
vidado para o mesmo
levante os coniman-
daiiles de dous regi-
mentos aquartcllados
nesta capital.

Deante dessa aceusa-
çâo. foi, liontem, aber-
to rigoroso inquérito
a respeito e instaura-
do processo militar
para apurar a sua res-
ponsabiliilude.

Seienlt* desta oc-
correncia, o Sr. Cunha
l.cál, amigo daijucUe
capiãlo, qffereccu-se
como advogado pnra
defender a sua cau-
sa. sendo acceifo.

Esse faclo tem sido
muilo commentado
em todos os círculos
militares e poli ticos.

A imprensa, apre-
ciando os antecedeu-
tes do aecusado, a sua

a-falta de base dn denuncia,
onclue pelo can-

George Carpeniier enfrentará,
hoje, em Polo Groand, o pugi»

lista Gene Tamsey

0 boxeur negro Siki casou-se, em
Nova York, com uma artiría

americana
NOVA YOUK. 'Jl (A. A.) — O assumpto

do din nas rodas desportivas desla ddade, é
•o-cnconlro-ptigilisüco_.t|itc iliojê vjío ter;_no |
Polo Ground, soli os auspícios do Sr. rcx-p
Rieltards os boxêurs George Carpeniier e
Gene Tiinney para a disputa do campeonato
dos pesos'"meio pesados".

A imprensa novayorkiiin, tratando cm sua
edição da reunião pugilistica que está des-
pertando muito interesse, pretende eviden-
ciar a decadência de Carpeniier nos "rings ,"
o que prova com argumentação de «uas ulli-
mas derrotas.

Ao mesmo tempo tnnlo os jornaes como
os desportistas e os chronistas mais autori-
sntlos, se referem á personalidade de Gene
Tunney, nome este ainiln ha bem pouco qua-
si completamente desconhecido nos meios
pugilislicos, mas <iiie, a pouco e pouco, á
custa tk> muitos esforços, vae sc impondo c
erii*.-"do fama.

Citam, para isso, a "performance'.' de

A Itaüa e as exprçs-
sões de seu gênio

politico
Passa, amanhã, pelo Rio,
Mor Manoel Orlando
Passa, amanhã, polo Rio, de viagem para

Buenos Aires, umn das figuras mais emlnen-
tes do palco político iia Europa, c gloria in»
discutível da Itália: o Sr. Viclor Manòot

Orlando, espirito do
••stadisía e alma do
'.rtlnta. tribuno âo
levsuasivo rigor do

.¦lonuenela e júrin-
ionstilto dos ma i s
irofundos. . Klle ô do
lobra conhecido cm
nosso paiz, quo o-rdnrtrain—4ò-d-o_s os_
noss o.s mldllcctuaos.

>##»' '1

Ttinnev lio auno passado, durante o ijii.il

Capitão de fragata Vi
lomeno Câmara

fé de officio c
acha-a sem fundamento

itussia. ccllainento tio processo.
0OCX?OOOOOOOOOOO<OOOOCXDÓC^¦" JL., "¦

lí

elle conseguiu olilèr bf.lllssimas victorius so-
bre Uattling I.evinslty, Jack Clifforii, Wlii-
tey Wenzcl, .IneK titiiiu*. e Cliuclts Wiggins.

As previsões são mnis favtiravcis a vicio-
ria de Tunney que tlc Ciirpcnlicr.

NOVA YOUK, 24 (A. A.) — A imprensa
locnl iitiblicii,. hiij*.*. como curlpsidiide, e cer-
cada de coinuientarios, mnis ou menos iruni-
.»• a notici» tle tltic ò lip.xeür negro Siki;
natural do Senegal, e que, não lia muito
dci-rotou Carpeniier ein Paris, se casou, liou-
lcm, em Novn Vorlt, com uma aiiiei-icahu
liiiiiira e loura tio íio.n.ie Eillan Wci-ner, e
t|iíti se diz artista.

iliJlIBillIlIillil
Os profissionaes inglezes jogarão, domingo, coni

o Fluminense F. C.
Não ha muito, passaram por esta capital,

cora destino a Buenos Aires, onde iam en-
frentar os melhores quadros platines, os
footballers profissionaes inglezes do "Ply-
moutli Argyle". A sua actuação na capital
portenha foi das mais notáveis, vencendo

vife, o que 6 qiiasi certo, effoctuar-se-ã As
S horas da manhã, por ter o "Andes" de
levantar ferros pouco depois das 10 horas.

Os inglqzes desembarcarão ua véspera, á
noite, e ficarão hospedados nas dependeu-
cias do Fluminense.

0 major Peixoto communica
que o moral da tropa

é optimo
O Sr. presidente do Estado do Rio recebeu

o seguinte 'telegramma de S. Paulo:
"Guoyauua. — O eslado de saude e o mo-

ral da nossa tropa 6 optimo. As vossa» pa-
lavras e conselhos vivi ficam a nossa inque-
«¦fHtj^iAuü-foiiducta para honra e gloria do

fluminense. Sautlaçocs. Major
bata-povo fluminense, sautinçoes. -'=~TaT

Enrico Peixoto, commandante do 'À"
lhão."

Legião de Honra "Marechal
Fontoura"

Esteve, ú tarde, na Chefatura de Policia,
uma çommissão da Legião de Honra "Maré-
chal Fontoura", composta tle sócios do "Cen-
tro Beneficente Dr. Arthur Bernardes", quo
ali fora cm visita ao seu patrono. "

Um protesto na acta do Jury
de Além Parahyba

Na sessão do jury do comarca dc Além
Parnlivlin, o advogado Dr. Antônio Angus-
to Junqueira, quc c, tambcm. o presidente
da Câmara, requereu que so consignasse ria
acta dos trabalhos um protesto contra o le-
vante militar dc S. Paulo, bem como ap-
plausos caLorosos á «cção enérgica dos¦ Srs.

Oa footballera do

Gomo a Argentina vae re-
mkí o herdeiro da

Itália
A homenagem do'príncipe Hum-

berío aos mausoléus de San
Martin e general Béígrano
BUENOS AIltKS, 24 (A. A.. — A im-

prensa desta capital viíe publicar o pro-
ginmma official dei festejos qne serão tn-
Lutados a S. A. o prim-ip-.* Umlicrtrí, da Un-
lia, que está em viitgéni de visita á Ame-
rica do Sul.

A permanência de S, A. cm Buenos Aires
scríi do dia 6 a II tlc agosto.

Das homenagens ao príncipe constam di-
versos banquetes e và.ritiel recepções organi-
saclas pelo governo e pela mais alta sócio-
dade portenha.

O prineipe Üiiibcrfti depositara ricnsí.co-
roas n-os riiâusolíòs dos ' heroes argentinos
San Martin e general Bélgraho, uo ccinitc-
rio dii 1'iecoletii,

-mentiriam

\

s;-l

pie já o saudaram
pessoalmente, quando
.!e sua ultima via»
?em, ou já lhe leranv
is admiráveis liçõe*
e livros, scus discar»
sos de direito inter»
nacional, c orações do
lalriotismo.

Agora, o ex-cbefa
ilo gabinete da Itnlia»
e seu embaixador na

ViYfi.r Manoel Orlandn P a z de Versailles,
passa pela nossa cida»

dc, afim d»; ir fa*.:er uma serie de conferen-
e.iiis em llucnos Aires, nn Sociedade de Cul»
tura Itálica, que o convidou para essa alta
missão dc propagnr.da de emoções c pensa»
mentos.! Revendo o Hio do .laneiro, o grande esta-
dista italiano, quc passou por nqui lia tres
annos, e deuiorou-sc enlre nós algum tempo,
sendo sempre atvo das mnlorc3 manifesta-
cões. lia dc experimentar, sem duvida, .o
deslumbramento da primeira vez, a impres-
sim que cüe próprio nns manifestou, fazendo
o elogio da nossa cidade com a eloqüência
que o colloca entre os maiores oradores da
ilCtlliililliiíl.'. ,

(1 Sr. Victor Orlando viaja a bordo tio
¦'Prlnçipessti Miifaldii/', em conipanhiu .'de
sua 15sina: esposa e dè sua filha.
— »--«aw ¦

A producção do algodão bra-
süeiro

"Plymonth Aragle",
ao alto, d

teams os mais adestrados o perdendo para
o scratch rosarino, considerado como o me-
lhor conjunto 

'argentino,'pelo. diminuto sco-
ru do 2 x 1. Pois são esses footballers que
o publico carioca, por iniciativa .do Fluini-
nense V. C.. terá oceasião do conhecer do-
iiiingo próximo.

Para isso, a directoria do tricolor ja ra-
diographou para bordo do "Andes", cin que
viajam aquelles profissionaes, convidando-
os para um jogo, no stadium. O encontro,
caso os jogadores inglezes attendans ao con-

vendo-se o captain Rnssell, o primeiro
.esquerda

No quadro dos profissionaes figuram ele-
mentos tlc "incontestável valor, entre elles
o ltecper Grriigj tido como o melhor da In-
glaterra o o full-baíiU liasse]], que c o seu
captain. Ii o team do Plumineiise entrar A
¦completo em campo, pt-io tine i de ospernr
que se assista a tima pãvtidu de graiide sen-
sação, por que ha muito os spórlshieii cario-
cas anceiam. Ksle o len.iri da cidade: Harol-
do; Petit e Léo; Nascimento, rioriiiuo c
Fortes; Zezé, Lagarto, Nilo, Coelho c .Moura
Costa.

MAC LAREN VENCE MAIS UMA
ETAPA

Murukamu
O aviador inglez

.iitrimlíi 3 vi-.ll,, .In

A sua chegada
TOKIO. 21-(Havas)

1/iiicil, qire cl.íTlãc  ,..
niiindo, chegou a MtiíHilóímü.

<mãa*
Morreu a progenitora de

Toscanini
IUL.KQ, 21 (A. A.i — Com a avançada

edade de S4 annos fnlleceu honlem. neslil ci-
dade.a Sra. Paula Toscanini, prugvnltara do
celebre maestro c regente tle orclieslra AÍ'-
thíif Toscanini.

Apresent»a-se ao Parlamento o
novo ministério chileno

SANTIAOO, 'M i.\. A.i — Nn sessão de
hontem ilo Parlaineiit  novo gabinete
aprescnt.ou-so, cojno i dc praxe, í,endo sau-
dado pelo presidente da Câmara o pelo pre-
¦ Manta Ja Scnaclrt.

NO ULTIMO ANNO FORAM EX»
PORTADOS PERTO DE 120

MIL CONTOS
A Superintendência do Serviço do Algodão

tem colhido informações que lhe capacitam
parn assegurar as promissoras esperanças da
lavoura nlgodocira no paiz, cm franca proa-
paridade tle producção,

A' vista dessas Informações, constantes de
ninppas minuciosos a respeito da cultura,
pude ;ulc;it!t:ir-se quc a producção nacional
sc vae desenvolvendo sob os melhoras auspl-
cios, em marcho lenta, porem segura, como
se vê tios jilgitrismos seguintes expressos em
ísilolíramnii.!*. e fardos 'correspondentes:

1018 -- 88.ltl8.15B ka-i 301.680 fardos'do
íiOft lilirns; 101!) — 00.SI8..18.') ks., 443.771
fartlds dc 500 lbs.; 1020 — 103.263.200 k'R.j
;í5'S::'94»7 fardos dc 500 lbs.; 1921—10.9294.2M
k«.i 458.752 fardos de 500 lbs.; 1928 •**
119 890.191) kg., 532.885 fardos de 500 lbs.t
IíCJS  124.875.000 kg., 555.000 fardos ds
500 lbs. ! * ¦ ':'

Esta producção não teve, como era de es»
perar-se, maior vulto nn balança da expor-
taçiio para o exterior e isso sem duvida, cm
virtude, tias necessidades que tiveram as nos-
s.is fábricas de tecidos.'para o seu abasteci-
monto, ijué todas, òu na» ilua'grande'partei.
fenlisitrain inslalluçòes paia a capacidade
mais desenvolvida cie predileção 

'industrial'.
l-'i)i, todavia, exportado, nesse tícsnío .po-

rindo, em toneladas:
1013 — 2.095; Ifllfl -- 12.15!!; 1020 --

24i09«; 1921 — lü.tii)?: 1922 — '88;U48;
-XCCl;.*.. — Ifl 1 7II _

Nno estando incluída Ioda a-...
agrícola* que so encerrou em junho findo,
verifica-se que essn exportação mereceu Va-
lor official mais ou menos compensador aos
interesses dn economia nacional, como so
demonstra: _-'

19.18 — 9.700:5!!!'.; 1019 ~ 30.708:153?;
1020 — 30».(ií)7:(i9(!.$; 102! —. 45.944:607?;
1922 — 1();|.{)();í:0»!78; 1023 — 110.130:170$.

Itc-.iüsailoi ale este monienlo accordos coro
sele listados lilgoddeiros, que suó os do Hlo
Grande dò Norte, Pcrnambtfco, Maranhão,
Sergipe. Aiai;òa:;. Pará e Bnliiii,; no sentido
ilu acção mais tífficicntc se praticai* pelo in-
léresse tia ciilltirn e du sua maior producção,
tudo está a assegurar que cm períodos fu-
litros tle safriis, teremos que registar resul-
tados abundantes do proveitos, por torçs^-
íuoshiá dò nppàrõlliamentò de quo o gover»

,no sc revestiu para esse objectivo.

CÜ."-*Í.i ¦'¦-'.'¦ ..¦':.--::-.:.'-.-^~^.:~' tiít«8í^
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A Uiniar.t nilii|i|iiu ,i praitldritflii radia* ¦¦
(<ti kupiirlmlr iml.n. nii _nuvuiivõtrff¦ Ti'»tH"iii'
Ho um vvllio incidente, cnil.1 nnno iviiovado
ti sulina n i|u,il nunca to ei<tiil),'li*ci*ii um
i ,,¦ ... -,,..,( ta jiiktu, Na inaliiriii du» «'«•
{*¦>) a» •aliclcillllli'-, |l|nS. Ul ílINlilIllil» ll-'
laii>l>U'na'lii o n>i cialnlioleflmciitos da cunhai.,
Mu ruecheiii iiuxlllus nàn nii delles careciiu
tomo IIíph ilún (Icitiiiu claro u acci'llnvi'1.
li,n JA m tem diiNínlierli» osctnp-ais eliiir*
Ctíi-lliiiis, Ji\ ni descobriram uhmiiu lukU*
t^ljaVia ortfanlsndtM oxeliitiivniiicnta ptirn
Conquistai1 nuxIlioH nus leis orçamentaria*,!
mu fuce de» nriigruraiiiii de economia* riflo*
l-Msas o comboio A UMa ile siibvençtJt*» oe
iasatlfliii, l'ni' oulro liielai ii crlturin radical
litiprvssiainu di)»ua*rndiivcln)ciilc e nfio «br-
Hecct a nenhuma uxpreusAo de i.c.tlçii,

Af*oru nppulíceni diverso* pra-lerl"» e»la*
lll'la-1'l'lldai flUtlCS (Ia) rpCOltU pillll » fltll V$*

f-ai 
dc rcstuheloccr ns subvenções. A

ivii nàn é má, Mil», nàn está lieni encnnil'
Rhiidu. Nfio Iiuhtit rcslnlielecur ns stibven*
.âer,, respeitando a lista dos Institutos, ns-
Soclnçaíct « estabelecimentos du ensino. <jno
itu rccolieni. Sc.iln de bom nlvUro exigir do
f.odn% elles um processo novo da* h.itiãlii.i-
rjAn Cuia umn dn« liislllnlçoes ipie recebeu,
euslliuas n* «ubiui-lta a oxaino dns sutis ins-
t.illaçiVs, dos serviços prestados e da mn-¦seira pnr i|ne dcspcndoin os aunillns rece*
Isldaii. Nsti*s lermos sc poderia crear ni,.'s-'*io nutras fiintes ele receita, pnra Idcntl-
.Xis destinos, flcamlo a cargo dai Minislerio
(Sa Justiça Julfiur ilo direito dns siilivcnclo-
nadam existentes, ciue su liribllltusscm nn-
iBiuente.

¦#'»*
A solicitação municipal para nue sejnni

orgnnlsndns os planos de anosltclincnlo da-
llua nos terrenos rompiistoalos á coluna lii'1-
toricti dn Castello, nu "sacco" dn fllorla c
É lagoa Rodrigo ale Freitas, parece ali/.er
tjue os serviços ali eslilo a caminho da
fiistançla final,

Seria magnífico cjue assim acontecesse.
A venda eius terrenoas traria já nina ronda
turprelicnde pura os cofres municipaes,
Lcill carecidos dellas. A lentidão, que lem
Jrclnrehido aquella venda, causou prejuízos
consideráveis A administração O niiniero
de pessoas que empregariam capiiaes vul*
losais em construcçircs ali é onornio; Mas,
cinda bojo, os terrenos nlluelidos nâo tini
«culmina facilidade dc applicação. A ler-
vapleiiiigein retirará cerca dc ebiis metros
«le lerra para collocal-os no nivel ela «rea
urbana. Do morro do Castello rcsla nlé

i lioje uni grande trecho.
A coiniiiiss:"in especial do tccbnicos, esco-

lliidn para traçar ci plana, dn nova cidade,
nau concluiu :i planta dus trechos, pura a>s
qiieies se requer agora serviço clc aiuiste-
ãmento dágua. Sc tal pedida» áslgnificn <iue
ns orcas novas vão ser eni regues aeis com-
prndorcs, apie sn aguardam ensejo, se.rá o
caso dc parabéns aai município. Caso con-
trario, aieria prèrcrivcí nue os .poderes ud*

•; minislrativos rcclamusseiii agun para ou-
I trns trechos urbanos, habitados, que têm

ride normal e vivem lutando com a escas-
ajcz alella,

'«a
a»*

O nosso publico, em .aícr.i!, não se extrema
rm questões dç orlhographtn, c até dosabro-
cha um leve sorriso eiuaiiilo aprecia os de-
bules dos granimaticos. Haja visln o epie
decorre com o lirasil com "s" c com "z".
Ninguém faz eavallo dc batalha dc unia ou
outra letra; e os espíritos mais ãccoiiinioda-
llcios dizem sempre: "E' faculialivo, tanto
faz com "s" como com "7.". Iv nccrcsecn-
tam: "Ila divergências até officialmente,
porque se encontram notas de cincoenta mil
réis com "s" a de cem com "z", e vice-
versa, acontecendo outro tanto nos Vim-'!

«nes o emblemas. 12 é um facto. Eserove-sc
«•om "s" 011 com "z", como mais nprotiver
<). publico só se espanta quando surgem,
como nas moçdinhns do Centenário, cousas I
r.vlreionlinarias. como aquelle Urasil com
dous "hb" iniciacs.

Lembramos islo porque liem se veja que
não somos exigentes, nem intransigentes em
siialcria de grapliia, c só brad;imos quando
o caso é para escândalo dos mais philoso-
plms c pacatos;¦Vailu esta resolva, 6 claro que uão pódc
deixar ele causar estranhesa ande a "Fun-
dação Caaffré-Giiinlc". que lão grandes ser-(
viço-; presta á Saude Publica, e maiores ha
dc jircsl.ir em breve, a escrever fundação
epii! dous "ce", o qii2 é sem duvida uma
dcscõnccrtnnte vaidade. E quem duvidai- do
cãso n 113—prorurc—]>hssar—ui_ra_jmibiibitorio
da rua liarão de Mesquita, no AliHãTnTTyrrriitt-
lá lia de ler: "Fundacção Gaffré-fiuinle
Ora, islo parece demais, francamente.
Nem tanto ao mar, nem lanlo á terra.

Os agricultores elo município fluminense
de Macahé eslão estarrecidos dcante do im-
posto, lançado sobre carros clc. bois, pelo¦prefeito. Sem duvida alguma tèm elles ,ir.«-
tos motivos. O unico meio de transporte, clc
que se soecórre ei lavoura no interior, são
os carros ele* bois. E' possivel que o gover-
naelor de Macahé se encontre no proppíilo
de combatei- a tracção animal. Os nulos-
cemiiihelcs são, rcalmeivie, mais rápidos.
Mas, exigem boas estradas a poderosos ca-
pitaes. Dahi é possivel tambem que o pre-
,1'cito elo Macahé — homem ele astutas ini-
cíntivas — esteja preoccupadci com o abas-
tccjniõhto de carne. Tirando os bois do jugo
serão elles conduzidos facilmente, em pos-
1as, aos açougueas. De qualquer sorlc, en-
tretanlca, o imposlo tomou aspecto odioso.
Parn òffiiscàl-o, agora, seria necessário lati-
car impostos solirc enxadas e arados...

O ANNIVERSARIO DA "A
•*

Outros cumprimentos
N.iai |ia,ilfiai''s ilidsnf de asslRitnlnr nmil 11

missii iisipir-.sán snluriicclitii pelns ciiplivnn*
u*s pnhivras que u lieilu tenuinurlu cnrlovn"Novidades" lovu ú passngciit do notMii uu*
11I11 iMiilaa, ealniulii 11a> nnsíu Intimo ai nrll*
gai ile I). Il.iiiilna, liiin "Nnviihiiles" pulili-
cou, liiitiheiu, i* quo «11 rofuro á tlguiu do

! 'iai ,1 •!., ata, IIUSIlll pce/illlaa a',,la,|l.llll.a-lril
Irineu Marinho, dirvetur ik>*>lii follin.
. — Aiirndecenins, tiimliuin. o g»*"'!! cnrIRo
dn Sr lttthi'11 lieiiuiilaiii Vieira, presidenteala 1'ulào dc Moços Ciilliailieu-a, de C.nuelniB.
listado de S. 1'aulaa*****
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Náo lia ailharcs Indií-
fcniitcs demito de um
elegante que ss veste
com a dlstincçâo cena-
cterlstlca d* — (àiiaiia-
liara — lt. Carioca, 51.

_PÍ!M O
fascismo

tícvo ataque na Câmara aos actos
da administração chilena

SANTIAGO, '.*• (A. A.) — Na sessão clu
liontem cb Câmara o deputado Sr. Cos Men*
dez, dirigiu uni forte ataque contra o go-verno, combatendo vários aclos de suu ad-
liiiiiistraçáo.

O sc» discurso, hoje divulgado pela lm-
pren-sa, causou sensação, o etipcni-su queboje mesmo seja interpcllado sobre o as-
sumpto o Sr. Pedro Aguirre Cricla, ministro
dn Interior.

a «-*,»!¦. »

«*

UMA PROVIDENCIA ACERTA-
DA DOS CORREIOS DE

MINAS
Â correspondência de Monte
Carmsilo faz o trajecto. ago-

ra, em menos sete dias
MONTE CARM-LLO (Minas), 2*1 (Selrvl-

ço especial da A NOITE) — A administra-
vão closi correios ele Bello Horizonte, attch-
dendo ás constantes rcclomaçôcâ dirigidas
aquella repartição, resolveu encaminhar
nossa correspondência daquella capital vl"a
Oéstc de Miiias. Assim, passamos a receber
correspondência dali cm Ires dias, quandoanteriormento recebíamos pela Mogyaua
cin dez.

Jísse acto cauesou geral agrado.
Ainda uma vez, a população local pedeo valioso concurso da A NOITE o do com-

inçrcio, 110 sentido ele conseguirem dos Cor-
reios do Hio a remessa da correspondência
dirigida a Mortle Cnrmcllo, Estrella do Sul,
Água Suja. Abbadia dos Dourado.s, Coro-
mandei c Paracatú, via Formiga, pela Estra-
da de 1'erro Oeste dc Minas.

Por inobservância do itinerário indicado,
acham-se paralysadãs em S. Paulo as cor-
reaspondciicias destinadas aos pontos acima
citados.

¦ ***** ,

O partido «será d'ora a van-
te dirigido por um dire-

Gtorio de quinze
membros

Palavras dc Mussolini que reper-
cutem bem

ROMA, SS (Havas) - O grsi.de ConselhoFascista adoptou uniu ordem do dia cm a cdeclara qnc os cargos parlidnrius nio «,*0
\sdTV CUm 

"* fu,»cS'"KW {,(' rteim-
Foi lambem resolvido qne o novo direcio-rio do parlido seja eleito pelo Conselho N„.cional. ricamlo composto de quinze membros,cinco dos qunes formar/Io a coinmissAii us-
O Conselho eslnliricccii o progranima ducelebração dn segundo anhlvérsiirlo dn mar'

ç*b.*i sobre Roma, do quul consla o snlciiine
juramento du Milícia Nacional. 

"í °

n,',!n"«2í íAi Ai) - ,»»Mà que o Sr. Musjjilini pronunciim hontem o scueloqüente discurso, durante o qual cxnoscnm cluraza c precisão n aclunl situacã.íli.nilica 10 pais. o Grande Conselho Fu".I custa uinda continuou reunido, afim dc to-mar varias medidas referentes á orçanisa-
çao básica do fascismo. *
.^"H"!* ,<,c'poi,lt (,c lnul,ns e ¦>*"• «lelinca-«os dcbales. ricou resolvida a nomeação
UU 

'° ec,url° da1l"*lla agremiação po-
O Port ido Fascista srrfl, al'or.i avante, dl-rigulo por mn directorio composto dc qnin--e membros, cinco dos quaes constituirão« commissão executiva.
listão sendo cntnbolidns as devidas ne-Boiilnpões pnra n rormnção do directoriodevendo dentro de pouco vir ao conheci-mento publico os nomes dos scus mem-tros.

' íimiA. 24 (A. A.) - a dota de 27 deoututirn, commemorntivn do segundo mini-versario da marcha fascista sobre Roma,¦fvro la.ilriaaliciiiueiila' festejada cm todo opai-*, dercudn realisar-se grandes sessõescívicas.
Eutrc outras deliberações tomadas pelogrande Conselho Fascista, na sna sessão dolionlem, rcrerciilcs ás homenagens, ntstacapital. :i grande data. ficou resolvido que,naquelle dia será realisado o soleihne ju-rtimento da Milícia Fascista, havendo, alémdisso, concentração dos fuscistas legionariosem Ijnma, para tomar parlo iiuina eiande

parada.
Moverá ninda a cerimonia da Inaugura-

çao do Club Lltoliin máximo espborite doI nítido, c do apial fazem parte personali-rtmles políticas mais eiu evidencia actual-mente.
Vo Club Mltnrio será effcctnnda umasessão cívica, devendo usar da palavra di-versos oradores .inclusive o chefe do sabi-uetc, Sr. Rcnilo Mussolini.
ROMA, 24 (A. A.) — Os jornaes desta.'.iii-lnl c ale indo o pniz, continuam a seoecupar do discurso pronunciado ante-hoii-tem na reunião do Grande Conselho Fns-

çista pelo chefe do Gabinete, Sr. BcnitoMussolini.
A imprensa, se.m discrepância, c semdivergência de opiniões, è unanime cmelogiar ainda, mais umn vez, a franquezae o positivismo do chefe do governo, nassuas declarações, destacando sobremodo as

palavras que mais calmara ao espirito am-
biico.

, Entre as pbrases pronunciadas pelo Sr.Mussolini e que são mais destacadas pelosorgaos ale imprensa, está a da affirmativa
solcmne do primeiro ministro de que o fas-cismo, agora, pode permanecer cnm as suasarmas em descanso, pois o espirito de or-dem voltou a prevalecer 110 seio da grandec laboriosa familia italiana.

DA MINHA
JANELLA

UM DRAMA RURAL
O caso |',i*Mai|,a,« ha Irinpii* I "i numa

minúscula nldeiii, iipetius Irlntu a quarenta
fogos, 1'Sli'iiiigiiliiiln 1111 RUrlii lilnnte dum
despvnliiiileirai liásiiiniitiiiiii Minúscula, 1111
verdade, i: lai.li', que \iita dns ribas sobrou-
cclrais, nn Clllltnriin clc Villn llenl, Iciiilirn
umn espinha cnriiiiln nn fiiuce 1I11111 innsln.
doiitc — e i|iiii o i.iiinIiiiIoiiIi* kv culisurvM ale
laaVieiriil 1'SC'lllli'lllllalu »'ll«liisa;,ill,, pin ,,,|iialhl
esplulin. Mas tnei llsiinjeirn, iípcsnr ala- tudo,
que ate) os nllecis. nos eiiptmi. 1'oripie, seiuln
peqiieiiina. v piTilliln uns priifuiulv/iis aluiu
iihvMnia, tira IiiiIhn ns agnidiifa rémll.iniih da
gnrrlilice dus hairtas t* piiiuiires q<ie 11 eitvul-
irm ale ricas sc*aliis o vel linhas, alia a- llililR
riiiiiniiriiila alo ribeirinho de lulas mansas «pie
levo us águas alu Muniu ás cachoeiras do rio
Corno.

Pois ai caso 'leu-se ali. K dou-se desla fór-
ma. Iluin sadia moça do sitio despertou no
im*sinu tcuipei ai eornviln dc alous furtes mo*,
ços seus Vlslnhus — ai que Já uu edaale ale '
rnris e Meneliiu, qiiniido du florescência es-
lival ile Helena, era enusi. velho entre brutos
e humanos. Ambos furtei, ninlKit varonil.
piiieclam irmáus ale iinsctnçn aleis aiusados
carvalhos dn legião. 1'nilioni aml-us varonis,
só mn mnis cutroncado que o nutro, a ra-
puligii, que julgo Igriura ns froquceas guliin-tes ale Fiiuíccsca dr Iliinini, em vez dc se In-

1 cliiiur nn bem epiurcr al,,. dous, inclluou-su só< pina um. á sciiiellinnçu elas pombas lá do Io-
I gar. O reli*, eleito cm o tnl, o ale tronco mais

saliento -- ta\rso ale glgnnle que daria umI soberbo modelo de Hercules, nlma de bnm-
bino com a ulcisri.i aluiu rcplque de hapti-
Sllllll,

O c.ljcilndo dn fortuna ei apie nno se con-formou com a sun attitude de vencido. Con-siderou-se victima iliiina injustiça, .luraiu tl-nir desforra alo vencedor, lí, assim, aliastranscorrido», uuiun inuiibn de ventos cole-ricos c nuvens de inucnçii, encoutràndo-b
nninn congôsln, um pouco a Juzante elo po-voado, peiliu-lhc explicações.

1511o ilcu-lhus, sem esforço, n sorrir -- nasegurança du superioridade d.i sua fnrç-a, nacerteza da plenitude alo seu triuniplto.
O seu nr ale Irniiqoillidiidc feliz ern parao outro álcool virgem numa chaga em sau-

gue. lisasperoti-o alé rto insulto, desvairou-oatí A fcroeidnile. Pelo apie, plissando dn pa-liivrn ao soco. os dous, dentro em pouco, bra-
ço u bniçai, corpo .1 corpo, n praguejar, arcsfidcgief. tombavam enrolados no solo pe-dregoso.

Mas, ei mais forte sujeita o mnis fraco,envnlgnndn-o á valcntonn, iípcrreando-o sob o
joelho. E vnc então ai mnis fraco, conseguiu*
do desprender o braço direito, rapa dum po-dai» do Itolso da jnleca, ruge uma praga demisturo com uma obscenidade, c joga no
pescoço do rival um golpe que lhe traça ascarótidas.

O hércules uffrutixa jogo » pressão mus-rulur. Solta um uira>. Tenta erguer-se. Caede borco, iiianima.Jai a? sangrento.
E* nesse instante que ai vencido de lua pem-co, agoru vencedor, íulvo dc ódio e etichar-cadê» de lama, redobra de violência Corpoo cadáver, criva-o ale golpes, cscorclmnelo-

llie por fim o pescoço, sepiírando-lhe do troh-co npolllnco a nobre cabeça — cabeça querola sobre as pedras, e se fica depois, deface ao alto, a bocea aberto, os olhos espau-tados, sob a tampa fúnebre do eco nublado...
SOUSA OOSTÂ

(Da Ãcaçicnjia das Sciencias
dc Lisboa)-|

Bueno Machado vae em
disputa dum novo cam-
je^natoj^ans^

Despcdindo-ac da A NOITE, o
valoroso bailarino, fala ao

publico carioca
lineno Mnchatlii vluttou-uu*. I"'!**. •• IJJ"}'

Hi„inii  H.vnipntliicti lull.iriiiu imirieiui
cntrifiio» nn rcilucçAn c *ll*-noi»í ...

- Vim despedir-iiic U» A NOI I h ** pedir
que ella. sempre generosa. tiuliMliillii »•• I"1*
biica, eurineii 11 mau iiiIciih c a uffiiinnçáo ae
que 1111 nova disputa cm í|UO me vou eiii|i.''
iilnir ua Hahia durei lodo meu ««rorto cm
homciiiigum n ullc, n pupulnçao ilcsta mim*
1I11 capital, que tiililo mu uítllllUlOU «om
sua presença e •.eus npplnuio», iiunud* ««¦
ineiiinriivel ciuupeoiiiito dn ilnitmi «iu* A Nt'**
TE rcullson nu S. l»cilro.

Iltieno Miiclindii, o valoroso detentor no
"rccoiil" dn diinsa-born 110 Uiusil, como
ncp.l noliciáliios. foi desafiado pnr dou»
bailarinos bnliiaiius para uniu disputa ideu-
«icii, que será levada a effcito ua capital ilo
Estado nortista. .

Confiante no scu valor, Uucno Machado
acceitou o ilcsi.rio o Já iiinunliii Pitrto, pelo"Itnpiica", com destino u S. Salvador.

O prelio será travado 110 Theulio tiuura-
ny u leia «irgnnisuçáii c diiccçõo do "líiarlo
du Hnliiu", de S. S.ilviidor.

Em vista da divergência
sobre vários pontos do

plano Dawfis
Foi nomenáa uma commissão i»

juristas para estudar esse
projeeto

Discute-se a questão do praia di
oecupação do Ruhr

1.0X1)IIUS, 21 (A, A.) - N„ icmIobu.
n.irln du Cõiiicrviii-lu, rcnllsaijii Ii„hIi„i !_]
nmplumen-lu discutido o 'MUiinu l>.a«ih*!_í
bre us reparações. Os membro* ,|,,s,u *•"
tcniblila min ciiiikcgi.lram purim cslaliaitícer mn viilvhdlnivittu »»u-a vjjrios iío__!

HOMENAGEM
Passa depois ale amanha. '211 clu correnie, 1»

nniilversarlo natalicio elo prestigioso Prior da
Ordem ü' do Carmo, Sr. dosei Duarte Navio.

(iuiiiineiiiomiidii u fiiiislosn dutu, os fun-
ccionariosidaquella Insliluição de caridade
niauilaiii celebrar, em acçãii elo graças, uma
missa solcmne nu cgrejn ela Ordem, ás 10 l_
horas, homenagem tributada a S, Ex. pei»
affiibiliihiale de trato e intenções com que
sempre om distinguiu, ai,a desempenhei de ali-
versos cargos que por dilatado tempo vem
exercendo, com brilhantismo, nu institui-
ção. ti

desse J.i nailaiul ilociiiiicuio.
Dcuntc dcsie Olliburuçu tesnlvcrnin na ¦

legados nomeai' uiu.i cominlssán cnmnoil.ile jiiiisi*iiiir.i.llie« linncives a lllglczci'_>
t-sllliliir 11 alludiilo prOJVClo o ns seus ju?taas em discoidunciii com o Tratado de v*sallles, c'

Estes ponto» ou clnuaulas sorllo os uni™,discutidos cm culhilioraçáo com a vi,m.inhn. Al*"
1:01110 sa vi, os rs. Ilcrrint e Mnc DnnM*cbegainiii a um accordo Intclllgcni» .„l~

a maneira porque a Allcnianhn sc _ai*iri.manifestar, ficando assim dcasfclla a co».trovcrsla que gcruinienlc se suppunlia t,Ztir entre ais dois illustres hoiiicus do im_
do. nn rereiidn particular. w*

ÕMto modo ser* em tudo observada _ 1.
Irn alu Tratado ele Vcrsailles, cxceiilo -•
que o projeeto Dawcs íc-r umn novlelado

Informn ainda a Iiiiprensa epie nos 'clr
culos OmolOSOS uci'eilit.'1-se que ns lísladrnUnidos InlerviCáu malas accentiiadnmeiite i_agora por dcante, no senlido do resolver mdifficuldades creadas nara a «anla,,..'.., »::

******

Dr. Estellita LinÇ-íVias urinarias (venc-
rcas e cirúrgicas) ltaios X. Labor. a. José 81.

liv. E,. Pitanga Santos- operações, üoen,
çiis do P.ecluin i- Ânus. Passeio Sfi, de 1 :\3 '1.

ÜR. ROD. JOSETTI - VinsViirinarins -
Givurgia geral, lil ele Maio, ali. 4 ns (a. «,. 101,0.

li iTItlf BP »

Dr. Reynaldo de Aràgão, Clinica se-
„lioras. L Carioca, 18, 1 ás 3, 2*', 4" e 6",

—•^-*_u -sç_—< -
DR. PEDRO CARNEIRO - Porteiro,
mols. .internas. Cons., ns I horas. S. José. Hi.

Dr. Alfredo Herculano — Vias urinarias
-Rua Hosario 105, l" and.,diis2ás6,;N;'356p,

- »—«i!ílí>5l5*_-*, -

W, USUO fUaüJO clinica privado.
Hospital Evangélico. Phone Villa 2201.

-»-—__flC«*Cn—-> -
A sciencia moderna demonstra cjue o n'ao

de pastas e pós dentifrlcios não é sufficien-
te, po"«Iiie com o auxilio da escova só fazem
a limpeza mecânica. O essencial elo dentifri-
cio aí evitar a fermentação dos restois de co-
mida cjue ficam nos inlersticioH dos dentes,
c cjue no produz duas lioras depois. Esta fer-
mentação não sai ataca o esmalte, produzin-
do a carie, como causa o máo hálito. Tudo
isto sc evita com o uso do dentifriclo me-
alicinal Odornna. Compre hoje mesmo 'nm
vidro com pinga-gottas, 35000. Para auxiliar
a limpeza dos dentes use a pasta Odorans,
2$5U0. A' venda cm toda parte.
— ¦-¦ .-'.'i.'.,.——-¦¦—_».-i_'aqs—--*.,,.*.*.„,...,,. .. „. „

mm.

0 "Laurindo Pitta" partiu ao seu
encontro

O gabinete elo Sr. ministro dn Marinha re-
cebeu, por um railiogramina, a communica-
c;"io ele epie a setenta millins da barra um
navio navegava, presa dc chniiunns.
-feH?^ii.,itaiiiji_tU-_i)a!_o local indicado par-

Combatendo um dos maio-
res f.agellos da iiu-

Rianidade/

Será enfrentada, em todos os
paizes, de uma maneira uni-

forme, a malária
(COMMUNiICADO POH (fl-NRY WOOÍ)')
GIJNEBRÀ; Junho, — A nova CommissãoPermanente de Saude Publica da Liga elasNações decidiu empreliender a luta contra

a inalaria na Europa. Desde a terminaçãoela guerra, essa doença fizera rápido pro-gresso em diversos paizes e a Commissão
Internacional da l.iga vae procurar doml-
nal-a, empregando Iodos os recursos.

A Commissão iniciará a campanha fa-
zenelii um estudo aprofundado ela doença,
incumbindo elessn missão diversas notnbl-
lidaeles médicas c, em seguida, procederáa investigações minuciosas nos paizes onde
a maioria CNiste actualmcnte. Ao mesmo
tempo, a Çomihissãó indagará sobre os
suipprimeiitos mundiaes do quininá, afim
da cfficacia da chiucliona para combater
o mal.

A Conimissão tambem solicitou informa-
ções da Grã Bretanha, Dinamarca e Hol-
landa, onde a malária foi virtualmente elf-
minada, assim como dns paizes do sudoeste
dn Eürópn, em epie actualmente predomina
11 inalaria. A siib-coiiimissão da Commis-
são de Saude Publica incumbida de estu-
dar n moléstia nos paizes onde ella grassa.
visitará a Yiigo-Slavin, Ilumania, Ulirnnia,
Rússia e Albânia, que são as nações onde
a inalaria so manifesta com maior inten-
sida dê, seguindo, depois, p:irn n Itnlin, onde
os mcthodos empregados para combater n
inalaria encontraram grande suecesso, Após
esses estudos, a sub-conimissão apresen-
tara 11111 relalorio contendo as suas obser-
vtiçõçs.

De posse dessas informações, organisar-
sò-á um plano para combater do unia ma-
neirn uniforme n malária, o qunl será com-
iiHiniciielo a todas as nações interessadas.

0 SR. E* MEDICO, ESTUDANTE
OE MEDICINA00 ENFERMEIRO?

Em qualquer caso, «leve inlercM*
sar o gramle film GY1NECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA. Partos anorinacs,
operaa;ões cesarianas, kislos. Ama*
nhã, 110 ÍRIS, a pedido geral.

A'S 11 IÍORAS DA MANHÃ
IMPORTANTE — Preço, 3$ a ca-

deira Por ordem da policia é veda*
da a entrada de menores c senho*
ritas. ******
BARBACENA FESTEJA A ELEI-

ÇÃO DO SR. BIAS FORTES
BARBACENA (Minas), 22 (Serviço espe-ciai da A NOITE) — Ha grande ref-osiioentre os políticos militantes desla cidade eseus districtos por motivo dn eleição dodeputado nins Fortes pnra presidente daCâmara dos Deputados Esladuas.
O referido congressista ò natural destemunicípio.

O PETRÓLEO ELITE evita a (luída do ca-
bello c forlalece-o

PERFUMARIA HORTE.VÇE - Kna 7 de
Setembro, 128

a **»**,
Brazopolis na imminencia de fi*

car sem sal
Recebemos do Brazopolis, Minas, o sesifln-le telegramma:"A i\OIT.E — Rio — o commercio de Bra-zopolis sul dc Minas, ameaçado de ficarsem sal e outros artigos de primeira nc-cessielade, pede a intervenção, por internic-din desse conceituado jornal e as providen-cias do governo. «Saudações —Marinho lira-B'nJ*, L' AffonSÍ> Barbosa, Brilo Wcnhopcla8 Chiarndta, A Brasileira Reíelt", Aiid"ei'y Ir-mao, Manoel Brito Filho & C, Martins Cha-ves, Casa Zé Olegario; Campos Silvn & C.,Antônio Vianna Noronha e ,Iosí Moraes &.Companhia.

» iWÃMli

JOCKEY CLUB
DOMINGO

GRANDES CORRIDAS
rremio JOCKEY CLU» I)B
BUENOS AIRES — 1.600 me-
tros — Prêmios: B50 argenti-
nos, onro, offcrecidos pelo Jo-
t-key Club dc üuena» Aires —
Corina-a. Tymbira, Aat de On*
ro». Recente, Revlew, Tupan,
Garupa Mimi Ali, Piyuyo, Pa-
nargo, Fnx Simon, Urilhanto,

Adversário, Primazia o
Paraguiya

ALUGAM^SE Stá^S
I'1'aiiclsco li. Tratar: nu loja ou r. AsscmblCa 72.

Na immineiiGia de nova
crise politica na In-

prolileniiis cm discussão uo seio 1I4' confe*"iil-iu.IM, 
24 (A. A.) - A comtnlwao d»relações exteriores do Relchotag, n,i sn»reunião dc hontem, estudando a situação di

pailitica Internacional allemã, discutiu ¦epiestâo do praso da oecupação do rtuhr a<.
| sumpto cjue está sendo sol) outra fclcíVlri.

tudo na Conferência Iirtcr-Ailiada dc Lou.dres. " "
Manifestaram-se sobre elle v.irios deuseus membros, havendo dlscórdanclno a tci,peito da data ele cpiando sc devia contida**rar oecupadia aquella região.
Uni do-, eongressistas, representante do

partido nacionalista na commieisão, trarü»festou-se pcs-iimisl.i sobre o assumpto elci.xando transparecer a opinião ele que o'iro-
jecto de dcsoccupaçâo econômica do Huhr émais appurente do que real.

Na sessão de hoje dessa cominisselo deve-râ «icr lido o parecer do relator sa«!jrc o u*,.sumpto.

CEGA E NA MISÉRIA !
Para D. Maria Iíslher de Carvalho, queaqui se encontra vindo da Parahyba, eégae pobre, recebemos as seguintes quantias!Zizica Machado, 5?i; Aiaicy, 5S; Maria, Helc-na, Lúcia e Renato, C$; anoiiymo, 2*3; ano-ni-uio 4$; de Yolaiida 10$; alu anonyino 5$jde Gloria ll!S; de Virgínia Conterás õ.*5; do«","°n.v"*o 2U$; dc anoiiymo SS; de auoiiyino

— —>é» .
DR, G O D O Y M«»*c<>-<*peia-

rim* _ ítntwipnl
Câmara, 11), das 2 ás -1.

a ***** •

0"warrantagrícola" eo pare-
cer de urna commissão es-

pecial da Sociedade Na-
cional de Agricultura

Réunc-se hmiihhâ, ás 3 horas da tarde,na sede da Sociedade Nacional ele Agricultii-ra, a commissão especial nomeada para opi-nar sobre o "warront áftricóla".
Nessa reunião será lido e discutido o pa-recer do Sr. Ilnniiibal Porto, nomeado rela-

tor da commissão.
•***9*-*\***MMm* ***

—***9*-
:..•••!••¦;.•

Iiu o rebocador "Laurindo/rPlttnfr^afin..'Aí.

:!,:¦•¦

prestar-llic os urgentes soecorros que lhe
süo precisos.

O navio cm clmiiimns é o "Vietoria", do
Lloyd Nacional.
__ „ -*... ..... —-.—_. )—l«CÍ (?{**_--< ¦—¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦— — ****** . a. .,., .*

O ASSUCAR
O merendo dc nssncar permanecia ainda,

hoje, mal collocado e frouxo, com os pre-
ços em a lll tu tle ele baixa, embora susten-
tados pelos vendedores.

As eillimiis entradas feiram de* 5.732 sac-
cos e ns snielas de 7.1 S'S, sendo o "stocle"
de 'M.8!)7 ditos. O mercado ficou ma) col-
Jocacly.

¦;• Ourives, 5 — lerças, quintas c snbbn-*'il elos, ele 1 às 5 horas. Affonso Pcniía, 49>,J*
V segundas e sextas dc 1 ás 0 horas, *V
.n.%a.x..%.%.n.:..>.%<_:..:,'a.'..;..:..'..:..%.%-%.^-:.aa.'.*.v

üÉMWRimn
Eslão 1111 redacçâc deslc jornal, á dispo-

sição dos seus legítimos donos, os setíiiin-
les objeclos: um/ embrulho, achado 

"num
Irem expresso dn Central: nm molho de
chaves, achado na praça Tiradentes; um»
caderneta da Caixa Econômica, adiada nn
111:1 S. Pedro pelo Sr, Carlos Smndy: uma
capa, achada na estação de Lauro Muller.
pelo Sr. Mario Antônio Cardoso; duas pen-
cns dc chaves, achadas, respectivamente,
nas ruas Itapirú e Pereira Nunes, pelos Srs
Francisco Gonçalves c ura leitor da A
NOITE.

^iim.iiHniaaiiiiaaBaiaiinaiaimaimiiniiMiiiiHmiiiiinmiaiiiinnimuniiiaiiimnaiianiiiimi
3 ASSEIINAR. DAR ALVURA A CUT18 7-1
1 LEITE DE CERA PURIFICAD01

(Pnrifled Wns Millc) _
viiiiiiiiiiiiiiiTuiii'»ii»iiiiiiiiiiitiitiuitiiiiimnmiiiiintiiiniiiiiiiiiiiii

HYGIENE NA COZINHA
só se pode obter cozinhando com
alumínio e uma superior bateria só
ici_r-á-ser-oMida_p_ar_70$. na CASA

AMERICA E JAPÃO, 0uvid?r,T4. "
*****.*..*.-, .ii, ¦ .ata-q-f..--, .

O ALGODÃO
O mercado de algodão regulou, hoje, em

boas condições dc firuiesa, com um'movi-
mento activo de entregas e com os preços na
alta.

Cotararo-sc os sertões dc 883 a 905, ns pri-meiras sortes dc 85$ a 89"* c os medianos dc
755 o 831** por dez kilos.

Constou o movimento de ,104 fardos dcsaidas, não houve entradas e ficaram em¦"stocf 7.853 ditos.

ANEL GORO
Perdeu-se nm com monogramma

R. L., de valor estiinativo. Gratifi-
ca-se era o dobro do valor a quem o
entregar na ALFAIATARIA AZA-
MOR — Rua Gonçalves Dias 62 —
Io andar.

MOÇA, AINDA, E SEM PODER
GANHAR A VIDA

—¦ .-_» «-».., .—

A infelicidade de uma senhorita
mineira

Altcndendo aos rot-os piedosos dc tuna
senhora compadecido da sorte ela senhorita
Thereza tle .lesus elas Neves, siirprehendid.i
ein plena luta pela vida por utnií enfermida-
de epie lhe acarretou a perda de ninei perna,
lançamos; com o primeiro obolo. um» sub-
scripçâo publica, afim dc qne aquella joven
fosse dotada du quantia sufíicicnle paru a d-
quirir um nppnrclho mecânico cpip Ibe au-
Jíiüússc a locomoção. A caridade cios cario-
cas não se fez esperar e loi!o recebemos en-
Ti'ê "O litros -os—sc)*uiiiles...doniitivos :.

Du um anonyirio, 10?; por iiliiin dc Mãe
Bôa. Seccii do Norte. 10$; Cnbrc-Mira. 5$;
um cbrlstâo, 28; mn fluminense, 2?; tim
fluminense. 29; tini fluminense; '2Í; uni mi-
neiro. 2*?; aspirantes a Killiiis dc Maria do
Collegio da Providencia : normiilista Caro-
lina Fcrrciiu Barbosa. Idiilnia Martins Car-
doso, Amélia de Caslro Magalhães, I.ydia
Ferreira Barbosa e Alzira dc Castro Maga-
Ihãcs c Adelia Martins Cardoso, 003; IOS
da senhorita Iracema do Carmo Valente, fi-
ha dc Maria da matriz de S. Geraldo, na

«.«tação de Olaria. Total, lOãíjOOO,

Considera-se possivel o rompi*
mento dos liberaes com os

trabalhistas

Todos os partidos se preparam,
com afinco, para as eventuali-

dades de novas eleições
geraes

Ceimmunicado cpistoiàr por Clnrcnce Du-bose :
LONDRES, junho. — Torto o mundo estAale accordo cm a-ue o publico, em geral, na(ira Bretanha, não deseja apiü sobrevenhunova eleição geral, entretanto; ella pôdeproduzir-so a Jodo, momento ,e coniíptantoiiingiiem espere cp.ic sc convoque o eleitora-do ainda neste anno, todos se prepnraih parua luta nas urnas. As eleições geraes lia In-

(•¦aterra não se realismo em datas previa-mente mareadas, nem se suecedein regular-mente, como o Natal por csemplo. Podemosolliar no acaso. na folhinha e, apontando
pum um dia qualquer, dizer epie( nessa data,
pode chover, haver uma eleição geral ou re-«'sl.;ir-se um crime iiiysteridso, c lermos pro-habilidades dc acertar.

O primeiro ministro, Sr. Ramsciv Mucelo-nalil, declarou que, em vario-, aniios nãoliavera outra eleição geral, mas a sini opi-nino ê partilhada por uma minoi-.ia desespe-ivinçiicla. O mais qi,c dizem os outros "lea-
clers» ti-alialhisteiM i que se não rea lisuraunia eleição geral ntò o anno próximo F.n-Ircmentes; 0 partido do trabalho prepara-se para o pleito. Os "leaders» liberaes-af-lirmam que, no «nno vindouro será nova-mente consultado o eleitorado, è, epie, quemsabe se isso acontecera itindu .•inlcs 1 F.' norisso que o Partido Liberal tombem se apres-to para a cainpunhii. Os chefes do PartidoConservador julgam ,plc fl clcdtàc, pôde serconvocada a qualquer inuitieiito.

As eleições de dezembro ultimo levaramos traliulhlstas aos ministérios, mas não
iLr0. 

'rD°S UV l'1""'1'". Trahi.lb.sta,Liberal ç, Conservador, nenhum obteve umamaioria de volos ou ric assentos uo K.rla-mento. O Partido do Trabalho, que liHgeos negocio.* públicos, constituo uu. governode minoria e não pôde si.stcniar.se sem oapoio dos liberaes. Se estes e os eonsJrva"dores se unireni contra um aos problemasvitaes da politica trabalhista e derraitilísOmo_governo. esle teria epie .•..uv.acair nov c*lclçao gernl em qualquer momento. Diversasvezes os piemos do primeiro miiijsfro Mae'-dona d rornn, repc ,s pela Céinu.râ, mas«i_sii.i opinião e epte os prójeetaia reicilidussao sem importunei,, e. portanto, se mio ^inilte «. que somente rara quando se traleir
m.Uy-r '"l"1,1"1^ ''" l^rliilc, Trnba-

Os 
'liberaes 

e o.s trabalhistas, vem-se con-qi.istai.elo desde ha algum tempo, e, como ,
trás de mal em perfeita harmonia hoje cem desaççordo ainiinhã. O „„, resta «ilie?é< liando occorreia a explosão final. Llnyd

jOieo ge, ha um me/., «loixoü entender que ¦ 
'

liberaes .•hegeiram „„ pn„l,«, ,.,„ que «"ele"vem separar. O e.vprimeiro ministro m' -Mi-se da iiiTogancia, ela altivez a dos ,>,, -cesseis .neles que os trabalhistas einnreL iquando trotam con. ós iibere.es ., »ftBr „ineiilo. Outros liberaes afiliam ,o , nes mo
o P,Aido7VZ 

"S hl,,,í,l,lisl"s -'^sideimo í.aiticlo Liberal como mn enteado travessoe indesejável, procurando sempre i osir-irnierioridadc, Os liberaes sen c.i.-s"' I ,'•ec dos eon, essas laVtlcas a t,*„cio„,n, ,'ó»cicnr uma „„Vil eleição genil 'Oiiniiilo foi apresentado o iVroleeto ai,'. ,«^çnmenlo dos Irabulbislas, l.ai.v 
' 

ta V, ,-'ciliaiçao entre 0? doas j.e.rli.los poV i£ , ciorça ne.il.-irl,, supprimij, cúrias titx 
'„

...iniposlos e iiitroiúzlii oulrits im*, iels ,'êcreio ,()I1, , ,„,,„;„•„, ,,„ ¦,,«'•
lal. A reconciliação, porem; ,1,,,-ou „,\__.L

os l«_.hl«„,,l,tMXuniVè' II 
,TinC

dos Cotnminis „ proieetii k- rei >«,,.[ -
proporcional, .nõclida* q ," s 

'f'_.^' ' hm
Irocinam com „ maini iiit,.,.,.,s-• „•" ,,:"

nunca e ani.unLMi.rain ,,„e .lor'avi,|, ,s as. mamaim^r-*^.&^^^^^*T*

SENSACIONAL ROMANCE
A Irmã Dorofhéa

O "Novidades" inicia a sua pulillcariodomlnfjro. '
" ¦¦' ' ' a *m*** 

VÃO REGISTAR, COM URGEN*
CIA, SUAS CADERNETAS

O major Tito Cónrado ele Niemeyer, ele!-.
gado militar do serviço de recnitamcnlo ili26" districto de alistamento (CoiMcabom),agencia d.i Prefeitura, convida, jior nosso In-

i lermeelio, os reservistas de 1". '2y e 3' ca!:-
I gorias, residentes uaapiclle districto, .1 se' apresentarem, com urgência, todos ais di..i

uteis, das 12 ãs 3 horas, da tarele, afiai J;
serem registadas as respectivas ra;lcratLi>,
ele aceôrdo cora a lítrà "g" do árl Gl do

1 ___ A. M. ¦ •;; 
____

ALTA COSTURA
NOVOS MODELOS DE PARIS
Vestidos e Chapeos para grande

cerimonia. Theatro e Visitas com i
jiovaJiota_da_ultiina__wda dc Paris,
assim como artísticas Bolsas, Fivel.

'Ias e Collares, de grande novidade,
— "ELEGÂNCIAS". Eua S. José,
120, sobrado.

Um nooo caso de intoxicação
alimentar

Enlre as pessoas hoje, soecorridas pelo
posto central da Assistência, foi ali medi'eado e internado, em seguida, na Sanbt Ca«
sa, o operário Sebastião de Paula, dc 2S
uiinos e residente nu Gamboa.

Verificou o medico epie o soecorreu tra*
tar-se ele um novo caso de intoxicação ali-
mciitnr.

Oo mosquitos são transmissores
tle todas as moléstias « só dfísappare<
cvnt i'itif>rpi>ando»sv. "KATOL". i»
pvcial preparado japonóz, contra «•
les perigosos inscvlos. Únicos ilepo*
siturios: CASA AMERICA E JAPÃO,
Ouvidor, 74 e Drogaria Biiptista.
"PROEZAS DE RAFLES"

.lei est.'i cru elrculiiçiio o ei. 7:.' deis ''Prof'
"¦as de ,'lafles"; o "(ialtino amador'-', edil»
das pela límpresa de Publicações Modera"
e que lauto sucesso tini causado..
——«-—. » -^_*ra-- ——-

Casa de Saude S. Lucas
nirectaíres: prof. jicídov Tavares c .llr.«Snva Pinlo. Espiie.inll3i.dii em rcginicüia'ivaxinio da praia. Pithiue, aguu cnrrctitc-.tiai

|e(,laa«; ns" liuarlos. Diárias: Ounrtns, lií-$te«10,5, apuriiiiiii-iiio 5U*5 a éiirerniuri.1 103; Tns*i,e- eioei-iicàp ,VK. l()()!' ,, 150S. Vol. WiWaSMil H170. Medico ou cirurgião a escolha dí
doente
''insmmTKil^ilüy^7

¦ A .Hiiipi-esa ile- Ptibiicaçôès Modernas 11,*ue pôr em circulação o 11. .IS ala "Historia
alas Nações", interessante piiblienção:cni".'Í'1'VC..111 

çouladiis, como u M.,„ titulo inillcA. J
¦ii*lair.ii dus povos desde os tempos mais ri-
11'iitus até os. iius.s.is dias.

.0 preseiilu numeni eamio os antcriiiwiirai ipiadcus liisloricns ele vários urlislss.

D" 

-¦¦ ¦—¦ ~..—i*l»i,~-> ——— '

r. SuHy fírmê^;^^

lí* çm .10.1,1. ,.,, ^vorim t^Za 
°'

IVnsacs elerrulaai-nos, ...uitó bem.' \- amosa isso."

chaneio. W"111^ «"^ioraoí estão ma r-

jj^^^O^ HMPAHETAEil
l-inoFARINHA ALUEI) irv Mwl-

para a lavagem da cutis Waci-. i!!,i° ,?rtisoevita as rug.,S precoces No l».*sRC iíovÃT1 
°

icm todas as perfumaria». ttOTAL c

_ffi_5rS3_SLaw_-_-Swrgi,'A'-:r{SSÍ

S^_I_SmS1MÍIIí
mi*K********^*W^^**Z^^^^m
^ln"!«*S!!5_-atrHB_«MTOB^^

Caiu e íeriu-se no rosto
llrincava o menor Svlvio, de 4 iinmis,","residência dc. scu pae, o Dr. Pedro Silva/*

.'mi llapl.ru' ,*l";i, anuindo, perdendo u em
ii.brio. caiu ao só|0, ferinclo-se iiu rõslo.

Sylvio loi inédicadei 110 Postai Ceillrã).».Assistência, sendo depois recolhido à '*'
em ipie reside, ahi fiijuiidii eiu Iratiiim1'!1".*

—• «..„ „ , mffâ>fc**.4 ¦__——*Esíaiuas iin ülf

ROMANCE EMPOLGANTE .
bm todas as niihcipiics livrarias a no »r

posito: H. do Carmo, S5 =- i"

ià- '*¦•'•—i*¥*

L E © ,. .EL mJ
f&* • -¦Ki.'*» a
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B0S.ORREir?ONüiEr,TBS]
E5PEOACS0M NOITE

lNÜ INTERIOR _ NO
ÜXTERIOR ESPRVICO

IDA M-&NCIA AMERICANA

te™

A \oitk— OulndHfclia. ã-l ilo Julho flé 1021 íi
*f>'.me

0 LEVANTEI—r^A^°^*M£Ní?
*-_-_^_£ÍfrB RESIÍLVIDO fl INCIDENTE EN-
militar em

S. Paulo
Os projectos dos sargentos o

simplificação do processo
em ordem do dia dá

Camara
Flgurarío na ordem do dia «Ie amanhl. naCamtire, em 2» discussão, os projectos sobraa promoção a official dos lamentos que iatlMiiiKiiIrero tio movimento de S. Paulo otiimpliflcnnilijrt processo dos niiliiures cnvol*vidos em seüivoes.

Um dia de vencimentos para os
soldados mineiros

da^NOlTpí1120^ ?*, (Semico especial
iíí h°iTI'' ~ Eln t0ÚM •¦> repartiçõespublicas federaes e estaduacs, os íiiucclona-rios resolveram oíferecer um ili» «lc serviço

«« rS.,í!**i0^il,h,Çiros «l"«n»n*ar*am para!>ao Pnulo, afim dc ser utilisnda essa quan*lia pelas famílias dos combatentes.
Cigarros e phosphoros para os

soldados da legalidade
JUIZ-DE FORA (Minns) 24 (Serviço es*pccial da.A NOITE) _ FoVaberta aqifuma**ubscripçao cujo producto so destina a com*pror cigarros e phosphoros para os solda*dos quo defendem o governo.

Auxilio ás famílias dos com-
batentes

pecial da A NOITE) — Tfim sido enviadasdiversas quantias k Exma. esposa do Sr?«residente do Estado, para auxiliar as íami-lias dos soldados combatentes.
¦¦•

Explodiu um "film" em
meio da sessão

—— ¦ ¦*¦ » 9» i i ¦

Da confusão indescriptivel reiul-
taram vinte mortes!

dffigsaar -Te,esrai*'» *
j-,.'.I!oniSn,i * no,U' em um *>s cinemasdesta cidade, quo estava repleto, deu-se a
^PA!5n„0n„di;nnm* f ,m',A «sistencia; tom..
2?---.pa?7.° e JulKando tratar-se de incen*dio, prccjpitou.se para a saida, numa con-
pisadas, ficando seriamente feridas.
„„.. Mdoa _* .Primeiros momentos, verifi-Z-%VeàV*tâ$™ V,ntC 

gfe »
P EXAME OE SANIDADE NOS

PROCESSOS DE TENTATIVA
DE MORTE

Um offieio do presidente do Jury
„,5V-JS-líp:*Eííara Cos,a- iul" presidente
r. irÃ""*!1 ^ol-Ty, cnvio» bojo ao Jul» da

«o ona Cn-1"-»* o seguinte offieio:«ecommendo-voa providencieis , sempre,nos processos por tentativa de homicidio. se
"d°T ?U* »Xme de sanidade P*1"* ««Post»

ULTIMA ~W_5fg

THE n «NTiNA E O- VATICANO
Monsenhor Alberti será no-

moadó arcebispo de
Buenos Aires

ROM A.'s« (A. A.) - Tratando da* re*lações n.'in»i-, entre a Argentina e o Vatl*cano, i Imprensa desta capital relera que

mmm ^
m v,-'.':*"-.*'.,*:'' -.-'¦' ^T '..A-' .;>'mv •
f". *.';. --;¦'.. 1 - *wf^t ¦¦? ¦'¦ ..; •..,-, ,*;

«4 futura
•*WWIWB?1»I?_*,**»*»**,«. uMum

Capital do Brasil
Já ha quem queira realisar

ease sonho e dentro
de dez annos

_& JÜ_ *C

"• nX>M '•*»_ __¦'*

dSà^lMfiS INfOrXMAÇOE.jl?
^KAPI&AS t MINUCipSftSff,

/,-UOETOOíf Af^CPORWJEM jjjj
/VOAvI/vda^a noite" ^

Min*

ilo *••<•

Cuidado com os falsos [Depois da conquista
aérea de Brito Paes
e Sarmento Beires

A piiiufiia propôs.u
surgiu no Senado

No «nedlmilo ..'íi *..**..,-u, no j.0j„nado lui lida a pr**.po-.lu, n primeira n-'»*.. Isentln.v da construção du futura capital'jo nro.ll, nn plniulM centr.il «lí «ovo*. I.Wir.>(-iilii..i o Sr. l.>m'.it.'..Mrouc! |,nl/'jlll*nana du [\anm ..,,,,.,_..,.._ ,,,,_, ._„,..,.,.„ .._.*.,
cidadão lir-ihllelro. com i,-, -imi.v .1-: «d.*-.

dc. nnretenlaiido aniiiu pro,» de lilònclilii-ile o f«.'!o do «cr official du Krterelto hoeli".nal. professor du ÜKeolii M.lllar. tllnliulo,
pela çxllncla Ivscola Militar do Brasil, e :i,
capacidade «me poder' «ter verificaria em IMia fé de offieio,

vacclnadores da Saude
Pnpllca!

Um ex-guaria, desinfeciaior pre-
so, quando extorqnia dinheiro

nas fabricas

Nova comiminicação do
D. N. S. P.

I.la tempos .-> direcloria seral do Depuria*
menlo Nacional dc S,.inlrt Publica, pnr In-
lermedlo «Io*. Jonino*, cliamou a iilIcnvAo do
piililli-.i para o nhíi<ó ijiit, cslnvn condo prntl*cad« por indivíduo*, que, illxeiiilo-se vi.ccl*
nadores rxlorqulam dioltelio «I.i populacAo,Prevenindo os Incãulos. a S-itr-le Publicadeelarou que o «ervico de viiceliMcâo porella fr.'!,-» i* itriluiio. ipi.-r.uo domltlllo, q«ter[

Lisboa rcoeberá eom es-
frondosa festa os victo-

riosos do "raid" Lis-
boa-Maeau

MSriOA, '2\ l.\. ,\.i .- |M,* Inli-hitlvn ilo
KpveritOi «Iu elni,lo coiiscrvndnrti ,• dns nníbaltas jierüonalldadci poiltisuc/ns, rttil n-mlo
elaborado o prõtframniiKdu" uriuulcs feütí-jos
çom quo i.f|ul ücríio recebido* o. heróicosavladoros llcliv» e 1'ace, venredore* dn"rnlil" ucren l.lkboa-.Mãcau «• nue sc acliama 1'iiiiiJuho de l'orluunl.'•mt*»**».

nu repurtlçào. r.endo, poU. paislvcl de pu-1to<lu aquelle voccliiadnr que «silj.li'

NO EXERCITO E NA MARINHA

VAE SER .NAUCURAOA
A "PONTE DA RÍOÍSIRA"

N'n próximo il.i.nlnvo, '.'7, nu ülin i)o fin*
verniiüor, coni a preiitiiM do l*r. iircfolto o
dc oulru» miloríilmlcs :iii:ii!i'!|iti:>, tvr& íiiiiii*
,';iiiwl,i u "Ponle il*i llilitliu".

OMWMNHIMH

COMMÜNTCADOS

Monsenhor Atherli
o incidente havido Im pouco entre, ambos
acaba d eser satisfaetnriumente resolvido,
acaba dc ser satisfaeloriamente resolvido,
chega a affirmar que monsenhor Alberti sern
nomeado arcebispo de Ruenos Aires, sendo
essa nomeação nina das bases do accordo cc-
Icbrado em conseqüência .das negociações
diplomáticas.

m*»

. ai em tempo hábil, do 8» «me--eito-do-auto-de-coppo—de-_elfcto, ainda
quando nao tenha o ministério publico'rc-querido, como lhe cumpria, essa diligencia,
qne também vos compete, como Jule forma-«lor da culpa, e no interesse da Justiça. Essawcommendação 6 suggerlda pela falta no-tada daquellc exame nos auto3 do processoem que é réo Prancisco Gomes, enviados a«iste Juízo por essa pretoria. Saudações. —
O juiz de direito, Edgard Costa."

AINDA AS NOVAS ALTERA-
ÇÕES NOS LIVROS DA ES-

CRIPTA FISCAL DAS
FABRICAS

Outra decisão do Sr. director* da
Receita

Em solução á consulta da delegacia fls-cal em Sergipe, quanto ao modo de inter-
pretar as «Iterações determinadas nos li-mos de escripta fiscal pela circular da res-
ipectiva direcloria n. íl", dc 10 de novembroultimo, o Sr. director da lleceita Publicaresolveu fosse respondido:.

1° — Nou casos das -fabricus tle produclos«Pjc pagam o imposto por meio de guia,"ao ha -iicccssidade da divisão da columnafle consumo, pnr isso «iue só sSo "selladas"
as nicreadorias quando vendidas, sendo si-nuillancas as duas acções de sellar • ven-der e c claro que não ha em taes fabricas
produetos sellados em "«toeis"*

,2° — Nos casos de fabricas de bebidas evinagre quo só vendem esses líquidos emharns (Item "b" da consulta) e das fa-"ricas da produclos nos quaes a applicaçãooas eetampiUias deve scr.feita jielo compra-dor (item "d" da consulta), nSo ha também•necessidade da divisão da columna de con-sumo porque cm taes casos, como no aci-ma exposto, só *e dá a determinação dossellos a acompanharem ao producto no mo-mento da venda. respectiva;
3" — Nfos casos dos pequenos fabricantes

do produetoa a que os sellos sSo appostos
pelos fabricantes dispensados do lança-
mento da produeção, os quaes sfio obriga-
dos pelo regulamento vigente ao estampilha-
mento dos scus produetoa immediatamente
depois de terminada a -fabricação, tem per-feita applicação a circular, porque -terão
elles i senipro produetos sellados, antes Ue
vendidos e o facto de não terem nunca
produetos por sellar, em nada altera o
modelo do livro determinado, por isso quea descriminaçúo rios produetos sellados e
jio.r sellar, cm "stock", deve ser feita ua co-
luriuia das observações, !--". ¦ mee> >

Para dar parecer sobre"Atacticanas cam-
panhas navaes na-

eionaes*>

O Sr. ministro da Marinha uonieou uma
commissão composta do capitão, de mar e
guerra Taneredo Góiiiiiiensot-o, capitão de
fragiita Annihal do Amaral Gama e do ca-
pilão dc correta Américo Ferra"*" de Castro,
para dnr parecer sobre" o trabalho da lavra
do capitão de .corveta Lucas Alexandre Boi-
teüx (Iciipiiiiriadò "A lácticá nas campanhas
navaes naeionaes,

m*e»
Fei concedido o Grande Prêmio

Roma ao esculptor Salle
PAUIS. 2.1 (lliitliri-Ilavns) O grande

A FUNCÇJO DA CAMARA
Foram votados, em 2* tur-

no, os orçamentos da
Marinha e <1o Ex-

tcilor
Na funecão de hoje na Camara' tudo cor-

rou ás mil maravilhas : pouca discussão c
multas votações. Além de projectos outros,
foram votados- Ires orçamentos, cm 2* turno.

O Sr. Jí; Nascimento foi o unico orador
do expediente. Expcndcu considerações con*
trarias ú agiotagem.

Discutiu-se, á ordem do dia a emenda n. 3
do orçamento do Interior, eobre subvenções,
que vinha interrompendo os trabalhos lia
dous dias." Defendeu a emenda o Sr. V. Pi-
raglbe e combateram-na os Srs. O. Manga-
beira o Solidonio Leite. Mas, desta vez, não
foi alim. A emenda foi rejeitada e todos se
conformaram. IO' que, nnles, foi enlabolado
um accordo entro as duas correntes. A seguir
todas as emendas do plenário foram votadas)
de conformidade com o parecer da eommis-
são de finanças.

Sem discussão, volaram-so, ainda, em 2°
turno, os projectos de orçamentos da Mari-
nha e do Exterior, bem como os autorisando
a abrir, pelo Ministerio do Interior, o cre*
dito especial de li-MO?, para pagamento da
pensão devida a Antônio José Fernandes Fi-
lho, etc. (3* discussão); considerando dc uti-
lidade publica a Fundação Oswaldo Cruz (3adiscussão); abrindo, pelo Ministerio da
Guerra, o credito especial de 16:07**60-1, paraindemnisar o Conselho Administrativo do
Collcgio Militar do Hiò dc Janeiro (2* dis-
cussão).

E foi só.

ee,;v^i^i;1';,l;.r;,,7ÍM:!i»''W'rn|0 ••«w«oa« qu, víe^^BlíjílO» que iim direito ú meda-
do 18 de janeiro rio 102", propôr-se ocri/tl".! .Ü..Ü i_ff__'!_!? \,ns !*cr*''VP'! iie •'roph.vlayia

vem, muito rcspMtosamcri.i ... ..„lerdo accftrdo eom o uri. 3* da ConitU-lçAó v*
Federal, c t-om n decreto lealslatlvo n. 4.-I1M,!. ....

llua itiiiit.tr
O Supremo Tribunal Mililar lulgou mere-rem n mediilhu militar dc ouro. prata c

mi:iv.-iil.i», perlrnwm iViiifio'.' 
"""' '"' " '««"do attcstailos de vaccina contra n vario-! '2I1T 

í" r"ll,V.,cs P]flÇ!a«i Inf-plorcs c
Assim, permilti. V Kx «„• formule ai *n* ¦ ,roío dc •«"beiro. ipr,.?.ns ?.° ¦••J!t,'''«'* e da Armada!

se-iulnles eláu'iilas,.que regularão a presente I . «-^«-«uarda foi. afinal, preso pela ^-< JtZ^JT^^^T,^ <$«»'•£¦••«¦.
proposta:" pre-ui. Jc .»ub||ea e cntrc.j,lc a ,,-u||c'|n .„,,!,, 0 con-ií*"..!!,",.níl0,* mai1r J,)**. Honorio da Silva e

(lenli-ii do pra.™ dc d;., :.,„oi ,i fiilttra Cs-!,eve ¦of'',rl*-»«Ao de que um hnmem que fora
pilíil «Ia UnISo, nu planalto central da Itc «*oiie«*ado\ do lognr de gunrdii dcslrirccluilor, „.„_
publica, denlro da arca. rulas terras Jú rtis-! «¦•««vn |>clos eslabeleelmeiilos fabris, forne 

' - rcln
condo attcstiulos de vaccina contra nIa, a troco de dinheiro.

Daremos, em outro logar. essa propnsla,que vem precedida da seguinte Justifica-Uva:•"lístiulando-ie os projectos e propostasque tèm sido apresentados em visla dn eon-"trnççuo da futura eapllul da l'nlão. no pia-tialto central, verifica-se qne todas ellas. sehem que busquem amparar-se na condição— sem ônus para os cofres públicos — fu-lliam, entretanto, a essa condição' cm pre*sença «k* privilégios; qne st propõem a ob-ter, como os de posse e de exploração dasterras do Kslado. e dr sons produetos n-.Hi-rnes. por pra.">s que variam de f.O a «0 nn-nos.
Outros, além dl«.>:n. pretendem usufruir aexploração dc agun. luz, esgotos, viação ur-nana, ele, na futura tldu.lc. por praias iden

yeniente destino, enviando o Díparlumento
u imprensa a seguinle nota :"O Depurlamento Nacional de Saude Pu*
{dica cbaiiui novamente a attenção da popu-loçuo desta capital, para o facto que temsido trazido ao seu conhecimento, tle indi*viiiiios, iiilltiilatulo-.se acadêmicas vacclnado*
res, explorarem a concessão de «tteslados devaccina contr.i a varíola, extorquiudo som*mas indevidas.

tis altestados dc vaccina passados porfunecionarios deste Departamento são Intel-raincntc gratuitos.
Se algiicm se apresentar nesse caracter c

pedir nu exigir qualquer quantia para essefim, deve o facto ser levado ao conheci-
mento da Inspectoria *dos Serviços dc Pre-
phyliDíln, telephone ".872 Central* a qualticos, c outros aluda pretendem a posse do i-**mediu!nmonte providenciara para a puniexcesso dc terra», denlro da Arca demarcada cáo "° criminoso "

e dc uma larga porção dellas (HO Itilõmc-Iros), ao longo dé nma estrada de ferro
que ligaria a futura* capital á cidade de Rc-elfe.

Tudo isso viria, futuramente,'onerar pro-fundamente as rendas publicas e o patrinm-
principalmente levando-te emnio nacional.

Um pastador de moeda fal-
sa julgado na 1* Vara

. Federal
... -  ..... Entrou hoje em julgamento, peranteconto a preferencia que tumbem pretendem Jul*- federal da 1* Vara. ç accusado d.para a prorogaeSo daquellcs longos prasosde seus privilégios.

Dahi, pt>der-se-l concluir, sem receio deerrar, qute o ponto do vista qne regulara
qualquer outra proposta para o mesmo fim,
çm concorrência publl- *, será o de aprovei-lar-se a opixiilunidade para grandes lucros,com prejuiio» Incalculáveis para o commu*nhao nacional.

Eis por que, tendo concebido um planomediante o qual poderemos obter mais do
qua tudo quanto tem sido proposto, confor-
mo o resumo cm seguida, e evitar o esbu-
lho da propriedade c das rendas publicas,submelto ao Senado a presento proposla,que, ci-.forme a letra "A" de (ma cláusula
20*, não "xclue n concorrência publica."m*m
Uma reclamação sobre melhora-

mentos na Alfândega do
Maranhão

Em representação dirigida ao Ministériooa Fazenda, a Associação Commercial doMaranhão, reclamou providencias contra oestado cm que so encontram os gradis da-
quella repartição. Vae ser ouvida a rcspel-
to a respectiva Delegacia Fiscal.me»

o
.  ... ter

passado moeda falso, .Vicotáo Parada.
Os autos foram á conclusão para sentença.¦- '¦ ¦— 1 ie» ¦

As commissões do Senado
Não sc reuniu, hoje a commissão de con-

stituição do Senado, por falta de numero
legal.

mm»

DESMENTE-SE A NOTICIA DE
UM CONFLICTO ENTRE FOR-

ÇAS, EM LISBOA
0 que houve, aifirmam, foi um

simples conflicto
LISBOA, .24 (A. A.) — Os jornaes des-

mentem a noticia ha dias divulgada de queno Parque Kduardo VII teria havido umconflicto entro a Guarda l*epublicana o a
policia. Tratando do cuso nos seus devi-
dos termos, a imprensa diz que não se tra-
lava de um conflicto entre forças, e sim
do uma simples desordem entre partícula-res, por motivos futeis, da qual resultaram
algumas mortes.
- . 

' ' 
i ¦—» i

A FUNCÇAO DO SENADO
O Senado hoje rcalisou sessão, sob a pre-sidcncla do Sr. Estacio Coimbra.
O expediente lido, constou, entre, outros

assumptos da proposta da construcção da
futura capital, o que daremos em outro
logar.

O Sr. D. Bentes oecupou a tribuna para
pedir.a inserção do discurso do ex-presiden-
te da Republica, pronunciado na sessão do
Décimo Congresso Internacional Parlamcn-
tar e Commercial, em Bruxellas.

Foram encerradas as discussões das mate-
rias da ordem do dia, faltando numero paraas votações.

mee*

Uma designação approvada
O Sr. direclor geral dp Tliesouro deu co-

nhecimento à delegacia fiscal em . Paulo
do 'haver sido approvado o acto pelo qualo delegado fiscal naquelle Estado designou
o 1» escripturario Alberto Bruno para exer-
cer interinamente as -funeções de contador.

me»
Para o combate aos insectps

damninhos
Sob o fundamento de deslinar-se o produ-cto importado ii destruição de insectos pre-Judiciaes á lavoura, o Sr. ministro da Fa-•senda, antorisou o desembaraço na Alfan-dega desta capital, mediante a taxa de 8020

por kilogramina, de accordo com o art. 1*
&*.Ui n,* 2'524* de 31 de dezembro • tle1911, revigorada no art. Io da lei orçamen-
lana da receita, das dc« toneladas de sul-fato de cobre para as quaes pedira isenção
de direitos a firma Castro Almeida & Cia.

Importação de lona pelo Lloyd
Nacional

O Sr. ministro da Fazenda, reeonside-
rando a sua decisão an-terior, resolveu con-
ceder isenção de direitos'para dez mil me-
tros de lona de linho importada pela S. AiLloyd Nacional.

mm»

As agencias commerciaes de
Angola e Moçambique não

convém a Portugal
LISBOA, 24 (A. A.) — Por não convir

mais aos interesses do Estado, o governo rc-solvcu extinguir dentro em pouco, as agen-
cias commerciaes de Angola c Moçambique.

Uma delegação será 'incumbida de tomaras coutas das referidas agencias antes do serealisar a sua definitiva liquidação.

Um collector que volta ás suas
funeções

O Sr. minmtro da fazenda approvou oacto pelo qual o delegado fiscal no Pará
mandou voltar ao exercício de suas fun-cçoes o collector das rendas federaes emAffua, Sebastião Gomes Correia, sem pre-
juizo da solução que venha a ter o processoadministrativo contra o mesmo instaurado.

mt*»

Soí'z-1. mnjor reforniRdo Aliplo Pereira daCosta e capitão Joaquim fiaudlc de Aquino(.orrín.
Prata: capitães Agenor dc Medeiros Cor-rea, Isauro Reguera, Augusto dc OliveiraCiocs, Manoel Alexandrino l-errcira duCunha. Taneredo Gomes Itibeiro, 1» sônica-to Paulino Fellclano dc Albuquerque, do Vregimento «Ie Infantaria, o 2" sargento con-tador, reformado. Hodolpho Estevão Knalp-

pe. do Asylo dc Inválidos da Pátria.Bronze: capitão, medico, l)r. Paulinoünrccllos, sargento-ajudante Jcsuino da Sil-vo ninei-., do |0" regimento de cavallariaindepende,....; primeiros sargentos .loáo i'!!-nio «ln .Nascimento, «Io 10" regimento dc In-
Jantaria; .loto Vieira dc SanfAnna, do 'lí,'
uata|hão dc caçadores; Jos' Thimofoo deMesquita Wanderlcy, do Departamento daOucrra: Francisco Lourcnço dos Santos, doI" regimento de infantaria; 2» sargento Eu-clytles Fogaça, da commissão da Carta Geraldo Brasil; 1' sargento Pedro de Oliveira
Carvalho,, do Serviço Gcographico Militar;calio «lo Administração Sérgio Josí Martinse musico dc 1» elosse Elidio José da Silva,oo ll" regimento de infantaria.

Armada — Ouro: capitão de corvota cn-gciilieuo niaihinista Bodrigo liamos.Prata — Primeiro sargento Taciano Hei-mimo de Albuquerque; segundo sargentolerluliaiio Hapliaél Monteiro c cabo .losel"olido Lins, todos do Corpo de Marinheiro,"ntcionaes.
Bronze ¦— Primeiro tenente engenheiromachinista Hcnjamin Gonçalves da O.sta;artífice do machinas dc 1- classe sargento-ajudante Gabriel' Fernandes dc Carvalho;artífice de machinas de 2* classe, sargento-ajudante Oscar Stuckembruclt, amhos da In-spcctorla dc Machinas; segundos sargentos

MelclTiades Marcondes de Mello, Alcides dsSouza Ferro, João Baymundo de Oliveira,artífice de 1* classe João dos Snntos Pcrci-ra. cabos João de Abreu, Arthur Lopes Bnn-deira. Jayme Nunes Aguiar, Manoel fíonza-
ga Cintra, Gnmercindo Vianna, Manoel .loa-
quim Gomes, Joaquim Alves Pinheiro, An-
tonio da Motta Bezerra, Appáricío Marques
Portellá, Iodos do Corpo de Marinheiros Na-
eionaes: cabo Josí Affonso; praticantes ds
foguista Leonidio de Souza, Alherto «le
Oliveira, todos do Batalhão Naval; mari-
nheiros naeionaes José Paulino dos Santos
o Anlonio de Brittes, ambos do Corpo de
Marinheiros Naeionaes. J

mee*

Uma grasu.6 collecção
tic ;

ATOS DE LÃ
*m*m* innii» m,*mm^^*^*m

em cortes e em peça
DPvAP.VELOURS, P0PKLINB8,

OHAIfTALOTES DE LA.
MARROCAIKS DE TODAS AS

CORES, ETC.
#*a_>%*iíW_*<%_^_W-»4-»m»»W»*i

J AMANHA:
Saldos e Retalhos

J em todas as secções.

A Maior e a Melhor Casa do Brasil

Os que vão ser surnmaria-
dos amanhã

Rstão marcados para amanhã, nas varas-Q ESTADO DE &

Confecções
pi

ÜVtstiflo inuriorain,
,J bordado a seda.*. . .
__ Vestido superior cre*
^ pc da China
g; Cupas setiiu, origi*
yj naes forros

^ Capas charmeuse,
Ps forro dc seda, "rc*

p clame"

H Capas moire e vellu*

^ do bordado a ouro,

£gj 
"reclame"

çâ Mantcaux pura lã
m man*°.
m Manleaux
m golla bordada. . . .
||Rnnc tailleur, gabar*¦^j dinc franeez», su*
íp perior
fe"? Casacos de

"reclame".

2503O00

135S000

16090001

2403000 [

2300000

588000

7580001

2508000I
malha,

 548500!
CASA Z_,/i_C3_B|

RUA DO THEATRO, 19

iiongol

Os que não podem ser jurados
A secretaria do Trilmnal dc Contas cn-

vioii, hoje, um offieio ao Dr. Edgard Costa,
presidente do jury, solicitando a dispensa
do funecionarió João Manoel Corrêa da Sil-
va, sorteado para servir como jurado na „ .
próxima sessão de agosto. O jury deferiu o J°"£ Mareei]Iiio Corrêa, Ventura da Silva e
pedido.. *-5- *•--'¦ *• - —

Neste'mesmo sentido, o director da Con*
tnbflidade do Ministério das Relações Ux-
teriores enviou um offieio ao mesmo jury,solicitando a dispensa do funecionarió•Francisco de Miranda Mascarcnhiis. Esto
pedido foi indeferido.

mm»

0 CAMBIO REGULOU
ESTÁVEL

5 5132 a?9!32

Assignado o tratado de extradi-
ção entre os Estados Unidos

e a Rumanja
BÜCAREST, 24 (Havas) — Foi assigna-

do hontem, nesta capital, pelo ministro de
cstran-jíeii-os e.pelo ropreseiilarite diploma-
tico norte-americano, o tratado de extra-
dição entre os Estados Unidos o a Ru-
mania.. .

Tem mais 60 dias para assumir
as suas novas funeções

Foi concedido ao 2o escriplurario aSífa-
neiro, cxtinclo.-<la -iiiesn de rendas de An-
tonina, ..Manoel Ottillo.de Miranda, o praso
de 60 dias.para assumir o exercício do'lo-
fiar de 2** escripturario da Alfândega de
Coriimlià, para o qual foi recentemente no-
meado. . ,¦ me» i

Duas transferencias na policia
A* tarde, o chefe dc policia transferiu por

conveniência dc serviço, os commlssarlos
Luiz Fagundes Gontier, do 24" districto pnrn
o 2(1° e. deste parn aquelle, José Raymundo
de Oliveira. .

Uma acção de desquite pro-
posta na 1a Vara Federal

Pertntc o Juiz Federal da l1'Vara João
A. R. de Figueiredo Gamboa pròppii con ira

primiii lioinii. de csculplura, foi concedidotsua mrallicr 1). Silvinii Adelaide M, Gamboa.isacando h õ 1|4 c õ $]3'2 d., e comprando a
i.o uriiitu Salle, uuia actjãu dc desquite

O mercado de cambio funecionou. hoje,
em condições estáveis, com pequeno movi-
mento de procura e algu mas letras oflcre-
cltlas. .

Os saques foram iniciados a 5 "132 e
5 3|16 d., mas, logo npóis era corrente x em
todos os bancos a taxa de 5 "116 d., com
dinheiro a 5 1|4 d..para o particular. Dei-
xa.mos o mercado sem maior actfvldade e
com lendèncins pura melhorar.

Os soberanos regulavam a 575300 e a 11-
bra-papel, 475500.

O dollnr cotou-se ii vista de 10*030' a
I0S72O e a pra«o de 1081120 a 10*000.-Saques por caliògraiíima:

A' vista — I.oiidros. 5 1110. a ,r> 7'G-l: Pa-
ris, 5541 a S555; lialia, S<ltí2 n S-ltíf.: Nòvíi
Yorlt. lOÇllOt* a 108770; llcspaolia..18144 n
1S440: Suissa, 1*070 a 1SDÔ0; Bélgica, ."492
a 84flfi: Hollanda; 4*120 a 48140.

FoiMin af fixadas, officialmente as seguiu-
tes taxas:

A !)0 (Tjv. — Londres, 5 f>;32 a 5 3110* l»a-
ris,-.«542 a $347; -Nova York, 10*020 a
10.S600.

A',vista — Londres, fi'3|32 a fi t|8; Paris,
1542 a ÇÜiiíi* Italia. S46I) a ?464; Porttistal,
829S a 5,117; Nova York, 10SG30 a 106720;
Hcspiinha; l.?420 a 1*437; Suissa, 159BO a
l'?S-0; Uuenos Aires, papel, SÍSOOtí 3S551;
miro. 7")"80 a 8$ 150; Montevidéo, S'120'a
8*237.;í-JapSoi 4$4_0; Suécia, 2,?3nO a 2*870;
Noruega, 15455: Hollanda, 4*085 a 4*1111;

Dinamarca, 18730; Canadá, 10*580; {'Jille,
15170: peso ouro; Syria; ?54G: Uelgicn, 84S!)
a ."493; Riimanla, 8054 a -SftGS; Slovânuia,
8821 a8325; Allemanha, ,"001 per um ml-
Ihão de marcos, 28580 por marco «laTemlá;
Áustria, 8157 a'«175 por mil coroas; cafí,
8546.a'8548 por franco; soberanos, 57**500;
libras-papcl, 47S50O.

O-mercado dc cambio durante ' o dia-re-
Siilou mais firme, com os bancos sacando
cm melhoria. Subiu o bancário a.5 1|4 d., com
o particular a 5 õ|16 d,, sem compradores.

O nicrcado fechou firme, com os bancos

MAIS TRES LEITEIROS
MULTADOS EM NI-

CTHEROY
Na correieão hoje. reaiisada. a Inspectoria

uo Serviço do Leito de Nictheroy multou o
leiteiro Luiz Ferreira Froddio, com bote-
quim n rua Visconde do Rio Branco 175 o
qual vendia á freguezia leite fraudado pelaaddição de anua.

O Dr. Jeronymo Dias,- chefe do Serviço,
multou também os leiteiros Josc Pestana eManoel Luiz, vehiculo:* 215 e «OO.por condit-«irem carga na enrrocinha «lo leite.

mee*

enmihacs, os summarios de culpa dos „
guintes rdos:

Na i* — Josí Lemos Fernandes e ÃlvnroMachado; na 2', João dc Souza Martins, Aii-
nihal de Oliveira Brasil, Manuel Mendes,
Josí Grumberg, Manoel Meinlicrj?. Heliiiirn
Pereira c Gabriel Pallio; na 3*. Prifiiclseo
M,arinho Peixoto, Raul Oscar da Silva c Vc-
dro Antônio Fernandes; na 4', Antônio fto-
dllgues, Augusto Acre Caldas e João Ferrei-
rn du Silva; na 5*. Domingos Alves Salguei-
ro, José Marques Fernandes e Anlonio' Mo-
reira' da Silva; na 7a, Fernando Marques,

io Corrêa, Ventura da
João Martins Monte; na 8'. Demcirio Ja-
eques, Albino Silva c José Francisco.

PAULO VAE
ADQUIRIR GRATUITAMENTE

Â NORTHERN RA1LR0AD
de .('..'.li contos, cm 192,'lj a renda

ia csli-iuln de (\ua -i S. Paulo Nor-
HiUIroad f..i desapropriadúi fora doi
do Código Civil, c sem indeninisàçãi

me».

Vae ser suspenso por cinco dias
O Sn. director da Fazenda Municipal re-solvcu suspender por. cinco dias, com perdatotal- dos vencimentos, o 3° escripturario

Raul Leito Vasconcellos, por ter relido chi
seu poder, sem cãtisíi -justificável; desde o
diu 8 dojvoncnte, um processo de natureza
urgente.

5 11182 >tl.

OS VALE.S-OURO
O Banco do llrasil forneceu os valcs-oiira

para a Alfândega-a'razão de ó?8S5 paocl
por 18000 ouro. .
.«I'..,'1.""''"' cotou-se nesse banco á vista a105/20 e «1 praso a 10**50.

0 CAFÉ VAE DESCENDO
COTOU.SÉ O TYPO 7 A 488300
Esteve o mercado «lc café, hoje, muitoacccssivcl, com os preços cm baixa pronun-ciada. Era menus intensa a procura, pois oscompradores s« declararam retraídos, dosoi-tc qne obrigaram os vendedores a trans-igir no preço dc tS."áOO por arroba dotypo 7. ,
Comtudo, verificada a baixa,' o mercadorcanimou-se, tornando-se rjiais calmo.
Foram neg-oeladas na abertura, - na tabpa,4.30/ saccas, ficando outros negociús " emvias dc ser concluídos. Em Nova York houveuma alta de 2 a 17 pontos c baixa da 2 pon-tos no fechamento anterior da Bolsa \me-ricàriá.
Em nosso mercado entraram 17.832 «ac-

cas, sendo 12.540- pela Leopoldina c 5.283
pela Central.

Os enibàrtjnes foram de 13.502 saccas.sendo G.600 para os Eslados Unidos, 3.415
para a Europa, 2.070 para o llio da-Pratac 348 por cabotagem.

O. "stocks" era de 249.326 dilas.O mercado de café durante o dia reguloumais activo, pqis aceusou vendas de 7.14!)saeeas, no total de ll.õlfi difas.
:''iFeêhoo, porem, som firmeza o'coin-ten-oenciaa nara a baixa. ".'

Annulíação de uma multa de
16:443$800

rCm face das razões adduzidas pela cm-
presa ihteréisãrl.-i è dos csciarcciiuéutós
[ii-crttitdos jicl-i lU-eèhedòria do Di<?trlitó lri'.-
dc.ral, o Sv. liiini.stro i!:i .Fui-isiidft rosolviMi
dlír iiríiviiH-ciiiti n..i recurso interp^tto pelii
C.o'mpíii'ihU do Xavégav-ãçl_S. .Ius» tia Barra
do aclo un 1* i-óilcctoi-i-í (Tô rendas federaes
c-m C^iimpoi), i|iii.' n havia miiliadò em
1 (J:44"§SO0, |mu- iiiíi-acoãú (to í-eãulámíiiiu
do imposto stillré renda.¦ ¦ mt» i—¦¦
O município de Lisboa of-

ferecerá o estandarto ao
Orpheon Acadêmico

que vem ao Brasil
LISBOA, 24 (A. A.) _ Por proposla «Iovereador municipal, Sr. Alexandre- Ferreira",Lisboa oflerccer.1 solemncincnte ao OrpheonAcadêmico desta capital o cstandiírlo <pic areferida corporação levará ao Brasil 'quando

lür do sua visita aos áciiddíiiicos hriisilcii-n';
me*» .——

0 TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

27o,0; minima, Í5*,_

Bo!etimdaD[rectoriadelVIeteoro!ogia
Pre\*isões para o periodo de 6 horas

da tarde de hoje até 6 horas
da tarde de amanhã :

Districto Federal c Nlctíierov — Teiiipobom. passando ft hislavcl, as-inivando-síi
possivelmente no fim do pci-iodo; com chii-VflS.

Tempcratui-a _ noile ligciramèni
.iria, cm declínio de dia,
24 c 2(5 gráos,,

Ventos -- rondarão para o qiiadi-.-uitc sulao correr das 24 horns.
Estado do llio —¦ Tempo:- centro c "oésle,

bom passando a instável. Serra• fharteoriental) e leste tempo bom. Littoral èserra (parte occidcnlal): bom. passan<lo .,'instável, u-,'i;i-nvaii(lo-se possivelmente notini do período; eom chuvas.
Temperatura — noile li-jeiráriiento menosiria, cm declínio de dia, salvo n lóste e ser-ra (parte oriental), onde a noite será aliidafria e estável de dia.

n^Hu"r Ú", Su,,~* ° t*™*"'' ÃoWorara'no Rio Grande, salvo no lillóràl, onde cin-Unuara instável i-sujeito a ciuivisquciros.
Continuará perturbado nos demais Estado-;.A temperatura decliuará cm geral, com li-tíoira possibilidade de geadas no Rio Grandeo Paraná. A entos «le sul n léste, frescos.\o a __ As previsões uo resantèm do sor-mço U-leiívaptuco do sul do pau. '

T-.i
liriiii
tlierii
cns
próyliíj pm 101'ü.

Ora, i.ula:, ns concessões ferro-viarlai
«nu: iiiliiiilicm o direito dc encampação, mo*
iliiuiie pagiiiiiniiUi cm apólices' determi-
riam (pm n iniportancia dn indcmni.saçno
soja tal «jue os juros das apólices Uèm uinJI
«fii-uitin egual ás receitas da estrada cucam-
pada.

Na base duma renda aiiíiüal de 3.6.">6
contos, a iiidcmnisajâò devida á S. Paulo
Nõrlhcrn, seriai pois, em apólices de õ ojo,
«le 73,120 eo.-ilos.

Pnr oúlro indo, no cxeciitívo fiscal, 9t!>
o Estado moveu ft São Tanlo Xorlliérii, p»-ra cobfnui-n do infpóKlô de liVióstíiii.sào.o
valor :l.r çstriulá foi avaliado, pelii jusÜiii;
píitillsla; cm irais cie HI.ÚÜO r.onto.n.

Kiiii-etitiiloi nu processo de desapi-opiiii—
ção. o pi-uí-o du mesma estrada foi nrlii-
ti-iídò peiu niesiiiii juslieii, em 13.000 cuii-
tos 1

Oe posse dn estrada, iia mais dc .(niuCro
ítiuips, o Eslado de S. 1'aulo ainda niio pa-
gou, aliás, esses 15.000 contos, embora te-
nha retirado dá exploração da eslrad.-t uma
renda liquida 'do mais 

"do 
11.000 coutes.

Goui mais alguns mezes deste rejinien do •
desapropria' ãp sem imlcmnisação prévia, o
Estado púdbrú pagar aquella indcinnis.i-

cão com as receitas da estrada. Tel-a-á as-
sim aiUitiirido a titulo gratuito', faclo «em
procedentes no mundo em matéria de cies-
apropriação.

Dentro cm breve, o Supremo TYibupal
terá dc decidir n respeito da legalidade •
da coiislitiicióiiálidadc desto caso do..,,
nprbpriiiçãò' , .'

liiiiiilíii
Em íinos tecidos, Òrétòneis,*Ét_mi*r

nes, Velludos, etc., pecamorçamentos á

menos
com máxima entre

(i.i* Rim d* CurÍDcn, 6? .-St»

("iiram-se com
tlièritplen. I.iiriM

iír^VOSOS
«Inclina, iíistitutò

d-.i Cai-iócá. il.
riiysio-

Dr. A. K da Costa Júnior ™Kg
mores. Ha(liiiiiii;;*.-,.apin. R. Chile, 17 (4 ás 0).

Os nniioi delicados padr«»esLargo da Ciii-io.-.a. « -«*. Teleiih. C. CIOSOUZA BAPTISTA _ Cia.

Dr. A. Moscoso
Sultas de :.' cm dem.te.

Clinica'medica. Appà*j"ríilljp 
digestivo. Con*.

llua Assembléa 121.

ADONIS PA1U AiiVURA R
BBliLEZÀ OA PElitBÍ

Passatíeiras — Tapéíes
O mais rioo sorfimento

Largo «in Carioca. * — '.relehii ¦ r*SOCZA BÀETISTÁ & COMP.
G10

Prof. Godoy Tavares CS^?°> "r«ü
i "-ao. "ns, dia*betes c, por sons processos, estornas;,, e ,>-¦tes.t_i.nos. Av. Rio Branco, 137 (Odt-onV'"i¦"¦'"i o, lucuoa quintas. Vol. p.-.ti-i.-i Cd, s.,i -fm
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Emílio Rodrigues Rozas
MINHA Dli 30* DIA

ÍMAIUiAlllD*. 

I., iliililiKil'1,/. 110.
/AS, FILHOS . PAIIKNTl.S -u..,,-..-
Io*.1, ii» iiii|'i.".ibili.l.i.li' .1" n/.i ..te-

Cri", Rtilll C.I..IIIIUI.-.' . nii*,,,',c, u l.iil.o
•• nes«nnp» ipie ne .il..i.i....i. I-... ll..*. o
ciuii.nl.» de sun aiuliit.lp, ii«r umisiAo ilo
míiihíiIii o du inl-.i.i» ilu 7" ii'.' >!•> *¦'•'. piüii"
tea.lo o iiii*.i|ii»ii».'l i".|i..,„ t» pau I.MII.m
HOimi(il'l'/. IluZAS. o raiem por esle
mel.., tniifissiiiiil..*»!' eterimiiienlc ivcni.liu-
•Ido», r cnnvi.litm* n.1,1 ,i nssi*illr .» mlssn
at ili»* ills, «file mui.ilaiii celebrar nn aliar*
Biâr dn riirejn ile 8. l-raneUcu da Paula,
•manhã, .eiii.-íeiri.. % do corrente, As 10
Choras, o iiiiteclinnlaiiieiiie agraderem a
comparei.cln n esse acto ile pledndo elirMÃ.

Moaeyr da Fonseca

f.-.delia 

da Fonscra, Adelaide dn
Fonseca Schrotler, llcirleh Sclirnder
• filliot (ausentes), Colina da Fonseca
Braga e filhos (ausentes), Wlndliylr

¦oares da Fonseca o filhos (ausentes), Ary
Marques Lulio e dcinali parentes agrade-
cem pciihnraillsslmu-i a Indus us pessoa»
que acompanliaram h ullima morada as
Nttos mortaes ile rcus adormlu fillio. ir-
Mio, fiinlin.li», llu, sobrinho e primo MOA-
CYH DA PONSBCA, e as envidam nova-
¦ente para a missa de scllinu diu, sahhatln
próximo, .11 do corrente, .»*. 10 lioras, no
iltar-mór da egreja da Candelária, pc!» que
antecipadamente se confessam gratíssimos

Dr. José Romen Pies

3' 

Viuva Eugenia Cl.cdnl Pies. teu fl-
• lho, I* tenenlo Pedro Eugênio Pies

(ausente), Lula Procncn Rosa e faml*
* Ila. vlnva Isabel llibeiro e família
va Peolintlu Campos agradecem, pe-¦noradlssimos, a todns as pessoas que actiiu-

fanhsrsm os restos morlacs du seu iiu-s-

Sieelvel 
filho, irmão e sobrinho Dr. JOSft ItO-

EN PIES e as convidam para a missa dc ,sétimo dia, amnnhn, 25 do corrente, As 9 112
horas, no altur-mór ilu egreja de S. José,
Velo que se confessam gratíssimo*.

Um trapeiro atropelado
Na rim Jardim llnlaniri», um nntn dr

numero até ligara >l."..-..ulii.l.|i» nela nnll.
••in do Ul- il.-ln.i,,, ,i.ii.|.,|„ii o iianeiii.
Joaquim tte Ainli.ul>', de tli num.» e inormlor
mi reslliigo ile Ipanema, llvamlo o meninoiiiiil.. ili Hiora* e uns .i.m-is,

A A»'.i»ii .nia i.ifíiiii... a vicllina.—.«. ******. —-.

A NOITK — Qultm-Mm. 24 flò Julho do 102.*•***•*" i**~*m*m*-**t . i iai im ii iiiiiiiii-iiii i ii \tt***mrm**m***mm*Êmm

1 'referiram a nacionalidade bra*
fileira

p DE B
I Finíssimo aaptlo cm pelllca tnveral»fl
¦ satla ou bufslo branco, salto alto oal

balão, «a. Ki» H

22$000
O mesmo artigo a l.nla XV, ram orça

preta, cinta ou marron, 4ÜSO0U
Preço especial du reclamo

Porn o Interior — pedidos n
Antouio do Freitas — mais 18501)

CÂSÂ FELICSDâDE
90 — RUA LARGA — 06

Por parlaria» d.» Sr. mmlr-trti dn .Insll*
cu furam imlurallta.li.s bnii.ilelri.si

Aiigusi.» Alves Peneira, uuliuul u> p0r-lugnl, nascido a 5 d* ..l.ril de iHiia, filho ileAnlonio Julio Alves e Jnli.i Moreira Vai1'errelra, residente ii.-t.lu capital:
Ibvljln Flicli, i..it..r,,i dn Polônia, nascidoa 17 ile mareo tlc l«fll rilht. da Aliraim»

1'lsçh o Jf... Jeiiiiy Finch, rculilente neslncnpllnl;
li-n* Maynr, n.iiiir.il .1.» Áustria, nssdtlnn 'Ul de marco d» 18.12, filha de Philip M«yCrc lliirlmra Lelmiunii, residente neta ca-

pitai, -—

Antônio Alves Pinto Martinsí Carolina Martins, filhos, netos, genro, noras, sobrinhos e afilhado» con-
vidam os seus parentes c amigos paruassistir n missu do trlgcslm.» dia dofallecimcnlo do seu idolatrado marido, pae,¦vO, sogro, lio o padrinho ANTÔNIO AL-VES PINTO MARTINS, a reallsar-sc ama-Bhu, sexta-feira, 115 do corrcnlc, As 8 1|2

noras, no altar-mór da egreja de S. Fran-cisco de Paula. Desde já sc confessam mui-
lo agradecidas.

Moaeyr da Fonseca
Anna F. da Silva Marques, filhos,

genros c noras, profundamente penall-sados pelo faliecimento de seu ines-
qnecivel amigo MOACYfl DA FUN SE-CA, faiem reaar na egreja da Candelária,

eabbado próximo, 26 do corrcnlc, ás 10 ho-ras, no altar do Sacramento, uma missa,confessando-sc penhorados com as pessoasoue i-uizcrem assistir a este nelo de piedadeçbrista.

t
Virgínia de Oliveira Castro

tRophael 

Guimarães Castro, Morion-no Guimardes Castro, José Gonçalvesde Oliveira, Maria Gomes de Oliveira,
, Jos4 Gonçalves, esposo, sogra, pae,mao e irmuo convidam a todos os parentese amigos pnra assistir o missa de setimodia, na matriz de SanfAnna. ás 9 1|2 ho-ras de amanhã, sexta-feira, 25 do corrente,

* antecipadamente agradecem.

Moaeyr da Fonseca

Í 

GASTAO MARQUES LAMOUNIER efamilia, profundamente constrangidoseom a morto prematura do seu bom
_._._ o grande amigo MOACYH DA FON-6ECA, mandam rezar sua missa de sctlmoala de seu faliecimento, sabbado próximo.26 do corrente, As 10 horas, na egreja daCandelária, uo altar dc Nossa Senhora dasDores.

ESPH01MS
Pitru diplomatas c acadêmicos

CASA MORAES & ALVES
116 — AVENIDA PASSOS — 116

¦ ******* , ¦

Ni DL!
_^Hgg||I|^í^
Próximas saidas dos no-
vos e rápidos paquetes:

Purn Kiuo-iii

¦i

•WFnRA"
"KIKMIIA COIIDOIl.V"GOTUA" _

Pura ii Sul
"WESEir
"SIKÜHA NKVADA".

S9 de Julho
•1 de Aiinnlo

12 de Agosto

•1 dn A-foMo
22 de Aanslo"KOELN" ao de Agosto

Agenieb Geraea

HERM. 8TOLTZ&Cia.
Avcn. Rio Branco 66|7_

Caixa 200 — Telegrammaa "Nordlloyd"-

SOB UM ENORME BLOCO
DE BARRO!

Soterrado, um trabalha-
dor teve morte quasi

immedlata
A* hora ile sempre, o* Irubiilhiiilnres. «II-

vlillnrin.ne, por Inrefa, deram Inicio A felnu
qunilillnini na barreira nndo sAo enipregnilos,
A travessa Porlclla n. .T_, c dn que A proprie-iinio o Sr. Nngoverlo tla Oliveira. Assim,
corria u lialinlhii normalincnti'. quuniln, pn*ra i*..nsii*ii.i.çà.i de iodos quantos ali se
achavam, ao haqi.o surdo dc ennrmo lilmo
dc barro, que riilra, vcriric.iii.se imo quoini» elle linvla flc.i.lo (olerrado um tios tra-
iinllinilorcs,

Sem perua dc lempo, «•oneram todos cm
stiecorro tlt» infells e, com a urgência que

| Ihns foi possível, rcllraram-no. ainda com
i vida. o providenciaram om seguida para quc
| lho fossem ministrados us soecorros dn As-• slsifi.cln do Meycr. lísln, porím, embora sc

nao fli-CMie lartliir, mui i pt.udu fazer, pois
, que o desvcntliliirio lullcicra.
| Avisada a poliria do 2,1" dislriclo, o com-

missarin tlc serviço apurou Iralar-se do Ira-
balhadiir Manoel tlc tal, dc 55 annos, por-lligttexí sollclro e residente A rua Vuz Lobo
sem numero, tendo a mesma autoridade

. providenciado para que o cadáver fosso rc-
movido paru o ueuriiterln,— —*"**^* • -

Apanhado por um trem, na Linha
Auxiliar

Esla iiiíiiiIm. qiiHiiilo 'i.riKuitla alravoiar
n leit.» da linha auxiliar, ua eslncAn «li»
(ilnlra Vidal, o h»rl»elro Prilrn de Ollvelr»
Lima fnl aiianlin.l.. por um trem e allrmio
a regular ilUtancla com forlmontoi genora-
IImi.Iii», . ._

Levado, em seguida, j.ani o poilo iM;
sistencia do Meyer, a vlcllmn, que eonlav-»
28 nnnos, ali rceelieii os soceorro» ile «.ua
.•iiiBtfla e rellrou-io para n sua resldeooia,
A eslrailu Nova (In Paviina u. IH7.

siierwinVwilliams
S VAE PINTAR? S
\\\ Consulto-nos antes J

iCata ContevíMt;** í
íj Tintas, vernizes, esmaltes 2
t^ Corte * earlcnoa hoje esle an- l**-
*** núncio com o aeu nome **
ti * endereço. **
W Rua Alfândega 98 — Rio ?
BI TEL N. 1870 **

S II E R W I N • W I L LI A M S
********

_____! ^^L.* Dr. Silvlnt Mattos,

Casa Wadyka
A MAIS BARATEIRA DO RRASIL

CERQUEIRA & ALVES
111, AVENIDA PASSOS, 111

VAREJISTAS E ATACADISTAS

loa farse Site

Adelaide Pinheiro Dias da Cruz

Í 

Por sua alma o Dr. Dias da Cruz,filhos, genros, noras e netos mandamcelebrar amanhã, sexta-feira, 25 docorrente, a missa de Io anniversario
. sei-. Passamento, na egreja de S. Fran-cisco de Paula, As 9 1|2 horas, aclo para o

qual convidam todos os parentes c amigos.

Dr. Paulo Silva Araujo
Commemorando o seu anniversario

natalicio,_a_famiIia Silva Araujo farárezar uma missa, por alma do seuinolvidavel PAULO, amanhã, sexta-feira, 25 dp corrente, As 10 112 horas, noaltar-mór da egreja de N. S. tio Carmo, Arua 1* de Março.

BA-TA-CLAN
EM VAQUETA ESCURA

De n. 17 a 26 _.* 7$ooo
De n. 27 a "12 .....".« 9Í00O
De n. 33 a 40.  12$O0O

ENVEKNIZAD03
Dc n. 17 a 2G
De n. 27 a 32
Da n. 33 a 40

MODELO COMMUM
Den. 17 a 20 ._._. 8$000
De n. 27 a 32 _. 10«000
De n. 33 a 40  12.^000

Pelo Correio mais 1|509. Pedidos á CASA
WADYKA.

CERQUEIRA & ALVES
Sapatos Luiz XV desde 201000.

*******

75-77e 81
O JULIO, leiloeiro,

venderá em leilão, sab-
bado, dia 26, ás 4 horas
da tarde, em seu arma-
zemáAv. Rio Branco,
183, estes tres prédios.

___!' ^.^ ^-y» *__vj*\U
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CASA
NIPPON

Giz. Dias 51
Tel. C. SS11

Inaugurou ns noraa in-
stallaçõeN, lendo rece*
blil» curioso sortimci.-
tn de ARTIGOS DI!
ADORNO em POUCEL*
LANAS finas. 8ATZU-
MA. IIRONZES. MAR-
FIN 8. TARTARUCA,
MADREPEROLA, XA-
UAO. KIMONOS DB
SEDA c

laureado especialista
cm dentaduras anato-
inicas o brtdge.works
(pontes), sem aiisllb»
«to chapas, para n
maslit-acío perfeita u

belloza na pl.yslonomla. Preços módicos.
7 Setembro, 231} das 7 As 5. Plione, 15S5 U

Meias
A LUVARIA GOMES

possue os maiores sortimento» para senhora»,
l.on.en.» o creanças a pri-toa baratlasimoa

38, Travessa S. Francisco, 38
TEL. CENTRAL 2-15»

¦ ***** 

Dr. Fernando Vaaf JffiBSf £
rurnia geral. I>ini;nostlco o tratam*, cirurgl-

..,«_, «o das affeccòes do cstnnia«o. Intestinos o
iip *i f.ftílr«_.C,*Ero?' »¦»-« blllorcs. Utero, ovarlos, urethra, bexigai-r. Ai.uu.MO c mui-. e -inSt TratMla câncer, bemorrliaçias. turno.

QUEM 0 ANAVALHOU ? t
O onerarlo Pranclseo Pinlo Monteiro .„

cnuln 'Jü nnnu» e reside A rua g|0 QjW(i..n/«Ko 33-, na rua Clarice Irvllo d0 n.J*
sil, fnl anavalliado na mAii rilicii, -,„."*»
iloHonhteldo,. m

A Aiiliteiicla.prMtpu-jlii oi loteorrot **.
eesiarios e a |ioll«'la do 7» districto nio .Ji
lie do faelo. iy

¦^m
9EHBHHI
**mmmmm

Serviço rápido e de luxo para Llsbos. vi.Bilbao, llock van llollnnd, j<w*/'«o.
loc a|ui o Hamburfio,

Antônio Delfino
Sairft a 3 do setembro,

Cap Norte
Sairá n 30 «io Setembro, As 4 lio--,,

da tardo. ¦','¦ V ' '

THEODOR WILLE *Z c,
Adentes

Avosida Rio Branco 79*1* andar
Telepl.owe Norte n. 41

SANAt-R-PE''A?í,S'.';;S'• -isr _

Robes Ehnantes

XAROPE
GIX.

*******

.

Moaeyr da Fonseca
Avelino Soares Vieira profundamen-te constrangido com a morte prema-tura do seu bom e Grande amigoMOACYR DA FONSECA, manda «iS•aa missa de sétimo dia do seu fallecimeu-

to, sabbado, 26 do corrente, As 10 horas, nnegreja da Candelária, no altar de S. Manoel.

í
Bento de Carvalho e Souza Júnior

tA 

viuva convida os parentes e anil-
gos a assistir a missa de anno, queserá celebrada amanhã, sexta-feira, 25
do corrente, As 9 horas, nn egreja de

5. Francisco de Paula. Antecipadamente
Agradece.

Victima de queda de bonde foi
para a Santa Casa

Saltando hoje, de um bonde nn rua Ge-
neral CaldivclÊ, ondo tambem reside, no nu»
mero 76, o operário Francisco Soares, do 21

10$00O "-mos, foi victima dc uma queda ficando
121000 -ferido na cabeça, perna esquerda e braço
1-1*000 . direito. _rrancisco foi medicado pela Assistência

c, em seguida internado na Santa Casa.
• ¦ ****** ¦

ias NOVIDAIIES EM
OBJECTOS PRÓPRIOS

PARA PHESENTES.«•o»-

BANCO OE CREDITO COMMERCIAL
Rua Primeiro de Março, 65

PAZ TODAS AS OPERAÇÕES

BANCARIAS, EXCEPTO

CAMBIO

 igi .
res do utero c da bexiga pelo radium. As.
scmbléa 27. lies. C. Bomfim. 668. T. V. 1229.******

A carroça chocou-se com o
reboque

Na rua do Jardim Botânico, a carroça da
Limpeza Publica n. 201, dirigida pelo car-
roceiro João Masscna Serra foi de encontro

i ao reboque do bonde linha "Gávea", con*
i duzido, na occasiSo, pelo motorneiro de re>
I gulamcnto n. 780, Bcrnardino Vieira.
I O estribo do reboque ficou avariado e O

carroceiro ferido, pelo que teve os soecorros
• da Assislcncia.

A policia do 21* districto registou o facto.
*******

Um mottruarlo "vivo" *
lindo!

Nem sempre o Rio pode ter um uioMniiris¦•vivo'' — EA fácil Ir ver esse, em qus íttt.
gem "i-obcs de Bolrco", vestidos lamels-*-,-
trajes em confecção de pura renda, loilttteí
do «afetA para MIlcs., inante.iiu rlquisticM.
eiii.peos ultima moda. Tudo uo numtra 4,"
Revista Odeon que «stA sendo exllibido 114.uuvlle cinema, o a cores naturaes.
.. ¦ ***** 1 —-

J
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BRILHANTES
De todos os tamanhos montados em plati-

na com o desconto de 30 "I*; cinco mil con-
tos dc finíssimas joins c objectos para pre-sentes serão vendidos eom o desconto de
30 °|o pela conhecida

Joalheria Thesouro do Castello
URUGUAYANA, 9 — Tel. C. 2943

Dr. Edgard da Cruz Ferreira
AGRADECIMENTO

Marletta Valle da Cruz Ferreira e filhos,
Bastão da Cruz Ferreira e senhora, comman-
Bante Arthur da Cruz Ferreira, Dr. Annibal
Bessone Corrêa, senhora e filhos, comman
flante Américo de Azevedo Marques (au-sente) e mais parentes, na impossibilidade
do agradecerem pessoalmente a todas as
pessoas que os acompanharam no doloroso
transe por que passaram cora o fallecimeu-
to do seu querido EDGARD, bem como as
«jue apresentaram condolências, por este
tneio vem a todos testemunhar o seu pro-fnndo reconhecimento.

SMorins I!
PREÇOS CA FABRICA

GRANDE SORTIMENTO

Espaça ío Brasil
RUA DA CARIOCA, 52

LIV»ftU.SE DO MAL !!...
"sofíria de todas as
formas: tinha dores
horríveis nos ossos,
na cabeça, nas carnes;
o corpo todo coberto
de feridas, suppuran-
do continuamente.

Principiei então a
tomar o LUESOL, c
com esto remedio,
logo aos primeirosdias de uso, comecei
a sentir as melhora.,
a seccar as feridas,a voltar-me a_boa disposição. As doresdcsappareeeram completamente.

Estava livre do mal.
Pelotas. — José I.ulz Plassc."
Apl_*-,-peI?.D* N' S' P" £ln --712/917, sobo n. _3a. A' venda em toda a parto.______ 1» i*,**********»-***m****m****,******
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Dr. Esfevam Rezende GARGANTA
NARIZ E

v.aaí . OUVIDOS.Ex-adjunto dos profs. Wctnsaertncr Gross*mann, Passow, em Berlim, e
•_..«--^-íÍS0ml-ni,*cm Vicnna.TRACHEO-BRONCnO-ESOPIIAGOSCOPIA

ÜJÍancC!VV0 .'rur-í*,1-0 da ozena (tcchnica doPí_ 'JxJfc!P 
r*a das dacryocystités (opera-çao de West). Carmo, 5, esq. S. Josc, 2 às 5.

C 
2652. Res. Regina Hotel.

Nariz, Garganta e Ouvidos ^-.f^CÉSAR DA SILVA, ex-assistente dos profs.Killian e Brühl, dc Berlim. Com quatro an-nos dc pratica nos hospitaes de Paris, Ber-lim e Vicnna. Consultas de 2 üs 5. Rua doOuvidor, 180, 1-* andar.
'¦"*¦

Com o braço decepado por um
trem

Foi internado, hoje, na Santa Casa de Ml-

Empresa Guardadora de
Moveis

A MAIS BEM INSTALLADA
Raa do Lavradio n. 144 — A. F. Alveo * C

Ltd. — Tel. C. 1019
Tomadas a domicilio

¦ ******* " ¦

J-SrinoéUloj
ara-\yãeãtcO

Óptica Especial
Preços Módicos

IUTZ FERRANDO
CIA. LOA

l GONÇALVES DIAS 411 «O QOWÇAlVeSDIAS 40 |

******* ******** \.

BIENORRHAGIA gç.

! st» jcorii.aj o empregado da Central do Bra-
| sil, Waldcmar da Silva Santos, de 25 annos.1 residente á rua D. Pedro n. 115, o qual. apanhado nor um li-om n-> -.<•»<,_;•„ ,»- »___

ero
cas

,.?Jeeí°.es Jitramuscularcs. Largo da Carioca15. Tel. C. 3128. Dr. JORGE A. FRANCO -Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

.- . ., - -—  estação de Pa*
çlcncia, ficou com o braço esquerdo decepa-00 c ferimentos pelo corpo.

¦ ¦ ****** ¦

^••:.-H'-x.-x..:**j.*:*..~:-;~:.í.^^í..h~h--h-:*.m.í.í.

Capitão Salustiano de Andrade
(AJUDANTE DE ORDENS DO GOVERNA-

DOR DE ALAGOAS)
JWfssn em aeção de graçasSna irmã fará celebrar amanhã, sexta-

feira, 25 do corrente, ás 9 horas, na matriz
de N, S. de Lourdcs (Villa Isabel) umn
missa de agradecimento ao Sagrado Coração
de Jesus pelo seu completo restabeleci meu-
to e pela sua felicidade pessoal.

Í>r..EnrjCO Vülela: Mols. ints. 7 de 7bro.
7, ás 5 horas, ll", 6" e sabs. Tel N. 654.

Nós vamos Tu
raraparedeL
0 CAMIZEíRO-28 Assembléa

•***i*.
TRATAMENTO rápido, SCIENTIFICO,

radical e racional das
FERIDAS

novas ou citigas. Com o uso da
JA SA.NTOSINA

(pomada scccativa-refrigerante) obtem-secomo por encanto, cxccllentes resultados.Preço 38500, pelo Correio 4$500. A» venda emtodas as pharmacias e drogarias o á R. Uru-
guayana, 66 — Rio. -isr
Perdeu-se. no Lelne- umi- *¦*¦¦¦¦¦* •** ••-*- •"*¦•* cença, com o n. 4609. Pede-se a pessoa que a achou o favor de entre-
gal-a á rua tirroso, 290, Copacabana, queserá gratificada. H*****

oi
Crnesto Sonja

BRONCHITE
Rouquldio, AsthiM,
Catanhoi chraitleot

QU-DETOmtl
aniiiptlRtirtlBi

fcr»iiã__-

TOSSES e GRIPPES

 tolüol-soel!
Formar | v^l* _? tói^r?*S5AÍ
Crcosoto 5,rtD?p* i_„au-i° Freitas & Cia. ~ Rua*!*

J Ourives, 88 — Rio. |
> egetol 4<-x*^'í*>>»:*->-h*-;~:**.':*";-.x**:*%'**x»:-.x^í»******

piSíM avenida Maracanã
LEILÃOcálcio e ío.

dio.
Glycerina

Fartos
elementos

Sara 
a

ygiene
dos pul.

mões.
App. n. 56 de
IdolO-lfiSÍ

2 lotes de terreno
t___..

Restaurante Tavares
RUA CBILE N. 33. T. 1787 C. Aberto toda anoite. Cozinha do primeira ordem. Acompa-nbado no almoço c jantar do quartetto russoIrmãos Ichpilman I.cnine.

¦**-t,**9***m*

SANA-SYPHILIS „epurfltivo e ,0-
iiieo do Bangae.

I " ¦

SERA' VERDADE?
Um informante gracioso trouxe-nos hojeuma informação, que nâo podemos obter

confirmação. Trata-se do alargamento da

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

çao e rapidez. Pedidos a Aragão. Norte 3192.******* _
Portugal na próxima Conferência

Econômica e Social
BUENOS AIRES. 24 (A. A.) — Foi no-meado representante de Portugal na proxi-ma Conferência Econômica o Social quc sevae realisar nesta capital o Dr. Alberto da

Oliveira, ministro duquella Republica, jun-to ao governo argentino,
¦ ***** ,.

O leiloeiro AGENOR* venderá em
leilão, amanhã, ás 4 horas da tarde,
2 importantes lotes de terreno ciue
medem de frente 19,70 e 24,00 por52,70 c 38,00 dc extensão, situados
entre as ruas D. Delphinu e Dr. José

!fô_____^là_{ffi^i^gj
"— ***** 

i

Foi sem fala para a Santa Caia e
lá falleceu

Portadora de nma gola da Assfstencls, Art
entrada hontem oa 20* enfermaria da Saati
Casa, Anna Thereza da Silva, de 68 Mao;,
solteira, de nacionalidade portugueza e bo»
radora A rua Paysandú* n. 147. ,'

Essa doente, que Wra encontrada lerv
! fala, na esquina da referida rua com a ds

Senador Vergueiro, falleeen, hontem meta*).' sendo o sea cadáver enviado para o nem»
, terio.  __¦ -

H*<"l'l'^^4''l'^'I''l'*»'l"l''i">'»'I*.|'»'H'-H^-H->!

ÜCACHEPOTS E CRYSTOFFLES :í
Apparelhos de Lavatorio ;,*

Apparelhos de Serviço '\
Jóias, Objectos de adorno

Nlckelados, Alumínio, Prata „
Ouro, Vidros e Crystacs •>

devem ser limpos e conservados com o'»'

|PHAROL |
%tiSo arranha e nem altera a côr-

natural do metal, proporcionai*-.!
do-lhe brilho sem egual, Resiste;:}
aos ef feitos do ar do mar. 3********~'**>&H^

¦ *** ,i im.EDMUNDO
(Edmando Novaes)

çao
_.j dous
» «hl,
¦

Tomou posse o novo thesoureiro
da Caniara Portugueza de C. e

I. do Rio de Janeiro
Renniu-sc, hontem, a directoria •)_ r_mara Portugueza de CoTnmS pa.a da.--*-, — *-—•** *mv*j*j *.* — «« uuuiiuuuui Para aa1Hygino, promptos para receberem SniM.í0pí?hl_.the,oure.Iço» Sr* 3o^ <-<- •*-*

qualquer edificação. Vide annuncio
no "Jornal do Comutercio" de
amanhã

INFLUEN1A OU GRIPPE
Av. Passos, para 0 que a Prel_itíra já'e.tavâ ! evita-se usando as Pastilhas GnU.raes, quefazendo desapropriações. O ohjeetivo civi i desinfectom a bocea, a garganta o as viasdOSflfnif.ll* n fnni-aifn «r.™ «...._.: ..__. ».._.-«J.,n t«*,ÍA„ *.«..•„„ A*. .*.*?.¦¦ °

¦ ¦BI

Grande prédio novo
Aluga-se o espaçoso prédio n. 21 da rua das

Marrecas, com 22 quartos e mais dependen-
cias; grando armazém, separado ou todo;
trata-se á rua Uruguayana, 85, com o Sr.
Bento.

********
DESPEDIDA

José Pereira da Silva Santos, tendo, devi-
do a sen estado de saude, de atisentar-so para
a Europa, para onde parte juntamente com
«ua familia no dia 27 do corrente a bordo
do "Andes", aproveita a opportunidade para
manifestar a seus amigos, a todos com quem
tem mantido relações pessoaes e eommer-
claes, bem assim a toda a praça a profunda
gratidão pelas attencões recebidas e ao mes-
Dio tempo tem- a honra dc offcrccer-lhcs
seus prestimos naquelle continente-.

desafogar o transito, ora quasi impossíveldevido a localisaçno no n. 88, daquella ove-do Antenor Corrêa, lustrador, caiofe-ilida.
tadore oneerador de assoalhos servido pelotel. JV, ooi.O.

Podem installar seus apparelhos
radio-telephonicos

Mediante o pagamento da respectiva taxa,o Sr. ministro da Viação autorisou a in-stallaçoes de rccept(ícs radiotelephonieosaos seguintes requerentes:
Tancredo Moraes Veiga, Miguel Papaterra.Pedro dç Freitas, Raul da Silva, Julio Bole-ho do Amaral. Romeu Porcltincula, DnmlãoIiibeiro de Moura. Manoel Fabello, Calo deBarros Penteado, Ferrueuio Cavallari. LuizMazzarlno, Alfredo Dias Carneiro, Elias VII-lares Barbosa, Erich Immer, Leonahrt Bal-domero Trapaga e Zorrilla, Tito de AraufoFirmo Xavier, Frederico Carlos Casper, Arail*

jo M.noggio, José Germano Bergcal Borgese Benedicto Maurlllo Lobo Rosa, Romeu Ferreira, Agostinho Sampaio de Sá, Edgard deAndrade Figueira c Hercnlano Pinheiro.
João Carlos Pertenscn, para transferir

para sua nova residência o a-pparelho rece-
ptor radlotelephonico qne tevo oermissão
para installar.

respiratórias, portas de entrada dos micro-«los. Antiseptieas de effeito seguro e muitoagradáveis ao paladnr. Deposito geral: Dro-
garla Giffoiii. Rua 1» d*. Março 17Ll", D. Ni Si P; n. 378; em 28|12|917.

*,'..*- »v_wbJil__i»-Wi>._rA-. -i. -._. *,... »nU_-&VACA_l«..

Md D. Pedro 
Segunda parada adeante de Pctropolis

Telephone u. 9
-Clima, 'ricil.çjn região Incqinparavel

riãsl

CdMTRl ASTHMA

WmWÊi:

Snts» 8 Pa.?Ilcc?' recentemente eleito em re-união ord naria do Conselho Directo? Aposse foi dado por toria a direc orla c'om^pos a dos Srs. José Rainho, Rnytmmdo dêMagalhães Gomes Barbosa'c Avelino Mes!
tt^.05 SfoJójô Ra.nhoC"cnGomes

elogio do novo thesoureiro.
personalidades dc mais des^

Vende em leilão, todas as quartas-feiri!,as 13 horas (1 hora <la tarde) em seu anuí.zem, á rua Buenos Aires n. 153, moveis, plr.-nos, crystacs, metaes, etc, acceita predior,terrenos e quaesquer mercadorias Dam veu.dor cm leilão, no local ou no arma-tem; sua;
?Sn;as Ae .ycl*da são pagas diariamente dai
IH horas, com a máxima pontua.

COBERTORES!

Barbosa feito o elogio do nÔVo thesoureiro8que é uma das personalidades de m"ud£.taquç da colônia portugueza, cronrin _«Smereiante desta priça, presidenle du"-ffide Soecorros D. Pedro V ,lr° 1 xa
Club Portuguez. C d° °ywnMlieo

ROSALINA PARA TOSSE
COQUELUCHE

Teve um ataque, caiu e feriu-se
Tomado de um ataque, na praça 15 de No-

vembro, o coslnheiro Manoel Esleves, dc 27
annos, residente á rua Conselheiro Zacarias
ii. ll>4, foi victima de uma queda ficando fe-
rido nn cubeçu e no nariz, sendo soecorrido
pela Assistência. ********

******
PATHÉ BABY

Jóias de oceasião
Vendem-se, 'troçam-so, compram-se econcertam-se

6 Rua Ramalho Ortigão 6ATURMALINA
Kv-T' —~ -- - FranciscoEx-Travcssn tle

O Cinema no lar. Joins, metaes, roupas,
etc. Em club com sorteios pela Loteria Fe-

_ . . .deral. Peçam prospectos a BARBOSA &fcncontram.se, dc superior qualidade, para MELLO. Rua Assembléa, 27. Teleph. Centraloff.ciacs --  *¦'-' * " ...  ...

ESPADAS
¦se.de superior qu  __._   ._ _, cí?c5',na ..ca.sn Sn-vador Sciammaréila,ü I5Õ28. ..cecitam-se agentes para T"capftár*cIlodrigo Silvo, 8. Telep. C. 1527. I interior.*****

Í.ANATn*5^_7 PARA TOSSES E•J n l~*. XX l \J O O MU BRONCHITES

DR. FELINT0 COIMBRA
tio Hospital Evangélico, ex-assistente dos ser-viços dos Profs. Krausc, Bier e Betzncr, deBerlim, do volta da Allemanha, abriu seuconsultório á rua Canning n. 9, das 11 ás 16
?Ã,Ho„.„!íí,-í%'anBe"1*'0 di1s 8 às 12. PhoneVilla 2-61.-'Cirurgia geral, nervosa, partos Ivias urinarias e moléstias das senhoras. *

DR. HUGO WIDMANN LAEMMERT
Cirurgia, moléstias de senhoras, .partosRalos X de profundidade
Consultório: Rua 7 dc Setembro, 133.

Tel. C. 1776. Chamados no Hio: Tel. B. AI.
3473 ou C. 1776; cm Nictheroy: Tel. 717.

¦ ***** •

EDREDONS
Especialistas cm reformas

CASA MONTEIRO — QUITANDA, 29

MOVEIS
O Julio, leiloeiro, vende e aceitamoveis o demais objectos para ven-der em leilão, em seu armazém, áavenida K,o Branco, 183, ao lado doInnnon, todas as segundas-feiras, ás3 horas da tarde. Tel. C. 2300.

e meias de iã
para todos os preços

Artigos para cama e mesa
ESPERANÇA DO BRASIL

RUA DA CARIOCA 52-*WWBHWBBMMMM^aBB**a*^B-B_l-_--_-'

PIANOS allemães

Pelle, Syphilis, Vias Urina
__^fS»&.íí;,lE|.»

rias

n ANTíQUIDÃÕls
nJ^'fa_fcr____"d,wí»i 

1 Gonçalo 22 (C!. 4_43) f i S lAÍ-" • Bpr5° S**°
Preços

preços e catálogos a H. Ferrei*
-lãfis ~*\Ã""' °' -*ranelsco Xu' ' "'' m "
J-B8. Dá-sp grandçg prazos,

-. > ***** —-
ü porto, pela manhã

-l.M-8-*¦¦•?* de Londres-* o paquete l«
S'* Highland Pridc», «om paísaHelrcs; «lompico, o vapor inglez "S. ••lorentlno'.
f,.?.1.!016,0' 'I0 Norfolk, o vapor ingler "J''
nai de Larrinagn", com carvão; de Hamber*RO, o vapor allemão "Estelgénvard", «»'
moital "Clotilde", com sal.
/»., 

¦ ***** " —¦ '
¦JlJEn comprar, vcuder, concertar ou tm'
«*,''.,** f,oni seriedade? procure a "Jonlhem
Valentim». ma Gonçalves Dias 37, fone 9^

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade

_.Í.Mq"csa a !•••!•••<>«¦ e de Idéns, desanimennvida, medo, indiffercnço, tristeza, angus*
lni'„*,7*nnmsVs"s'0S' ataques, etc. estômago-
IS«. .V!.0S' .,1'I"-C80 local c geral de radia-
f».fn-". lr?,"v,?letas **<• Bnch e da m****»
Tr», »e,J,0^s m:,is rnoderiios; I)r. Cuut-!
-~-__________í5Í¦:?•.: 3 •¦*¦ ¦">• Tel. 1625 C.
DR. aONÇALVES^fo¥:::^i^i
_ •** -*4 de Maio. 94 — Tel.: Jardim «31

Syphilisdos o,ho^ — re
T-V SVI-tVltlt-. -!-._ _1l- _syphilis dos olhos,
t m-._f,VÍ(*ros «-o L«elyi em CO r,\^

So nJ7*-00' r 0SC-'**Í tonidii 20 vidros ^
machs °' LUETYI^ s* ™ bms *

-âÉi_______s__|_â___._. /tf
.jj...»

U§'.1/EL

H i',mmm
'¦'¦'. '.''tfl.lfl*' • .
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 IrotgsTOi
VKIQUE curou » l;-:: M Vende-

•' iiiIaco.' K,^Ínados c
BffiKlslada,
B.M-J*S>n-ento;

ià-Cpmpreii
mmlli) Otl
Bfei'

___________¦_;' :¦ 1
____^JsjÉf 
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PLATEA
NOTÍCIAS

A fc-i-i dc hoje, no S, .!«*.;
Hoje, á «Pie n festejada «elrlí "caricata"

vin-i.ii.i 1'irl'l. nin dns antigos o Iuiu*. rlc-
muitos du coinnnnliln ilo Theatro Sno Jo-j,
realisa a sim lesta ,n-iMi(-n com um pro-Kiwniiin nttraeiitiHNl.

mo, Km amlias aa ses-
rOos ura representa-
du n *!¦> aeto da rovls-
ta da Hastas Tigre-
Kitiiurdo Victorino —"Dito o feito", ali, cm
pleno MICCCSSO, u!(*!l|
do iiiii aeto piiruineii-to sertanejo, com o
concurso dos aprecia-
dos artlstai desso ge-nero dc tlicatroí Mi-
rictta Reli", (Jovlna
Itanlictn ) ; Jiivunnl
Fontes. (Jéea Tatu');
ll a p t i s t a Júnior,
(Custodio Assum-
pçfio); Ocneslo Arru-
da, (llcuivliiilu Mora*
no); Álvaro Dlniz,
(RcrnardoRcinella);o
llcnlldo do Freitas
(Zé Vaqueiro). Ilnve.
i*A, nesse aeto. sorta»

feto, desafios, duettos o um concurso de
mentiras, que vao ser o "ciou**. Na l» ses-
tio, dará Inicio, no espectaculo a repre-
<enlação da liilnrianto comedia da Mareei-
Uno da Mosquito "Uma ancedota", dcsein-
penhada pólos artistas Alfredo Silva, llcn-
riqiicta llrlelia o Álvaro Pcres. A 2" sessão
terminará com um aeto do "cabarct"-mo-
lido e, soh as ordens da actrlz Pcpita de
Abreu, que, cm "travesti**, farn o "cabaré-
ticr"; npporcccrãn cm scena: Aracy Cortes,
(unia canção); Iloscarino, (dansas oxccn-
triras); llcnriqueta llricha, (um tango);
iai,uslo Costa, (uma sorpresa); Mary Sol-
jer), (cm a Flor dei Campo); Gcnesio Arru-
da o Fernanda Pombo, (duotto cômico);
Professor Isquicrdo o o corpo dc bailes do
Theatro São José, em varias e interessantes
-yohirõcs cliorcographlcas; Aracy Cortes e
e elegante bailarino, professor Murlo Fontes,
on dansas de estylo; Pepita do Abreu, em
gra dos intervallos, cantará uni tango ar-
isntino, ultra moderno, acompanhado ao
plano polo seu autor, um literato e inusi-
chia argentino, quo* ora nos visita.
^ peta do hoje no Carlos Gomes

Leopoldo Fróes c sua Companhia dSo ho-
it cm premiérc, nesta temporada, o engrn- :
r-tln comedia, em tres netos, do Sachn Gui- |
trv "O Grúo Duque", na qual o nosso pri-
niciro actor encarna o papel de um principo
russo (Alexandre Michnclovlteh); empobre-
cido com a revolução bolshevlsta e trans-
formado em professor de línguas. Sylvia
llertini, Klvira Vellcz, Armando Rosas o
Carlos Torres tomam parto ao lado do Lco-
poldo Fróes.
0 cartaz do Trianon • I

A Companhiu Brasileira do Comedia Abi-
rail Maia, alím de peças nacionncs dará ai-
guns orlginaes escolhidos do theatro cs-
trangeiro. Assim já tivemos, no Trianon a
lú-dn comedia uruguaya "Em familia...' do
«ande Florencio Snnchez, e vamos conhe-
cer, na próxima terça-feira, peça ingleza, tle
tir Wallcr E. Ellis. "O collar de pcrolas',j
("A I-ittle bit or fluff"), que faz parte do,
repertório do actor Ernesto Vilches. Depois :
chcgnrA a vez do uma comedia franceza,
um dus últimos suecesso parisienses, "Lua
tie ntél..." (Fleur d'orangcr") de Rirabcati;
e Dolley. Mas, até scguudn-fcira próxima,,
ainda oecupará o cartaz do Trianon a Uila- '
riante comedia "Secretario do b. Ex. , que
lem agradado muito.
A ultima de "Amor do perdição

A companhia Itália Fausta dá-nos, hoje,
t ultima representação de "Amor do perdi-
rão" e depois dc amanhã a primeira de Os
•tais garotos", para cujo ensaio geral amo-
ihü, não haverá espectaculo np Republica.

ESPECTACULOS
HOJE, ás 7 5Í e 9 %

Secretaria de S. Ex.
de Armando Gonzaga

A NOITE — Qulntn-folt-n, 2*1 fle .Tullio de 102»
n-RpMr^**'^*
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tomado

HftPHAN
EM COMPRIMIDOSo remédio clássico
é infalível contra

_A.<&Ott4»
O REUMATISMO
£ O ÁCIDO URICO.

A'venda em todas as farmácias.

r^_^o<r^

=1 nr _m»m*S!».Wmmmrmit iiw-m-m-mm-m-mmmm ....«„.„a PARA HYGIIENE E TÜILETTE INTIMA DAS SENHORAS

tNSIVEIllulKIVS
Fii/i-m «niiiifi linjei
I). I.miwi.iIiI.i de Mello Ferreira, viuva

ilo negocia nio ,ln«A -Iiiiiipiini Ferreiros n mt»-
nlmi li.iiii.*, iiiii» iln nuftko i*i'iii|i,i.ilii'ii'i
Viln Mun/.ilillii; ii hciih.,iii,i liem- IbilTU*
to, (Ilha dn Dr. Silvlmi Cavalcanti l'avn
lliincto; iii. iilnt* Mur.'., filha il» Sr. Ncl„ui
Francisco Krlni*, iln poNto (••nlt.il de As-
«iMi-nciii, o dc «ua esposa I). Nivolliui l'«i-
niiii Ki Iin*.

— Fãs a o nns, a nu. nii.*,. a Srn, Latira do
1'anl.i Coita Santos. .-.|..,M» ri» coimnaniliin-
lo Allivrlii dos Santos, nffklnl da nossa Ma-
rlnlm de Guerra.¦ • Va* antins, liojc, a menina llerenlce,
filha ilo iniMiii prezado coiupaiilivlro do re-
ilncçiio Iviiricn M.itio*
UAJANTBS

Seguiu liontrm, nn "Pnn Americn", para
o* listado- Unidos iln Americn dn Nnrto, o
Dr. Ilcrnellilcs Ccsnr de Sousa Araitjo, cx-
cliefe do Saneamento Rural do Ksluil.» «Io
Par* o fiinccluiiailn do Insllltiln lls-viilil.»
Crus, que. coiiiinlsslonailo pela Cnniiiilssflii
Rockefcller. vao aimcclallsar-so cm estudos
do dermatologia o lepra.
MISSAS

Na matriz dn São .loão Raptlstn, foi hoje,
ás 8 1J'J lioras, celebrada missa cm cnmmc-
moraçno o dala dc hoje. quo cra a do anni-
vrr-arlo nalalicio da Sra. O. Alice Mc-
meyer de Toledo, filha do saudoso marechal
Contado .Incoh do Nirmcycr.

—• Na egreja de São Joga rezar-se-á, ama-
nlui. ás 0 1|*1 horns, uma mista por alma
do Dr. José Romeu Pirei, que ha dias, su
suicidou nesta capilal

l'M CAIXAS COM SO PAPEIS
I 
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O CYS.OL Vciuk-te uns seguintes ratas:

dn Ulero

H IUIA l»A URUGUAYANA Ml. 27, 35 K 01 I »U.\ I- D^Jl^PnAJ 'k« uKPm1 RUA 1 «E 8BTEHUUO N3. Ul E Hl Io RUA GONÇALVES DIAS NS. 41 B II

ACKNTE8 DEPOSITÁRIOS (BXCMW/US)

1 e. t. mello & c.M m$mwm*m™x\w<
AMOSTRAS GRÁTIS AOS SUS. MÉDICOS E PARTEIROS

«aaBHaK»*TMtM*_ '<•ff«a»í«SKiníTtí£aaB5i
,;m_,nr vTn*Wi*t*»\sfmml

POAZUL O V-itUADtlKO HbSlUUllMll
DAÜ BARATAS

Experüncutcm a sua efEca*ita
Vtndt-st ca toda a parto

_»•

PALÁCIOTS]
Rua do Passeio 40

Ue ia
da

NOVA TROUPE
de bailados, cantos lyricos e can
çonetistas dos melhores "fifosic-

HalTs" da Europa c das
Américas.

C0LLARINH0S
GRAVATAS

ABOTOADURAS^E
«NCOS Bgf

PENTES
ESCOVA?'

COPACABANA CASINO-THEAIRO
Temporada RANDALL-FLORELLE

HOJE  QUINTA-FEIRA  HOJE
A's 21 horas e 45 minutos

6' RECITA DE ASSIGNATURA
ESTRÉA da revista

Nous Avons Bons Said Co.

BIUBL,
J*Í7^*TEZ1— HOJE  A'a 9 %1

I À LA JRCONNE1
pK^APÃsCMOAnEGRETS
JTHEATKO CARLOS GOMES — A's 8 %|

L Fróes — 0 GRffl) DUQUE i
I THEATRO S. JOSÚ •— A's 7 94 e 9 % ¦
j D1T0EE \FEIT0^___^ii

¦ -mem —— |

CEBVEJA fjffáflã

DE mo PALADAR
STADLER&Cí
PUAS.CHRI5T0VÂO.7O5

Camarotes e baignoires COS
nas, 12S000

Poltro-

NAO SE RESERVAM LOCALIDADES
Vendaa avulsas na recepção do PALACE

HOTEL.

DOMINGO, AS 4 HORAS
O R A N D EM A TINÉ1

— Todas as]
noites dlnerlGRILL-ROOM

e souper dansants. ".Inzz-band" Romeu.]

rn»*»»-.
VERMES usem ABROL

Effcito seguro. Não è tóxico. Nas Phar-
macias e Drogarias. Pedidos F. Spino. 11.
Andradas 59 Norte. 21ia.•mem-

.'LIGAS
[MEIAS

CALCADO
FÍNOS

•>*rsti,*'*,t

| 1 %CTC

Sfi- \ /•? 4m-È)
^_M_sUS£ãâ&r ^22si/

w<-:-"/.,-> III
| 

71 %

Ouaraná
...o leitlllrtio MAUftS, vendas em Rronso o a
varejo, 20 % mais liaram! na FaBRICA GUA-
RANA MCACKM ~ 23 RIJA 9A0 J03É 23*

EBÜARUO SUCENA
., . mtem» «

oraivKSABiA CHRISTOFLE
Taite e BaixellasKtf^wir * -i** *

k'íi__-vs

Marca da fabrica

O UNICO METAL
COMPARÁVEL A 1>HATA

Agcnto |Bcral pura todo o Brasil

Casa Jules Bloch

||lM
Marca da fabrica

Rua do Carmo, 63-ltIi.-(Vendas «í.m«nto por atacsao)!

Cs
Ilcprcscntantcs cm 8. Puuio: I„ GRUMIIACM & Çtaj-CAIXA 28S

Depositários em llclln Horlxòntei g. TllilthAU à Cia.

AUT0MOHÍEÍ.
Do fabricante "National"
70 II. Pi, l!í cylinilriis, 7 loitnres, scrú ven-
dldn cm leilõo ninanliú, As '2 horas, pcln l.'°I-
I.OEIIIO l'Al.l.AI)IO, ii rua Sfio José ll. 07.

¦ •mem >

Botafogo

CAMISAS
CAMISETAS

SUSPENSORIOS
cintos kmw'

CUECASWlJ

ACADEMIA SCIENTIFÍCA DE
BELLEZA

DIRECTORA MADAME CAMPOS
Lembra n V. Ex. as suns (00 cspcciallda-

des de Itelle-ii qu*- sno 400 niariivllhas, pre-
raiadas com o GRANI) PRIX na Exposição
Internacional do Rio i- em outras que tum
concorrido. 'lícvçm «xpcrhncntar jn us pro-
duetos pura a pelle secea ou normal, Agua,
Creme c Pú d'Arroa Rainha da IliinRria.
Para a pelle oleoso l.clte. Cremo o Pó d'ar*
roz (l'Acniiii. Para os poros dilalndos Lo-
çõe» c Cremes Civctte. Para lavar o ronto,
Pasta ou l*ó d'AmendoE«. EsIch produetevs
transformam a pelle em 3 dia». A» senho-
raa (|Uo os experimentam não deixarão mais
do os usar.

DEPILATORIO ELECTRICO RADICAL tim
os pcllrti para sempre. Resposta mediante
sello. Escreva hoje incHmo n Academia Scien-
tifica de Belleza. Rua 7 dc Setembro 166, Rio.
Catálogos grátis.

GÜÃRÃNA' - Maués
Em fruta, cm bastões o cm pô. Dcpnsilo Re*
ral. nin do Ouvidor, 120. CASA GUARANÁ*.
- TEL. N. 1215.

"!""" -. -ZTSSSZ '-*-.-. r,^.'- - -¦¦-. - . '~.

m. silva mmk
Reabriu seu consultório. Quitanda, 11

— 4 ns 6 horas. Tel. C. 963. Clinica lícral.¦Partos. Mnl. senhoras c creanças.
—mm-

183 Rua Sorocaba
O Julio venderá

em leilão amanhã,
ás 4 h. da tar-
de, este prédio
precisando de ai-
gumas obras, se-
rá vendido pela
maior offerta.

preços mínimos

CASAS AZAM

LEILÃO DE PENHORES
Amanhã, 25 de julho — Casa Dias & Moysés

Run Imperatriz Leopoldina n. 14
^MMwaaaM*MaAM*M«M*«i

R. OUVIDOR, 55
R. CARIOCA,. 31

R. CARIOCA, 41
¦ m» m m» >¦ —¦—-

Exposições (liariaiiicnto até
ás 22 horas

Dr. Ernani F. Alves gSSJÈ íaTL-
nhoras. Qiillandu. 33, ás 5 1|2. Tel. N. 7183

Ríli O calçado que todos devem
usar, pela sua coininodiila-
dc c preços, nllns novidu-
des em fôrmas. Assem-
bl('n. 4ti - Tel. C 64VJ

mmm
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SANATÓRIO DE PALMYRA (Min03 Geraea) — Altitude 900 melros. Edifícios c rcfil-
men modelados pelos melhores sanatórios da Suissa. Tratamento liygiòho-dicíctico.
Curas de repouso, de ar, de engorda (Mastliur), etc. Director gerente e medico resi-
dente: Dr. Alberto Cavalcanti, eom mais do 10 nnnos de pratica nos Snnntorios de
Suissa c Allemanha. Enfermeiros c enfermeiras especialistas. Hotel de 1* ordem.

O Exnio. Sr. Dr. Plácida Barbosa, inspector gernl dn Prophylaxia da Tuberíiilo-
sc, chegando dc improviso no Sanatório ile l-iilm.vra, ahi passou dous dias e deixou
consignada no livro dos visitantes a seguinte impressão:"O tratamento da tuberculose, (pie a pí.de curai* e que estú provado (pie u curo,
é o tratamento hygieno-dietetico. Esso é o tratamento, que se npplicti uo Sanatório
do Palmyra, e sc npplicn de accordo com o.s princípios scicntiiicos e a pratica dos
grandes sanatórios europeus, sob a dirècção competente do Ür. Alberto Cavalcanti
do Albuquerque.

Palmyra, 4 tle março ín 1024. — (Assignado) Dr. J. Plácido Barbosa."
Informações no llio: "fei. Norte 1259.

^^.^fiuiifiiif ititttí it «iitnti ii» itttMititti ¦ niti iitinti lititi-rinitf n ii jtit tt»iiti« i«f i.iin*f ii nt *t ¦•íiMittf ttti »<ittitti imi-rtinf f rtnTtinitnitittif-tiTttiiiTtntnM rititi iii itntn ttiMitiit mi ntufutt »«tit •¦¦¦i«ttnnt«
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Rua II da tatia {ò
47 e 49 ?

i

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

dos, nariz e garganta. Consultas de 1 ás &
Assembiéa, GÒ.

mmm
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ANALYSES MÉDICAS
(CIUMICAS, BACTERIOLÓGICAS E HISTO-

PATIIOLOG1CAS)
Laboratório da CASA DE SAÚDE- Dr.vPe-

dro Ernesto. 101 a 107, Avenida Henrique
Vnlladares.

Lirccção do Dr. Ccznr Guerreiro.
Insinuações completas e modernas.

, Jixr<\ ae^bsj? comr»d*pide2
e íoidlmente. o;S cmi\Trho$

do napix, e5piFKtó, eoiutanie
fluxEo e dSp de c&beç&,n5Lo

Jhda nada que 5@ compare com m

COMPBIMIDOiSBüYBB DB ASPIRINA E CAÍEINA
_M*l

m íjlav©lii0
v Mnm*^&

\r\ ]
x v

mmm-
COFRES

Vende-se por preço reduzidíssimo os afa-
«nados cofres M. W. Americanos marca re*
«istada, garantidos guarda fiel dos seus do*
cumentos c valnres contra togo e romio.
Comprem hoje, não esperem, 103, rua inco-
•philo Ottoni. 103.

Estii V. suppnrtando o tormento a liumllhacüo de doença
(tos olhou? listão os 6CU8 olhoi ven-ieliioa, incliaiio*,
repulsivos?. Eis aqui unia nova fonnulti que V. rode mostrar no mu
iM-ilico e que dc dia a dia eatfi diuido íeüciilade e saúde a
milharei.Lavolho torna oa olho* forte* com superfícies- clara* e

brancaa—sem v-rmilhldUo, Eem ralnebraa doente*. Lavolho
acalma ollioe<doloroso.*i, clarifica olhou cansados e velhos.

Um fluido puto, sem cOr, de aroma ngradave!, a Gclenda nüo poderia ter
produzida um agente, mais delicado ou mala poderoeo i-ara aformoscar os seu*

Si o primeiro frasco nüo lhe trouxer o nlllvio ha multo desejado, o bch dinheiro
F°v-lli.'-lia devolvido oem argumentos. Apenas escreva nos .Sres. GLOSSOP
& CIA., R'0 d» Janeiro. Com conta-sotas, nus plmrmacin*.
droca'rlas, etc Clilor.—bor. nc.—«nd. clilor,—trinc. r, per,—«Inc. sul.—»tr. mil.

PRAÇA SAEÜ- ¥IMa 
PRÉDIO

$ Rua Antônio Basilio, 37
LAllSo, amanha, ás 5 horns pelo LEILOEIRO

i -ITTT- 

Dr. Paulo Brandão.c0n,^^^irsCe
na Koc. dc Med. c no Hosp. de S. F. de Assis.
Cons. de 3 ás 5 hs. Avenida Mem de bá 3J5.
(Sanatório Cirúrgico), 1. N. 1092-—-—mmm» <

,Dr. Arnaldo de MoraesSfêgg
ras, tumores ventre e partos. Carioca, 30.
Tr. Umbelina, 13. Botafogo, B. M. 1815.

—mmm—i—*m*—vr,»iim,m*^m,t.um

PREPARATÓRIOS
Os que estiverem marcando passo por ahi,

pondo ein perigo seus exames, devem pro-
curar a Escola Brasileira, Avenida Hio Bran-
co, 129, onde, em turmas pequenas e com
mestres notáveis, poderão tirar grande pro-
veito em sens estudos.

Dr. Rolando Monteiro ^seSr
Operações. B. Aires, 58, 1 ns 3. Bcs. V. 2009.

»mm-¦¦_**¦*¦-¦¦ .*__ii *i*i i mp —¦ . —

SOLUÇÃO SAPHROL
O MELHOR TÔNICO DOS PULMÕES -

Poderoso nas Tosses, Rcsfrlatlos e B.roncliitcs
Lie. S. P. 781. Depositários: Viuva Silveira
& Filho. —. Gloria, 02..

47
O JULIO, leiloeiro,

venderá em leilão, ter-
ça-feira,'29, ás 4 horas
dâ tarde, estes dous
prédios, pela maior of-
ferta. Podem ser vistos
das 2 ás 5 hs., da tarde.

«Tônico Eracema»
O mais nnligo e melhor dos fortlficnii-

les para o fiihello,
20 nnnos de grnnde acceilnção.
Unico premindo eom medalha de puro

nn Exposição ilo Centenário e nus Exjiosl*-
ções: UNIVERSAL DE TURIM, NACIO-
NAL DE 190Ü.

A' venda cm lodn n parte.
E. T. Mello & Comp., 11EP11KSEN-

TANTES. Ilua ila Alfândega n. 131),
soh. Telcplione 1775 Norte.

EMPRESTIMOS^r.^
toáoOar^oTI^Sít708

SIQUEIRA CAVALCANTI & C.
(Casa bancaria sob a fir.calisaçi.0 do governo)

á Rua Barão de líapagipe
425 e 429

sendo um de esquina pura negocio e tim pa-
rn residência. Leilão, nmnnliã, ús 4 horas,
pelo UÍILOEIHO PAliLADIO.

¦-.——¦,—. .M....— >—«aaftCBlia-" •• ¦ ' ¦¦.¦¦¦¦ ¦

Escola para ohauffcurs
RUA SALVADOR HE S.V, 103 A-B

Com ns novas c completas insinuações na
secção tle maehinas c electricidadc. do st-u
prédio próprio e acipiisiçãg dc novos carros
oura dirècção, n escoln está perfeitamente-ippnrcllindo nara o sen mister.

Curso regulamentar gratuito.
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FERREIRA
*!' Deoositario

AA.*..*..*..?.....*.....*..

D@S OURIVES N. !32 - Teleg.: "Nelfe" |
CAIXA 510 — FOKE NOKTE 2616 *

RIO DE JANEIRO |
?vv ikwyvvvVV.vVVW!*"*»^**rr-W
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PARA TINGIR

GÁJâ KállP
| 
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LOTERIA DE S. PAULO
EsfraíçSo «s terças c sestas-feira» anb a fis-

caüsação do governo do listado
AMANHÃ

25:000,10 0 0 ¦ ¦
Por 13600

í. AZEVE110 & C eonceaslonarios. 3. PAULO
A' venda cm toda a parto

i—«o-^Vw*—-i

Prédios ~-r Terrenos
Leilão ou Particular. Ninguém deve vender

nu comprar sem procurar o leiloeiro Paliadio
Rua S. José n. 57. Central 5538. Serviço com-
plcto "de informações, pliotogrnphius o auto-
movei pnrn levar o pretendente ao local.
—¦¦¦'¦Il1 - mmtQr^lpm >- — ...—i.— .,..«

mmi .*—..—-. í >—«t*g«S0W "< -

CAMPESTRE
Anianliã, no alnióço; colossal vatapá A ha-

liiniia. bncnlliáo assado nus bmzns, peixadas
á pprUiKiiêzn', vinlio verde de Amarante, rc**
cebido (lircclanicute do litvraUür. Ourives, 37.
Tel. Norte ilüBG.

-mem—
O unico lotiieo para todos os casos de

RESTAURANTE RIO DE JANEIRO I fraqueza fícrnl c o RAÜIODOL, uus drogarias
Hun Lavrudio n. ú. Aberto até - 1 hora. - boas pliarmacias.
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A NOITE — tiiilntn-f elra, 24<lo Jullio <1t- H>2j_

¦**j.'-r.i^».»-,_r-

f

i w> i-m»-m*__í" ¦'W'"*-' iwWPWWWW'

0 centenário da Conte-
deração do Equador

Uma verdadeira prece de civismo
Mais «Iti quo a ninguém, - A NOITE, que

Ítvo 

a honra de comiiioniorar o Conlormrio
j ConfcdcraçAo ilo l-Muiidnr, t entrevi- -»J-
o a única fillia lòbrqylvonto do Manoel do
itrvalho Paes de Andrade,-cujo existência

¦esta capilal, Ignorava toda a.ioclodauo,
4 motivo ile |ir«wr especial registar n --¦
fuinlu «oração do civismo, com <\\io « lliui}»
Ir* des.ende.-e daquella «nlnento ronunll-

»no agradeço oo pai* a» honras proilnuas

I"

0 direito de pedir a casa
não assiste ao sub-

locatário .
Decisão favorável á Liga doi

Inquilinos
Joeá nom.mlu.rg. est nb. Incido com uma re-

lojoarl» na loln do predio n. _ti un rim un
Constltiilcfio. dn «imil <¦> locatário, «ublncou
n A. Teixeira parlo ila referida loja polo
aluguel tii.it.nl »l» _0...00i).

J.usejntidn umpliur «• seu estabelecimento,

OS SERVIÇOS DO HOSPITAL
HAHNEMANN1ANO

do
O lllll! «lU

Como ie desenvolveram suas di
nicas no mes de junho

As cifras c t-lntl¦¦.liens ilo movimento
lla.pllal lliiliniiimiiiii-iio durante o iiiii
Junho aiciiniiin os scuiiliit.-. serviços i

Clinica medica geral «• Consultas, 1.788
iliuliis pulos Drs. Iloilnviil ilo 1'i-i-IIus, MI;
lk_lo l.yra. III: Dia* «In Cru* ItlOi Dlngn
Tavares -30» Sunres Dias, -87: Dei.tlii_u
Miiilaiil, _IKIs .lu.tlii lliiliin. 317; intenin I-nit-
(es Frolro, l!H): Interno Coelho Aiovudo; 70,

Clinicai einécláei — Consultas, 0.101 iludas
pelos Drs. .1. I .-turro (nelle o \vphllls), llll;
Sliiinrd. lincha (ntnleslliis dns i-ivi.ik-.i.i.

SPOOTS4lAex*Í^BrasM|
Oorrldaa

DIVBI.SAS — Tralwllioii fort», hoje. nn
chita ilii Jneto-y-f.ltil», o cnvallo Monumento.
* .._ Menino iiiii»niliit»iil Ilu.

Kennel Club
cANHEi.Ho wm

•m mel- do Kratlf.sl.ua cffurto.çl-fcar-flueJjS^MSo i^WV «SS» d.*-' (cllutas din olhos), 71. rum* soo Man Mn
W.uifc.to aqui o meu comuto vMrnmmo-!£¦" P"'" "^ 

, ;%,„ n%!lo ,a,bloca.ia. nl- o Interno llocnllno Macedo (clinica das.mo-
cimento As autoridade* publicas, * J'"!'™--• X nwclsnr UolWpnro sun hal.Ita.ao. kit Ia» do ouvido, narlí «. ««.wiiiln). -18.
•», As «ssoelntOu o a todos W*** »• 'ivt 

inai o o nt-nx sè n <|ito obtivesse o quo Clinica pviiecolo«lea - Consulto», 355». d*
cumularam do carinhosa» «entltortspoi *J"9™J »,«JWJ«» 

,nl,(l,n„(n> ,|0 sub-loca- das pelos I rs. Murquos dc Oliveira. I.I: li.»
^í-rtKf^^^^^-fcSíií&íffiG"!!. S^Wriwiirldò o despojo contra elle, lento Henrique Ferreiro, li»! Inlorno Lula
do primeiro centenário dn Confederaçãoi-UO •»"'•¦. "' n ,',,, K.ntCl procurou a l.iga dos 1>« \oto. 09. . ...Equador, proolomnda por meti flne.Mnnocl ffl&ijE&SiMB^-^* «l«a« «o havia | Clinica obslclrlca - Superintendência «Io
4o Carvalho Paes cio Andrade, •'«••¦••*•'•"; ' 

Dr. IWdovnl dc Freilas _- Conwllos dadas
Mies, outroslm, o soliretiido. au homona- »"« .'J,1, 'ida 

n lofcsa do A. Tolxelrn, pelos pelo Intento Henrique Porre ro; -10.
D» Prestadas «o chefe wpuhl.cauo <pu,I 

Si;\«",^»g, fi^alves IMnhcli-o e Cusloillo', Clrurglifcm «orai - Chcíc. Ur. I.o.loyal
wtarano do 18i«, pela »««"""«.>"',Jí" ScdVoso íiulmiirncs, foi peln juiz l)r. Cam-!de Krellas. doutorando Duquo listrada e In»
«l«*«-l«ts,h_ui*v«oeulo,-om nos^ouruil o Juljji da Improccdcnto a ncção ternos Adhcmtir Mlrnhcnu dn Fonseca e A.
O, ardor de sua alriin do nntrli)U^ <-' ' P'° : " 

lludcsiejo, coi demniiiiilo o autor nns custas. i.0„cs de Olivolrn. ;Çonsullns o atrativos,
Ucal Mgndo • jmra «JW «. ; 

*.,uu,,:|s 
, ^utc„sn |)rf0rida pclo referido ma» m. pe„„Plw clrumla (Intervenções), ÜS:

¦a Impossibilidade «Io levar n loitos, i'__ „,/,'„,,,.. * tntiii clrumin fliitervoncOes., U.
roalmeW a «pressõc, de§ taes wMMg** &%»*& „,„ „„,„„ ,,,, nctj0 dc dcípe,0 

n%stS (.lcn.àr.»'-» CI.-ur3IOos den.ls»
nuo vo;a envio nor este melo rogando a *• nosember-je 

róo A. ,„, Dl.s. Waltcr Salles, Carlos o líurjtd eo
^«M^u^modo%.LCnioJ Senhora" Tcl-clrn. O nulor.na qualidade do locatário, Mar<,uog, consultas. 519', c.lracsõos, 818;
«tiantos, dnqucllo modo, tanio mo pennoni i% „„,,,„„,„ „sl.1.illlo. ,)„ uma sala do pnvt-•„,„*.. iu.»*.. Ml:
ram o desvaneceram.

No ultimo quartel ds vida. no fim «Io uma
•velhlee prolongada, ao termo dos ineus. no»

mento torreo do predio A rua da Constitui-1 TMcdícomcntos fornecidos grátis pela pitar
cão ii f»0 siililncoii iiarlo dessa «ala ao roo, I (WIC|„ •— Pharmaceutico Adalberto Gulma-¦ -I _!_. ou EO Al ul __> «imiii. n _•_»_. < . mme

Doentes nltcndidos no Ambulatório, .1.080;
partos na Maternidade, C;.obllos no Amlm-
lulorlo, 7. ..,.,.

Assistência publico — Pedidos de interna-
incnlos nltcndidos, JI, sendo do Posto Cen

ve«a e quatro annos de edade, nada pouena ffi$$£$& Z snl!? p_?«%__ hÁltó-,
ser, para mim, do mais valia o «lo ma s per- cisasse qossa ™™ «» »' -J Oo ,u,s. I

W?_ BSSS^Wft-S « | FíHk ^ro8?.i ^"íS1 Vo,
venla para destacar, cm grando. rçlovo, a P^^^^^^o"!!^ '
brilhante festa «ia ^ta:&™5»taÍ?- unm Jfls 23 'cuja i-ejeiçào foi confirmada cm

Lamentando que a a o Id do do. «nm ^ V f, 4? v< u,l(lu
profunda «urdez me pr......
as oruçfics abi pronunciadas, posso ntiii
mar. no cmtnnto. que, pelo coração em cx»
«ase, tudo .entendi, percebendo, »pre-i «e
íunda ciuocüo, a grandeza do sen li incuto
patriótico, genuinamente republicano, que
dictava toda aquclln edificante solcmnldade,
de quo era expressão alevantadn o formoso
altar cívico quo abi pompeavn c no qual,
com o retrato do meu pae, ne nllcavam, ir-
manadas as bandeiras dc 17 o 24 ladeando
a de 89 — a actual, eterna e ínconiparaycl
bandeira da Republica — todas empunhadas
»or «entls meninas, cm reprcscnta».ao sym-
boltca. Eram os dois sonhos do I-ics dc
Andrade c a sua brilhante e glorio.ii rea-
Ilsaç-oS Kra cm tudo o amor do l.i.i.íl c ua
Repulilica. . . .-"

Foi essa íesta, -para mim. por tudo isso,
ama grando o infiuita 6atisfaçúo moral,
dando-mo a certeza de que, jú agora (per-
dido, .clizmcnle, o ingrato c feio habito, «le
talar do sua própria terra), os brasileiros
lêm, assim, fc robusta e forte nos sagra-
dos destino da Pátria multo amada, collo-
cando-a nclma de tudo, sejam quaes forem
as decepções e as injustiças, contra as quaes
aa ha o remédio heróico da firmeza dc con-
vlec«_es e da fortaleza dc caracter, dentro
da razão a da moral.

£' que com isso, com cs_e cspectaculo sem
par, se me avivaram, lambem, eivados «le
saudades, palavras dc meu pae, senador da
Regência, cm 1834, repito, senador dn ile-
çeheia — sendo esta, "verdadeiro enxerto
republicano na arvore do Coii-titucionalis-
mo então vigente'' — palavras, aqucllas,
sunitas vezes repelidas e ditas nn língua
que minha mão falava: — Uight or wroiig,
tns countru. . ., .

E* preciso, pois, que todos os brasileiros
«lutam desse modo, como na festa da Esco-
Fa Pernambuco, tendo pelo Brasil um gran-
de amor, e se ufanando sempre por nmal-o
tanto e servil-o ainda mais, e delle dizendo
sempre todo o merecido bem, coin ternura
e .gratidão verdadeiramente -filiaes.

Aprescntando-vos a segurança de minha
•Ua estima e sincero reconhecimento; tenho
o .prazer e a honra de 6audar-vos — Phila-
ttelplxia dc Carvalho Paes dc Andrade."

UNHO PURO
directamente da fabrica ao freguez s6

DAVIDS FRÉRES
Av. Rio Branco, 114-1" — Tel. Central 1902

m»m

sido esle cumprido — fis. B0.
Assignado novo prazo em audiência, o reo

of.creccu n defesa de fis. lii., & qual rçs-
ponilcu o utitor ú fis (51. O que tudo ponde-
rado: .... .

Considerando que o autor notificou o reo
para dentro dc seis mezes desoecupor a par-
tc da sala do pavimento térreo do predio, a
rua da Constituição n. 6(1, por precisar da
dita parto paru sua residência, — fis. fi;
considerando que, por não ter o reo des-
oecupado a parte da sala, contra elle moveu
o autor o presente acção; considerando «pie,
no caso dos nutos, trntu-sc dc uma subloen-
ção feita ao réo pelo locatário; con-
siderando que sómcnto o proprietário pódc
pedir o predio para sua própria residência
vx-vi do disposto nos aris. 9 o 11 do dc-
creio n. I.lUlt, «le Ü2 dc dezembro dc 1021;
considerando «pie nem doutro modo c pos»
sivel entender as citadas disposições, pois,
por um lado. o citado dcc. como lei de
emergência, visou proteger os inquilinos, c
não os proprietários dc prédios, e, ppr ou-
tro, a interpretação cm contrario nnniquila-
riu a protecçâo dispensada pela lei, c qui-
eú, ii mesma lei; considerando que o di-
feito de pedir a casa para sua própria rc-
sidencia assiste somente ao proprietário, co-
mo já ensinava Pothicr: "O direito de pc-
dir n casa para sun própria residência assis-
te somente ao proprietário. — "Du.contract
de lonagc, n. 330 pag. '_29"{ considerando
que o aiitor não 6 proprietário c sim loca-
tiu-io. como confessa cm a sua petição ini-
ciai do fis. ,'t. Por estes motivos c pelo mais
«iue dos autos constam, c princípios quo regem
o caso cm apreço: Julgo improccdcnto a pie-
sente ncção «le despejo e condemno o aulor
nas custas. P. I. II. Rio, julho do 1920 —
J. B. de Campos Tourinho."» mmm - -—

•nl. 25'; posto do Meycr. .'); policia civil, 11;
Departamento Nacional da Saude Pnlilica, 2:
doentes existentes cm .11 dc maio, 70; doeu-
tc.n iiitcruadús no corrente mez, 103; tive-
rnm alta, curados, J0. Tiveram alta, a pe-
dldo, 15. Tiveram alta, melhorados, 3. PO»
ram transferidos, 5. Fnllccernm 20, sendo .*i
com menos dc 21 horas do liospllillisaçõo o
2 eom menos dc J*. horas. Coulimiaiii cm
tratamento, 1)0.

i mim —

Povo!
COLOSSAL LIQUIDAÇÃO
Tudo encarece, porem, no grande

empório de nieiat» da rua Chile 25,
dá»sc o contrario !

Grande sloi-k. Colossal liquidarão.
Meias de seda natural pa-

ra homens, de 12$ por 5$900
Idem, de 5$ por -... 3$800
Para senhora, artigo fino,

com baguete, r . todas
as cores, de 25* por.. 20S000
Desafiamos quem tcnba preços

menores que os nossos. Visitem o
deposito da fabrica ú

RUA CHILE, 25

Menino apromptou hoje cm gptimni
comUci.-» » tllMnn-lii do 1.(mQ molrat*. ¦

»-. Plrojn v I-i.pi.ry lambem iiprninpta-
ram hoje na dlilnncla do 1.200 metros.

-_. AltiviiU trnbíilliiiii foi.., sob a monta

—'Nbssóh lambem trabalhou fdrlo a dis-
lancln do 1.000 melros. ..-',„ ,.„,„-- Moiquottc, com n monltt de 3, .Salialc,
tirou prova bojo uu illt.Inncia de 2.300 me-

_J iKtraiptr o Alsoclattn Iraballiaram Jun»
lo» n distancia da mlllm.

_- Mouro cotejou h»Jo com hon dlt»posi-
C °l_Sonhn'dor. 

Solldago c Pódios trabalha,
ram furte u dlslaiu-ia do 1.780 itiotros.

—. Tvniblra, montado i-ir Astorgn, oprom-
ptou, liòjc, optlmninontc, u ditlnncla «1») pro-
nilo dns libras. . ., , .-*. Ilollvla também tirou prova la dhtan-
uin dc 1.5100 metros, . , „Androuicdn o Pusitassungii trabalharam
forlu iiiii.i \-lln pela ruiu interna.

Major c Mari flicrntn exercício uc
SfllltJC*Paranuny tirou huje cxccllente prova
nu distancia do Grando Premio Jockoy-Cluu
de llucnos Alie». ,

_. Il.i dc Ouros e Xr. de Ouros, Juntos.
galopnram forte n distancia cto l.COO me-
r^_ 

CorJnaa, monlado por Cláudio Vorrclra.
nr.roniptou bojo opliiimim-nlc a dlsli.ncio «o
premio das libvns. O nilio do .'oxloti correu
mU-í-?P«t"-f 

Media monda. P»ÍSn_lla c
I.oliiiit trnb..lhnram forte, boje, moslrando-so
lK_- 

Xljhííliy' trabalhou forte a distancia
dc 1.750 metrôs, , .

_. Salerno, nionlndo por Domínio Suarei,
tlrmi boje cscollcnto prova no distancia ut
'* "M'U iiii'lr*i'*"'_ naimsò,'btib do Sul, Nympiia. Paulista---¦ •>*—«-  Gula-

O RESULTADO IH» JUI^AM^TO

,:«.i.f.irmo Já foi lariitiinontu mim im»• "¦
rcallion-M domlntfo paKwtlo. n« W-M£S!
«lu murro do Soltado. « Ipiyplni en*oi>ÇM
canino promovido polo Hra-ll Kennel Cluu.
i mu,, te sabe, em Iodos o* P-I.cs ¦'?„UürV;
tia, e, Mibrcltiilo nn Insliilírra, o piihllfo jn
ostA luiblluíttlo a as.l-tir nnmntliii.iile Icmiis
deslti ntiturM». Aqui, ••nlrc nos «ml» »'
iii.ii.nlii dai l-Moai nlndu i-in>»r.i n «ih»-'
lolnlWiiilo dus racn"* ctiiiltiti» IA» npr_otatI«fc
«t deienvolvlde» l>. foro, í um annmplo m-
lelrnmeiilu novo, e quo foi, em boa Itora.
Iiilrodiixldo nos nosso* cotluine», divido no
i-sfoi-ço o iiciiililmle do llnii>ll Kennel Çliin.

O resullailo ilo jultfnnento dn expoilçAo.ne
tlninlnjo que. por vln de reira, «5 nm trana-
llio vjtliiiiisilvu. iò hònlcm, & noile. ficou
Icriiiliiiiilo. tendo o mesmo sido confiado u
eoriípclencln dn» St». UoinltiKos l.ltto Oaspar,
itaitl Polxoln, Alfredo Brncslo AldrltlBc. Hcr-
iir.nl .lu>;. da ..a-lro c Axeredo •Conlinho.

As dccIt-C*" que checaram os Sr». Jul/cf.
e que m"io Irruvocnvelk, n'»» n* seituliitcs!

P-incrànrns •-• (írnudo premiu — cor
imiiToit, eão Joe, do llr. íínnlo Moranhílot
lu premio, cilu Dníilor. do Sr. NnpolC-O U.iii»
la>; '.'* premiu, nio III. iu. da Sin. Mnrthn I'.
dos Sanlos: «rando premio •- cadclln .lou-
.loutle. du senhorlln Sylvla It» .nano; I* pre-
mio, cadclln Jcc; du Dr. línnlo Mnranhno;
l* prbmlo flyi>o I). e.idellii I.ulll, da Sra.
Peixoto «lo Cnslro! S" premio, eatlclla Vara.
da wulioi.tn llo-lln Sampaio: còr preta --
1- premio, cão Prin/. da Sr... Peixoto de
Cihlroj 2" premio, cão l.a-MI, »I.1 Sra. Innn
Monèeoh; !• premio, cadclln Dolljr, «In s.-
tiliirlla l).'l/itllli Alaclilri; '." premio. cadclln
Tllly, da Sin. Peixoto de Cnslro; côr bratt-
en — I" premio, cadclln I.eone, «lo Dr, Al-
«aro Caldeira: ròr creme — 11 premio. cno
Pine, do Sr. .I.nio P. de Carvalho SA; 1* prr-
mio, eadellii Princeza, do Sr. .ruão I>. de
Carrallto Sá; .1» pivnilu. eadella Jurity. do Sr.
Octavio Ferreiro da Silva; ( .nll/i l* pre-
mio, câo Wlillte. «lo Sr. Armando M. Icixel-
raj 'i- premio, cíio Joli. do Sr. Dhilx I . I

MtfiAI""H--»-»'" 
nm-inli-t

Dlony.ln Alves ll.11 ri-lo, to »j flr ATíiir
llai.ii-ii de A -ml-.». •¦•> 0 I i. M tsjtíl
Jo* Divino Sitlviid.ir, nn 1.fiJido| D, l!5"
meu .Sleriio Mor. Ira, »» o 1 ., na tiintim
lí, A-lonlo Verisslíno ;lu Mt.Ho.. ã, p,;*

tliindeltirlitt WnwÇáí'íaJ,lS! iV'»1'!* ll
li 112: l.uiscnlii Pulllot. Ao li; 1. Hiniii,
ItniIrijíiitM llona!.. «is Ut llenlo ilii Carvalha
o Suiud Jitillor, _¦» l<»! Antoiilu t*. UoarttlZ
As t», nn eiítvja de S. Haitelti-., 1« p,ul|^
Anlonio Fcrnantle». Vlelro. As n _; pm.{
du Sllvn Ai-injo. -?, I» ', •.„'¦•» -u t>niini
Clella Bípllila (Joelho, 11O v, na utrj4 dt
Lupa «los üttrinclHas.
|:.\ TKUK03

no. Col.en.no. Aristèa. IlenJ. 
J^*W^% r__j..: 

'ÕVprcinlõ',' 
01.» Cravlnho, «Io Sra.noín

rim, üruayc, traballiniiim fuiio 1*10 t."«)u ^.^ r^^ honnix c,10 Tj,uclt| do s

Seringa e agulhaj^^Se^*.
cm todos os tamanhos. CASA HERMANNY,
rua Gonçalves Dias, 54

OLHOS
Exame medico gratuito: 2as_, 4as. e Cas.,

das 13 As 14; 3as., 5us. c sabbados. das VI
As 16 horas. CASA MENINO — Ouvidor, 163.

1 mem ,
Quem achou a maleta ?

Uma pobre familia eslrauseira, o Sr. C.
Sperling, senhora e dous filliinhos, rocem-
chegados ao Rio, perdeu, liontem, quarta-
feira, uma maleta, no bonde de "Praça
Uauá-Lapa", da 1 hora da tarde. Dentro da
maleta havia apenas umas peças de roupa
sem valor è alguns papeis, estes, sim, de va-
lor. porque são passaportes e r-còmmcnda-
ções, sem as quaes o Sr. Sperlinff nada pôde
fazer. Será uma obra de caridade, pois, de-
volver a maleta Aquelle senhor, A avenida
Riem de Sá n. 130, que elle gratificará ain-
da o portador,¦ mem

mms^\mmm%mmmme

TO
Drogaria Central

!__M?M
Asseniblc.-, 75

SEDAS
*___••_•

A Comp". Joalhelra, S. A.
— Assembléa, 73, recebeu
nova remessa de lindissi-

mos padrões de Bianchini,
Roubaudi e outros.

SüeS

OS MAIS FINOS
OS MAIS BELL0S

AGASALHOS
PARA-SENHORAS7
PARA MOCINHAS;
PARA CREANÇAS.

Comprem nas grandes casas:

INotre Dame
de Paris

Io V Barateln
A' BRASILEIRA

Reune-se a Cruzada Espirita
Está marcado para amanhã uma reuniáo

da Cruzada Espirita, sob a presidência da
senhorita Marina Dandcira.

Occupará a tribuna o Sr. Gustavo Macedo,
ficando a cargo da senhorita Nair Crus a
execução da musica devocional.

¦ -l>_» '

AS lÒO MIL
Camizas...

29 RUA SETE

SieilMsü

— I.elilou, montado pnr I). Suarez, galo-
pou largo a distancia dc 1.000 melros.

_ Regente e Revlew galoparam f'»'lc *•

distancia do premio das libras.
Football

OS TEAMS DO A NOITE F. C.t.püEcJÒ-
CAII..O. DOMINGO 1'ROXI.MO, COM O h. C.
PIMENTA DE MELLO -- llenllsando-sc.
domingo próximo, os .togos enlrc os !•• c -
tcams dos dous clubs acima, a comniissão
do A NOITE 1-. C, pede o compnrcc mento
dos seguintes jogadores ms horas abulxo in-
d içadas: .. ., , . »„„.

I 2» team, oo meio-dia:—Alexandre: Piro-
Jito o .loão 1: Nnrbal, Adhemar e .Virgílio;
Carlos, .losú, Francisco, Mario ç .loao JI.

1" team. As 3 horas: — (.arlos; .lamas e
Camillo; Coriol, _á-íi c Argcmiro; I/._o, Mo-
ret. Ilclio, Lis/.t c .layme. ¦--

lU-scrvas: Francisco Pinto. Cláudio Vcst.J,
Henrique Campos, Vnlcntim Pctry,; Antônio
nibcird e todos os jogadores inscriptos.

INDEPENDÊNCIA A. <1. — Para J.Çncon-
tio do dnmingii próximo contra o Mçnüio-
nal F. C. o Sr. director «lc sports «lo In-
dependência A. C. pede, por nosso inU.rme-
dio, o comparccimciito no campo do Oceano
F. C. dos Srs. jogadores do y e 1- teams,
i-espcctivamentc, ás 13 e ás 2 liorns. — _¦
direelor de sports, Rolierlo Mores.

Lawn-tennis
NO TIJUCA TENNIS CLUB — Foram cn-

cerradas as inscripções para o torneio ue 1
classific-ção de senhoras, com as seguintes
concorrentes: Rosa Apctian. Nair Cunha,
Olga Cleinento Pinto, Lj-gia B. Soares, Jiu-
gcuia. Yuncs c Grace Brooking.

Basketball
NO TIJUCA TENNIS CLUB — Acham-so

abertas as inscripções para um torneio in-
terno de Baskct-Ball, «juo serão encerradas
no domingo próximo, ás 10 horas da ma-
nliã; 6M11I0 nessa oceasião feito o sorteio dos
tcams. O primeiro jogo será na terça-fei-
j»j *>í) •'-_ ^TT
_Jl,-lÚGA-TENNií*fLTB — Aviso — Rcali-
sando-so amanhã, sexta-feira, um jogo
amistoso dc bnsck-ball entre um dos teams
do club c o team interno, formado por at-
guns sócios, a eommissão organisadorn
pede por obsc<iuio o compnrccimenlo dos
Srs. Bloch, Newton, Cesur, Pamplona e Ar-
lindo, As 20 horas, nn sédc social. — Os-
waltlo Bloch, pela eommissão."

Noticiário
•— Fazem annos, hoje, o Sr. Miguel La-

ginestrn, proprietário da fabrica de calça-
do Monroe, b o Sr. José Ignacio, respecliva-
incute, presidente e thesòureiro do Mouroc
F. Club. ¦ mem >

d Silva; menção honrosa; cão
Armando M. T.lsclr...

•Pckineis -•- Grande prcinlo — cilo \di
Bnv. dn scnhorlta Carmen Clemente Pinto:
1" premio, cão Nippon, «li» Dr. Alxcndrc de
Albuquerque; 1" premiu; cadclln Nata, <lo l)r.
Alexandre «le Albuquerque; (classo .lunior),
menção honrosa, endclla Tonga, do Or. Ale-
xandre ile Albiupicritur.

Klng-Charlcs — Grande premio — c.in
Nippon, do cnniniaudonle .losí V. Pcdçrnel-
ras; 1" premio, cão Togo, do Sr. Fausto Mo»
taes Lacerda; 2' premio, cão Cafn, da Sra. I
Antonlctta JCugtr. '

Grlffon bruxcllols — Grande premiu, rao j
r.ov. «Io Dr. Octavio Saraiva; 2* premio, cão |

luram spultutlo., hoje:
Nu comllerto dc S. Francisco Savier: -,

Mornclo llnwn. rua Paulo o Silvo n, ll; ,\r,
iiiliiiln, filho de Antônio (.u-la. traveisa dt
Guedes 11. '.•¦!:, ^n,"i\[ Joio Oonjet Ne»*
rua Jocltey-Cluü n. !W0t Jlitfl» lillia de Al!
Iniquerquc, mu Qullcilti tt. .*»; ConclieU, ti.

. Um «lc Unic-lo Sonton.. rim Dr. Xnbtico iii
I Freilas 11. .-: Nnlri "Iho ile Erneito Aujou,

to «Ia lincha l.lmu. ,¦'••'• dn America n.'^.
.-a>ti IN; Anlonio, filho do Marin ilu Nati.f.
iludes morro lU Silo CiuIik, ^ n.; Vobndi,
Iliba do Mo.vm'"- IVriilrji. tua I 1*1,11 •;.„ uj
peiilo tt. 81: o.-iildn. fillio de Joilo hii\,.j.
ire, nmTorrès 1 l«.n.-*n» n. illo; Pedro, fllbi
do Dr. Arlslnlelos (Incha, nm l.mllla ,s:„,,
11.1I.» 11. OS5 Friin.-ÍM-o do lloeliu Silva, n„,,
pltnl de S. Sebastião; líilaard liljiiii,^
Idem: Marin <l«' Lourdes, filho dr Aicllm
tioiivèn du Cusln, run Dr. Corrêa Diitm. Wl.
mero llll"; Ncr}% flllw <•»<¦ -luso dns \,„^t
Villar. rua do Propósito 11. 21; Mituorl Ta.
veira Barbosa, run .litsllito il.» Souzn n. üj;
Gilberto, lilhn «lò Davhl Ferreira da Cnn,
rua General Pedra, 21, cnsn VII; lírinollnda
Itcis, rua Dr. Rodrigues ««>> Santos «t
.loã.i Manoel, nocrnlcrlo do instiiui-i ji.jí,,
Legal: Fr-iiclsco I3c/errii Cavalcanti, lii.:|.|.
tal Central do Exercito'; Affonso Pinto ili
Silveira. Idem. . ,_,,,_ .No cethllcrlo «lc San ,1060 Ttapttsta; -
•Ihm*. llllii) de .loão Duarte Martins run Ypl.
ran*;u 11. II- cnsn IV; Francisco tio Panli,
Santa Casa dc Mlserlrordlti: Anlonio .to.j
du Freitas Hospital Auxiliar da Harittli,
cm Copacabana; llennto Pires Macliidti
1'ortclja. rua Voluntários ila Patrln 11, *|'/2;

fiilio de .loúò Alfredo, run AIvm.
liamos 11. 110; Ocloclllo dc Paula Vlelr..
llospilai dn Policin Militar: Mario du GÍo»
rlà Novaes, Chncarinhu n. 70: J05Í Fernati.
dez Goiisnlcz, cara de saude do Dr. Crissiit.
tini. , ...Xo .ceinltcrio do Carmo: - - Maria Jn.
lia Gomes. Pires, rua lim-ão dn Bananal ni.
mero lll'.'.

Serão iilhumndos, ninanhú:
No cemitério «le S. Francisco Xavier:

riiiinaüi.ii. cujo liTetr.i 31...loaqumi Teixeira uai
rã, ãs 0 horas, da rua Pinto Çiticucs nuntr»

82 c Amélia Marin llasn", saindo o ca.
In liuriis. da rua Farnezl 11. ÍO.us
«BIOBWII.

CONTRA SASDAS, PAÜNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

P0MADA tmrm]

.-_»t»»'^. —'-.
il.Navalhas suecas 3 coroas, n.',

Icííiliinas, réis 1.S.0OI). CASA lll.KM.W
rua Gonçalves Dins, ..*!.

I-»

revisla "f*

-m&m-

LADY renlc

T_>7__ni'9<_ Vitrw legitimas, para todoslezoures vury, os finSi e alicates
pcya unhas e pelles. CASA HEKMANNY,
rua Gonçalves Dias,"IH.

mem

SÃO LEOPOLDO EM FESTAS
Commemora-se amanhã o primei-
ro centenário da colonisação

germânica
PORTO ALEGUE, _4 (A. A.) — Rèalisam-1

se, amanhã, em S. Leopoldo grandes teste- i
jos commeníorativos do centenário da colo-
nlsação germânica. Do progrnninia* organi-
sado constam as seguintes solemnidadcs:
alvorada, offieio divino cm acção dc gra-
{as, replque festivo dc todos os sinos.. i

Será organisado um prestito que partirá
em demanda da histórica Fcitoria Velha,
onde será inaugurada uma placa commcmo-
.ativa do primeiro offieio divino celebrado
no território do Rio Grande.

___«__

A posse de nova directoria da
União dos Operários

Municipaes
Está marcada ipara o próximo dia 30,

ús 8 horas da noite, a posse dn nova di-
rectoria dn União dos Operários Municipaes,
ultimamente eleita.

O acto terá toda a solemnidado e se effc-
ctuuTá na ééde social, ii rua Camerino n. 97.
.¦--¦_¦__—______¦_¦¦_- ¦ i •mHQtt* » ¦ " --" '

ILoteriã i Estado üo Ri&I

Pariss
A Água de Colônia preferida

AMANHÃ

25:000$ 00 O
Inteiro 1S600 — Meio S800

Em beneficio das obras da Ca-
thedral de Petropolis o do3

Salesianos de Nictheroy
TERÇA-FEIRA

30:000$000
Inteiro 2-5-100 — Tt^i-ço 800 réis

VENDE-SE EM TODA PARTE

Cotlnrinhos lavados e cngommados pela

LAVANDERIA GLORIA
DEPÓSITOS :

CINEMA CENTRAL e ASSEMBLÉA, 15
mem"Boletim da Alfândega do Rio

de Janeiro"
Recebemos o vi'. Vi. do XXXVIII ,-inno, do

.'Boletim da Alfândega do Rio de .laiiíiro".
Como os niiterioi-i-i, traz vaslo noticiário

e informações, niuito uteis a quem tem ne-
gocins c interesses aduuiroiros.

(9477 50:0005000
da Loteria Federal extraída hontem, foi

vendido no balcão do

CAMPEÃO LOTERICO
38 RUA SACHET— 38

¦ mem ¦

do Instituto Brasileiro de Mlcroblologla
Para furuuculos, espinhas e cravos

-—POTE5S000
NAS CASAS DE CIRUP.GIA E

DROGARIAS
•mmm

mem ¦-
Syphilis ? ELIXIR DE INHAME

-_0__»

TAPETES E OLEADOS
para mesas, corredores e salas. Cortinas,

stpres e capachos
O melhor sortimento — Preços reduzidos
CASA RAUL CAMPOS

EX-SEGURA CAMPOS
RUA 7 SETEMBRO, 84

Moveis do vime, mulas, artigos de
viagem e sports

BBBMBBSCTB-i

-lf_J_»_, _»» m«õ-¦» devem ter cm casa aiodas as mães Céra ür, Lustoso, con»
tra a dôr de dente. Tubo para íl) nppllca-
ções, 25000. Exigir esl» marca.

Uma fabrica que se muda
A fabrica Rcny acaba de mudar an suas

installações para a rua S. Leopoldo ns. 46
e 48, onde continuará em larga escala o fa-
bricò de seus diversos preparados..

Desmente-se a invasão do terri-
torio do Chaco por forças

bolivianas
ASSUMPÇ-.0, 24 (A. A.) — O Dr. Roge-

lio Ibarra, ministro dus Relações .Exteriores,
fez publicar pela imprensa desta capital
um formal desmentido aos tendenciosos
boatos espalhados pelos jornaes opposicio-
nistas, segundo os quaes algumas forcas
do exercito1 regulai' da Bolívia haviam In-
vndiilo o território •paraguaj*o. do Chaco.

Com asse desmentido, é crença gera] que
os Iioateiros cessem a campanha que. vinham
sustentando sobre o assumpto, p.rocurando
visivelmente agitar a opinião publica do

, paiz..

A escola para chauffeur na .nova
sede ,

Inaugurar-se-á depois de amanhã a nova
sede da Escola para Chauffeure, á avenida
Salvador de Sá ns. 193 A _ 193 B.

A soleinnidadc está marcada para as 7
horas da noite.

Num gesto de gentileza, o Sr, H. S. Pin-
lo, director-proprietnrio do estabelecimento,
poz à nossa disposição unia matricula da
escola.

Mobiliários e in-
síallações de
Escripiorios

para:
Profissionaes
Residências
Companhias
Commereio

Bancos
3. PÁLERMÒ & C.
211 — SETE DE
SETEMBRO — 211

Teddy, do Sr. Jlans Jlullcr.
Kscosseü'— I" premiu, cão Duque, do Dr

I-_*--• i— ¦'"«'..rnciras. i ro
Kc-l-hclicr — 1* premio, cão Bnby, da pterro,Siii. Rubens,
Black tny terrier — Grande premio, ca-

delia 1'arrttsl.ii, da Sra. .Villy Sailtagnc; '_?
premio, eadella Rabicó, da Sr... Yvonne Pi-
nheiro dos Santos; il' premio. cadclln MI-
ino.»,.. da senliorita Marin Santos.

iPointer — tirando premio, eão Teya da
Tijuca; da Sra. B. .f. Castro: grande pre-
mio. eadella Cleo «Ia Tijuca, «Ia Sra. li. .1.
Castro; 1* premio, cão Duipic, du Sr. Atil--
nio Bizarro: 1*. premio. eadella A*ns,a. <la
Sra. B. .1. Caslro: '_° premio. cão Blitz do
Nordeste, do Sr. Dedo Santos; 2" premio,
eadella Duqueza, do Sr. Antônio Valle: (cias-
so juiiiiir). Io premio, cão Kinjf, do Sr.. Joa-
quim V. I.arniijo.

lrish Seltcr — 1" premio, coo Slop. do Sr.
fluido Panella; 1° premio. cadclln Diva, «lo "Pr.vit.FlôCnttl
Sr. Armênio Rocha Mirando; 2» premio, ca- | *««* *•»-««"* ...
delia Flv, do Sr. R. Cordeiro; (classe Jn-I Trazendo muitos modelos «Ias ma s reca-
nior), mcnerio honrosa, eadella Dura, do Si. les creações dn vestuário -feminino lançailat
Ouido Panella I nn capital francezn acaba oo. ser tioslo >

tiocker •*- l' premio, cáo Mylord, do Dr.! venda pela - livrarin Oileon o nttiiicrii *
Erncslo Mogloli. agosto próximo da superior

Grlffon d.Arrát — l" premio, cão U.Sam j clúgant. *"
de Ramillcs, do Sr. StonlsltiS Przyjcmslsi;
Io premio, eadella Joura de Montignics, jlomesmo proprietário.

^r_Jü_i_J-we(I--T-CT<-Tricr"Nípper, da Sra. Millard.
Yax terrier — Grande premio, cão Teddy, |da senhorita Olga Clemente riut..; 1" pre- i

mio, c-adclla Pos. du senhorita Maria do Car-
dal de Lemos: 2o premio, eadella .Aglain. «Ia
viuva Coslu Lobo; (classe junior., nicnçáo
honrosa. Max e Ai, da senhorita Maria do
Cardal de Lemos; Gigolcttc, do capitão Gc-
raldo Lagc.

Dacbsuiiil — Io premio, cão Tejo, do Sr.
Rento Pereira de Mouro.

Dal.nacla — 1° premio. cão Pery, do ha-
rão Sehmith dc Vasconcellos.

Hnirlcss mexienn — 2o premio, eão Pira-
ta, do Sr. Eugênio C. Rocha; 1" premio, ca-
delia Büzel, do Dr. Bruno Immel.

S. Bernardo — Grande premio, cão Rex,
do Dr. Tancredo Modesto Leal; Io premio,cão King, do Sr. Bernardo l'. Bogy .lunior;
2o premio, cão Du«n_tc, do Sr. Porfirio Mar- i
tins. I

Collic — Grande premio, eão 1'oilu, «lo Sr. i
Edgard May_: 1" premio, cão Nero. do Sr.
Haul Gnbus; 2o premio, cão Eros, do Dr.
Alexandre de Albuquerque: SI" premio, câo
Bataclan, da Sra. Maria Carvalho; menção
honrosa, cão Boy, do Sr. Isac Rosentnin, e
cão Paloma, do Sr. João Vasques Magalhães;
Io premio, eadella Dinna, do Sr. .Insé Pores.

Barzoi — Grande premio, endclla Nau-
ghth, da Sra. Marville; 1° premio, eadella
Gypsi, do Sr. Armando Salles.

Aircdale terrier — 1o premio, cão Dooty,
da scnhorlta Mahcl Slunv.

Groetiemlacl — 1o premio, cão Duque, do _-.-._.___.-.*.. 
_

! Sr. capitão Geraldo I/j,.*"*: _*• premio, cão i Ae í*inTí.Pn__(rp. .<: c.íí'5 ,2115 «IhUI-I'-1.
illob; do Sr. Álvaro Canòjo; 3' premio. cão"' -í* - KOmel??^BeiíS tSOj'¦'?¦*' 

f* , ,
Ilerus, do Dr Álvaro Caldeira; menção hon- -- Dr fjfari.O «e Paiila rrèlta.rosa, no cao Sil.i. da senhorita Moemn Bran-- "•"••? -
dãn
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DE ARROZ E* o mellior c m>)

é o mais raro Ailhe-j
o muito pcr*(

fumado.
|A" venda cm todo Caixa 25500 e pelo]

o Brasil. correio .'.-'.ni.
IPERFUMARIA LOPES -- Praça Tiradcnjl
|tes 36 c .S c rua Üruguayana n* 41—Rio j

B_KS___-í-_---Éía_-_--
mmm-

SALVE
A RODA DA FORTUNA

5467
Vendido hontem com 30 contos de rils

122 — AVENIDA TASSOf-i - 122
Canto da rua Larga

*» ______ ~*

I CA M mm
LINHO E SEDA, listadas

com m collarinhus

AWie sAV.
le

MEM DE S.Í

C. 2310
-__3.-_-_

MANIFESTAÇÃO A UM EDU-
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Faculdade.

INTESTINOS, Fl-
GADO E NERVO-

Dr. Renato dc Souza Lopes,
R. S. Josó 39. Vol. Pátria 33.. mmm <

no cão Siki, 
o 'Pa-hã, do Sr. Julio Tostes Machado. I O Dr. Mofio de 1 .ml

Sehaferbund — Grande premio, cão Luui, j Collcgio Paula Freitas
do Sr. .Villy Czpull; 1" premio, cão Alf, ilo *<•-....._-...
Sr. Porfirio Martins; 2" premio, cão Wolff,
do Sr. Augusto Pi Nogueira; !i° premio, cão
Tommy, do capitão Geral. Lage; menção
honrosa, cuo Duque, do Dr. Álvaro do Cou-
to; gràntle premio, eadella Aycsha, da sc-
nhorita Carmen Clemente Pinto; Io premio,
eadella Hcla, do Sr. Willy Czpull; 2o pre-

LA REINE LITRO
15$O0Ó

A RAINHA DAS ÁGUAS DE COLÔNIA
Perfumaria Mascotte — P. Tiradentes 18 e 20
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Desapropriação
Nova edição do livro do Dr. Soiidonio Lei»

te, augmentada, posta de necordo com o Co»
digo Civil e seguida da jurisprudência cm or»
dem alphabetica, 108000. na. livraria J. Leite.
& rua Tobias Barreto (quasi canto de Viscon»
de do Rio Branco.

«•«_
PROVEM

Café Cruzeiro
O PREFERIDO

mem ¦

O CRUZEIRO DA NAVE"ITALIA"

"Paris-Mode"
A livraria Odeon, ú Avenida Rio Branco

n. 157, enviou-nos o numero de outubro pro-
ximo vindouro da' cxeellente revista de mo-
das femininas "Paris Mode", que se edita
naquella cidade c acaba dc chegar a esta ca-
pitai.

Homenagens ao embaixador Giu-
riati em Calláo e na capital

peruana
CAIXÃO, 21 (A. A.) — Chegou liontem

a este porto, seudo festivanienl. recebido
pela população, o navio exposição "Italia",
uo qual viaja o embaixador especial ita-
liiino, Sr, Giovaimi Giuriati.

Ao transpor a barra, o "Italia" foi com-
boiado até o cáes por grande numero de
embarcações festivamente embandeii-adas.

Uma vez no cáes, oude atracou immcdia-
mente,' o "Italia" foi visitado pelo alcaide,
que apresentou ao Sr. Giuriati os seus votos
de boas vindas. O embaixador italiano des-
embarcou, seguindo para Lima, afim de apre-
sentar as suas credeuciaes ao governo pe-
mano.
, LIMA, 2- (A. A.) — O embaixador cs-
pecial italiano, Sr. Giovaimi Giuriati, que
desde hontem se encontra no Peru, visitou
o Sr. presidente du Republica, Dr. Leguia,
depois de haver sido carinhosamente recebi-
do pelu população desta capital.

Ao apresentar os seus cumprimentos ao
chefe da nação, pronunciou um longo dis-
curso salientando us relações de cordialida-
dc existentes cutre o Pèrú.e a Italia.

Nesta capital c em Calláo, serão prestadas
varias homenagens no embaixador italiano
e a tripulação do navio "Italia".,.,

Freitas, ilireclori;
foi alvo de sljüii»'

cativa manifestação de npreço por P*'i'*c lh
seus alinniios. A's 9 horas da manha, «•
brou-se na matriz do Kiigi-nlw Velho m
em acção de graças, inálidada celebrar 11 ^nliininos do curso primário. A' Mrl."l'0n,
eoiup.-H-eeurani iilumiios, professores c í»
de numero de famílias: Muitos aliimnos.*;
mangaram jiiiitaniente com o director ç

mio, eadella Freya, do Sr. Carlos Mullcr; íl* I milia. A*s 10 horas uo edifício do '•l'l*;|
Tosca, da Sra. Pelletier;
eadella Diana, do capitão

premio, eadella
menção honrosa
Geraldo Lage.

Doberniann — menção honrosa, cão Rufo,
do Sr. .Tose M. Villela.

Buli dog — Grande premib, cadclln Daily,
de Mme. Margot.

Ulmer — Io pvemio, cão Tupy, do comman-
dante Pinto de Oliveira; 3" premio, cão Ti-
gre, do Sr. Antônio Rodrigues Bastos.•Russiah — Grande premio; cão Whisky,
da Srn. Leniz.

Teneriffc — 2-> premio, cão Duque, do Sr.
Antônio Ferreira da Silvo.

Mestiço — 1» premio, eadella Poupée, da
senhorita Amayr Araújo; 2" prcniip, cão
Zuzuki, do Dr. Arthur" N. «Ia Silva; ü" pre-
mio, cão Fairey, do Dr. Alexandre de Al-
liuquer«|iie.

Os proprietários de caos que obtiveram a
classificação de "Grande premio" c que
conste do prograiimia dos brindes, poderão
procnral-o ua secretaria do club, ú rua da
-.ssemblúa n. 71.

A entrega de certificados' para todos os
cães premiados* só será feita nn primeira
quinzena de agosto, em conseqüência do
trabalho para a respectiva confecção.,

———¦.itliii, J_„ winwnw msum
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Vendeu hontem
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a. rua Miiddoclv Lobo foi o clircctpr;w#^
| pelos alumnos, dispostos cm ulus. hn) '*'_
Ulo curso primiirio falou a si-uliorilaj-''' *í-

rão, eni mime da Escola di> Gyiniiaslicii,_ o ar.
Mniirii-io Lyrio. em notiie «los escrijctros,
Sr. .losé 11. Souto, cm nome da Kscrila o
Soldados, o Sr. Erico 11. Leile, prio !»W™
Literário Paula Freitas 1'almi o Sr. W*'
Soares e, flnãlmeiile. pelos Cursos IM-ni'.*'
tico, Commercial e Sòcuíidrirlo o Sr. Fort»"
Aó de Avellar. Fr.lnii ainda o ahimno ••••'*
tião Meira G\iiuiarãcs. A escola de S>'l|1"-''
tica e de escoteiros offereceu ao directur."
seu retrato c offcrtnrani-llie os ahinin-Wm
curso secundário unia rk-a p-.isi.-i com cai''*
de ouro. A todos o direelor respondeu - ugs-
decendo. .

Por iniciativa dos lihtmiios foram H**
das no collégio duns Conferências ('c '"','.
Viecnle de Paulo, a Conferência lie S. •*• •;
Gloria do Outeiro- para alumnos iti*"101**'
professores c outros alunnios il» l'""í:".
e a Couferenciii de S. Jorge, pura ali*1»1!?
menores. Presidiu u iiistnIlação f,ns '•«'
conferências o general Leoncio de M*-??!-!:,1
presideniè de Conselho Superior da >'>¦-''
«lade dc S. Vicente dc Paulo, MU'-* 110"!.,'
para-as duas conferências as scguinl'*'5 i«r;
ctorlns: para a Cpnferciiciii ile N* -*,' ,,
Gloria do Outeiro: presidente, Dr Mnri».*

'Paula Freitas; vice-presidente, Dr. •I°-Ie
| ragibe; secretario, Dr. Juramlyr l.ics.W»
I o thesòureiro Dr. Carlos Porto Carr»

Para a Conferência de S. Jorge: pNSig
professor Mario Monitor.; 1" vice-pre»;
.Tose Mariano de Macedo Soares Alves; -
cc-presidente, José Pacheco; 1" sccW
José Affonsi) Soares; 2o secretario, *1>'S; '"',,
no Lopes; thcsotireiru Roberto ArJ-lsaut ;"vares. O general Medeiros aó dar I"»-'.-' ,'",
duas dii-ectorins mostrou a ítripnrtuiiçia»-
confereneias e elogiou o neto dus íil"'»",
e a orientação educativa do director,<]í-i^
legio. Kutré as pessoas presentes, uotp,^
sc .o Sr. general Medeiros, Dr. Vim»»;JJ
Silva, da Escola Polytòchnicií ;Dr.- •*.,
Carreiro, familia Carrão e muitas outra*
milias de aliunuosi
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