
¦§-¦ """"u ' ii ¦ —nmmiw

'TB"*" "
7 ^Pl^ ' ^í?^P^««mtf4í^Veí|^,{j^*

Anno XIV
•

Rio do Jnnclrt* — Semiiuln

- -¦

•fpWi. ÍÍS ilo .Tullio ilo 1024 lf. 4..W

DIRECTOR

Irlneu Marinho

*-
AISIONATURAS

(ar 
II rneasa. ».,».,,,or • eaiaei. .,..,,,,, IMOO0

Hawer» eiaha, tOO rJb — bittiler, MO ret

LA
t

Ik_m _Rv_s ITE <*'Ifi.<** -i

«W
N^>

*«**•" ,,u Leal da Costa

Redacçio, Largo da Carioca, 14 sobrado —• Offlclnaa, Rua d» Carmo. 29 a 39

rELErilONES: REDACÇÃO, cbntmi 5J3. 5285 c ornei At - GEKEKCIA. ccntrau 4918 - OFFICINAS, noite 7852 •

¦ ii... UBIII IM1III «¦¦¦¦MM

2ÈkiiI_i!l__i__i

ASSIONATUIIAS
Por 13 ihhii ...» *••*_¦*
Por • meiei.  m»ye

Homire wuln, 100 rfli - Intiiler, T» rih
a_mm»memmm»mmmmnmmHBBHH

O LEVANTE MILITAR EM STPAVLO
Foi recebido pelo governo o communicado official de que os revoltosos

abandonaram a capital paulista
i-i ¦¦ mám, t.msmmmmmmmtmmmmmm

As tropas legaes em disposição de cortar a retirada aos sediciosos
A .-'..'mito, com ene ar de "assíduo ou fa-

fl(., aue, nas grandes centros, «m geral, as-
iln .11. no diu immediato as conseqüências
do repouso rioiuingueiro, recomeçam, hoje.
monntouamcnte, a sua existência habitual
úf trabalho .agora menos Intenso, « Já ns
rtriis classes laboriosas estavam cm plena
Jabuti, quando circulou, rapldu, a noticia dc
íuverom as revoltosos abandonado S. Paulo.

A noticia tinha caracter official e fora
jl • :• '''In aos ^rnaes, que a aflixaram cm
eartozes ou boletins, pelo secretaria do pa-
lielo do Cattete.

»¦ ¦• íitonrins, desde logo, foram tomadas,

rolu 
governo, de accordo com a noticia do

li: salvaram os navios de guerra, fecha-
nm-se as repartições do Estado o a cidade
«itumiu aspectos interessantes, que não lhe
lão communs.

A communicação official
de que os revoltosos
abandonaram a ca-

pitai paulista
Communicado official fornecido pela sc-

Vetaria do Cattete, ás 11 horas dc hoje:
"O governo recebeu do. commando em che-

fe itos Torças legaes, a communicação official
dc i(uo os revoltosos abandonaram, em fuga,
.• capital de São Paulo, em varias direcções,
«endo perseguidos por «qucllas forças."

A missão das forças do
general Azevedo Gosta
(."omrnutiica-nos a secretaria do Cattete, ao

toei» dia :
"A retirada dos fugitivos está cortada pe-

Iss tropas do general Azeredo Costa, que já
oecuparam Itú".

Cariando a retirada dos
revoltosos

i.rjnuuunicado official das t2 horas do
dia 28:

"Evacuaram a cidade os sediciosos de São
Pauto, contra os quaes as tropas legaes ini-
ciaram orna enérgica perseguição.

Sorocaba, Mayrinck, Itú, Araçatuba e Mo-
ty-Mirim, pontos prováveis de retirada dos
rebeldes, estão oecupados por tropas legaes
«Ias coluniuas vindas do Paraná, de Matto
tirosso e Minas Géracs."

0 Or. Carlos de Campos re-
empossado .

V hora cm que fechamos esta pagina,
somos informados de que o general Socra-
tos. commandante das forças federaes em
S. Pauto, rccmposson no' governo do Estado,
cin palácio, o • IJr. Carlos ric Campos, tendo
havido discursos, daquelle coinmandante
restitiiirido no presidente a sede do governo
do Estado, c rioür. Carlos rio Campos, agra-
decendo.
0 ponto foi suspenso á 1 hora

cia tarde nas repartições
publicas

O gewerno, em regosijo a commnnioiçSo
recebida dc São Paulo, mandou encerrar o
iponlo nas repartições publicas á 1 hora da
larde.

Foi encerrado o expediente na
Secretaria da Câmara

O director da secretaria da Câmara dos
Deputados expediu aos seus subalternos o
seguinte aviso:"Congratulando-mc com os Srs. funecio-
nurtos desta secretaria pela terminação dn
revolta militar, cm S. Paulo, communico-
lhes t[ue, tle ordem do Sr. presidente da
Câmara, fica encerrado o-expediente em ho-
menagém á victoria dns.forças.legaes. Seere-
laria da Câmara, 28 do julho de 1924. — (a)
Rndolpho Ferreira, director."
A evacuação de S. Paulo com-

municada ao presidente
do E. do Rio

O Dr. Fcliciano Sodré, presidente do Es-
tndo elo Rio, recebeu, á tarrie, o seguiute te-
legramma :"Tenho o prazer communicar V. Ex. re-ht-ldes abandonaram a cidade de São Paulo
em desordenaria fuga perseguidos pelas for-
ças legaes. Viva a Republica l — João Luiz
Alves." \

Congratulações com o presi-
dente da Republica

Espalhada que foi a noticia de lerem os
rebeldes abandonado n capital paulista, va
rias pessoas de destaque social foram ao
Çntletc levar suas congratulações ao presi-dente da Republica; cnlre elías, o dircclor
(to Banco do Brasil, chefe de policia, dire-
ctor, da jj. F. Therezopolis, director do
Lloyd Brasileiro, director ria Central rio Bra-
sil e vários senadores é deputados.
0 expediente no Ministério da

Justiça
. De accordo com a resolução do governo, o

Sr.^ ministro du Justiça mandou, hoje, no
meio-dia, encerrar o expediente nns secções
«In secretaria de Estado ,c nas repartições
subordinadas ao seu ministério.
.0 gahlncte.de S. Ex., entretanto, func-

cionoti até o anoitecer, como. tem suece-
«lido, pa actual situação, em todos os dias.
inclusive domingos e feriados.
Felicitações ao governo

Divulgada a informação official qne nu-
blicamos cm outro logar, começaram a che-
gar cumprimentos pessOaes e telegraphicos
ao governo,, entre'os quaes os seguinles:"Exmo. Sr. presidente da Republica —
Os corredores do mercadorias e de Navios

do Districto Federal, congratulam-se com
V. Ex. e com a devida autorisação do Sr.
ministro Miguel Calmon, pcln terminação
da revolta na cidade de S. Paulo.""Sr. ministro da Agricultura — Ao com-
municar aos Srs. corredores o encerra-
menlo dos trabalhos dus Dolcias de Café e
Assucar, em obediência ás ordens ric vossa
cxccllencla c cm regosijo á terminação «Ia
revolta na cidade de S. Paulo, ns Srs. corre-
ctores de mercadodns que eo achavam re-
unidos no Club «Ia Bolsa, soh a presi-
dencia do Sr. capitão Bratilln Paiva, pedi-
ram, ainda um» vez, que o syndico da Jun-
ta dos Corredores fosse o Interprete tia cor-
poraçáo pnra congratular-se com V. Ex. por
tão feliz acontecimento, que veiu trazer o
sonego c o reatamento rio relações commer-
ciac-s com tão importante praça.
As communicações telegraphi-

cas com S. Paulo
O telcgraphista Maldonado acaba dc com-

municar á Repartição Central dos Tclegra-
phos quc sc adiu presentemente concluindo
o restabelecimento dns linhas situadas entre
São Caetano, nn São Paulo Railway e o b.iir-
ro do Ypirangn. Depois dc restabelecidas
essas linhas tclcgruphiens, o referido fun-
ocionnrio seguira pnra São Paulo, afim dc
ultimar os seus trabalhos. Idênticas commu-
uicação fez ao Telegrapho o engenheiro Dr.
Mnfalrin de Oliveira, dizcntlo que, com a tur-
ma que sc acha á sua disposição Junto ás
tropas legaes, está restabelecendo ns linhas
lelegraplítoas da Ccntrul entre Gtiyayaúna, Pc-
nha e São Paulo. Presentemente, encontra-
se na Quarta Parada quc fica locolisada nas
proximidades do bairro do Bclcmzinho ua
capital paulista.' Dessa fôrma, espera-se dentro dc muito
pouco tempo, o restabelecimento completo
das communicações tclcgrnphicas entre o
Rio, Santos c a cidade ric São Paulo.

Restabelecimento de ligações
telephonicas interurbanas

O governo federal, por intermédio do Sr.
ministro da Justiça, communicou á Com-
panhia Tclcphonica que esta estava autori-
sada a restabelecer as ligações telephonicas
inter-urbanas-. entre a Capital Federal, NI-
j:tberoy„ Pctropolis b Therezopolis.

0 sarau litero-musical do I. H.
e G. Brasileiro

O instituto Histórico c Ocographico Bra-
sileiro está promovendo, como já noticia-
mos. um grande sarau literário c musical
em beneficio das famílias dc marinheiros
o soldados que se batem cm S. Paulo pela
causa da legalidade.'

Tomam parte sócios do Inslituto e va-
rios, homens de letras, artistas nacionaes,
havendo também dois ou tres números dc
musica.

Não haverá -preço para as entradas, fican-
do áo arbítrio dos assistentes a importan-
cia dos oliolos, que serão no mesmo dia
entregues 4 Exma. senhora Arthur Ber-
narries.

Grande reunião da colônia mi-
neira da capital, promovida

pelo Centro Mineiro
Comiiiunicam-nos:"Realtoa-sc no theatro S.• Pedra, quin-

ta-feiru proximfi, 31 do corrente, ás ÜO 1|2
horas, uma grande assembléa da colônia
mineira da capital, dc caracter publico, pro-
movida pelo Centro Mineiro, na qual será
votaria c asslguada por quantos ali com-
pareçam uma moção de apoia e de solida-
riedado á acção do Sr. presiriente da Kcpu-
blica, na repressão dos acontecimentos de
S. Paulo.

Como orador official do Centro Mineiro,
falará, interpretando õs sentimentos dos mi-
neiros residentes no Rio, o deputado Augus-
to de Lima. , .

A directoria do Centro .Mineiro convida,
por noseo intermédio*, desde já, para essa
reunião, toda a colônia mineira c quantos
queiram assistir aquella solemnidade civi-
ca. A' entrada do theatro existem listas,
onrie poderão deixar suas assignaturas to-
dos que o desejarem."

0 que se sabe na capital minei-
ra — Morreu em combate

o major Miguel Costa ?
BELLO HORIZONTE, 28 (Aí A.)-— Af-

firma-se aqui que os revoltosos abandona-
ram n cidade de S. Paulo, em fugu para di-
versos pontos. Espera-se com anciedade a
confirmação dessa noticia.

Sabe-se também que morreu em combate
o major Miguel Costa, um dos chefes do mo
vimento sedicioso naquella capital. Esta na
ticia se bem que não tenha sido confirmada,
corre como certa nos meios mclhormeute in
formados.

A Guarda Republicana gaúcha
em organisação

PORTO ALEGRE,-27 (A. A.) — Em vista
das constantes solicitações feitas por ele-
mentos du Guarda Republicana, o respectivo
commandante coronel Genes Bento resolveu
conservnr ainda, mnis tres dias, aberta a lis-
ta-para assiguatura dos elemento-s compo-
nentes dn referida guarda que offerceeu os
seus serviços ao governo do Estado,, no sen
tido de defender o pòtlCr constituído.

embaixador Souza

conta com o apoio de todo o pniz, estando
ao seu lado, na defesu da ordem e «Ins ln-
slltulções, se cslas estivessem ameaçada», o
Exercito, a Armada e a opinião publica bra-
sllcira.

E, por isso mesmo, o motim, quc não cn-
controu eco fora dn cidade onde irrompera,
lendo a repulsa du população civil <• rios res-
tontes elementos urinados, pfttlc ser conside-
rado como virtualmente suffocado.

PAUIS. 28 (A. A.) — Causou excellente hn-
pressão cm todos as círculos políticos e rii-
ploiniiticos a entrevista concedida pelo Sr.
Dr. Souza Dantas, embaixador do Brasil, a
mn dos rcriactores rio "Le Mulln", sobre os
acontecimentos quc sc •.viu verificando cm
São Paulo.

S. >Ex. fez desapparcccr por completo a
impressão deixada pelos boatos que foram
divulgados cm vnrios centros Importantes da
Europa.

Assim como S. Ex., têm procedido todos
os embaixadores e ministras plcnipotcncia-
rios acreditadas nas pnizes europeus ande
esses boatos, infelizmente, tiveram curso.

A- colônia brasileira, cm geral, muilo con-
correu tuuihcm para quc ricsappnrcccsse a¦eferiria impressão, especialmente nos meios
commcrciacs, onde essas falsas informações
poderiam causar os pores effeitos.

Portugal não enviará nenhum
navio de guerra para Santos
LISBOA, 28 (Havas) — O governo resnl-

vcu não enviar nenhum navio de guerra paraSantos.

Como tem agido a Cruz Ver-
melhor, Brasileira, em cumpri-

mento dos intuitos cardeaes
,, 

¦.

Uma carta do Çr. general For*
rcida do Amaral

Do Sr. general Ferreira do Amaral, dire-
elor dc Snuric da Guerra e presidente dn
Cruz Vermelha Brasileira, recebemos u ie-
guiiito cai (a:"Illustre Sr. redactor da A NOITE. Atten-
ciosas cumprimentos. — Em .resposta a um
artigo publicado hontem na "A Noticia",
sob o titulo "De braços cruzados", enviei
aquella redacção a carta junta, para a qual
chamo a vossa attenção, solicitando que
pelas colnmnns dn vosso conceituado jornal
mostreis no publico «|p. aquella noticia foi
escriptn por quem estava mal informado a
respeito da Cruz Vermelha Brasileira. Certo
dc quc tomareis nn devida consideração
esle meu pedido, quc visa npenas reparar
umn injustiça,desdejá agradeçoenqui fico
na voiko dispor. Com multo apreço c dis-
linda consideração, sòu constante leitor,
nmigo-e obrigado — A. Ferreira do Ama-
rui."

Acompanhando essn carta vinham as se*
guinte*. explicações:"Sr. redactor da "A Noticia". -— No ar
ligo intitulado "Dc braços cruzados", pu
hlicariò hoje cm vosso conceituado jornal.
fostos%sni Injusto paru com u Cruz Verme
lha Brasileira. 'Não ficou esla sociedath

incrlc em foce «los oduocs acontecimentos
que todas lamentamos. Por Intermédio do
Sr. di«*fe do gnblnclo do .ministro «Ia Gner-
rn, of forcei .IO leitos, uas'Jiifermnrjus já In-
stallarias em nnsso edificio social cin con-
slrurção para receber os feridos e «loenlcs
vindos «la zona rie operações. Sc até agora
ainda não foi ulillsado este offcrccimento C
porque o Hospitol Cenlrol «lo Exercito aluda
está em condições do por si íò iillcnricr ira
serviço du hospltalisuçào. .Li está lambem
o posso lhes.inteiro autorisodo a entregar
a quantia de cinco contos dc reis á comniis-
são de senhoras hontem constituída paru
angariar donativos dcstliuirios a minorar as
privações por «pie passam os quc se acham
nos campos «lc acção. AlOm do tudo Isto.
acha-se afastado na zona dc operações o
nosso «ccrctarloi geral, tenente-coronel Dr.
Gclulio Florentlno dos Siintiis. bem como
outros sócios; o major Dr. Curtos Eugênio
Oiiiinarães e as capitães Drs. Oscar «le Cas-
trn Loureiro e Agostinho Cnjaty, cujiw ser-
viços diários naquella instituição cslãcT? por
assim dizer, accpliulos.

Assoberbado pelas nllribiiiçõcs dc dircilor
tle Saude da Guerra, cujos serviços tenho
dirigido com onlrnnliarin amor paia que
nada falte a quem está cumprindo o seu dc-
ver, ainda assim rouba alguns minutos áo
encargo pesadíssima 

'que tenha sobre os
hombros pnrn, rom os meus collegas 1" lc-
ncnlc Dr. Arthur «lc Alcântara e os Drs.
Eslcllitii Lins e Farine Amoedo, dispensai-
os cm beneficio dos doentes l.-i recolhidos c
ria administração ria sociedade.

A Cruz Vermelha Brasileira nio se esque-
cou, portanlo. rio seu papel nu guerra, coma
também não sc tem descuidado do seu pro

gramma de tempo de paz. Sem falar da Cru-
xndn Nacional contra a Tubeftulose e do
Serviço de Prophylaxia Vencreu, que sao
autônomos financeiramente, cila attenda
«liariunienla. cm seu • «fspensarlo medico*
cirúrgico, a cerca «lc duzentos Indigentes,
mantém um curso.de enfermeiras, publica
uma revista de propaganda, tem a «ma secre*
torto cm franca actividade, .roçando corres*
ponrienela constante contas sociedades slml-
larci «le outros paizes.

Esln instituição, tem um panado. «Io, re»
levantes scrviçoi prestados cm casos dc ca-
lamidade publica. AffSim-é que não,podem
ser esquecidos os-serviços reaUsados ,duran-
lc a epidemia dc grippc dc 1018 o ós «occòr*
ros prestados ás victimas da Inundação «to
rio S. Francisco o «lu secca do Nordeste-em
llll», além dos auxílios concedidos ás victl*
mas «lo terremoto-do Chile, do j cataclysma
«b ilnp.ir, da uli' ¦'" Cl*c*n*è**»e ¦*¦•¦ r-iranvnii»
etc.

Tudo Islo a Cruz Vermelha Brasileira lem
feito sem nliirtlc cá custa dos modestos re-
cursos ric que pôde dispor. Ella não possue
mais que o terreno em qu? estú constriiindo
o seu edifício social e conta apenas com: as
contribuições «los sócios, os donativos ç'assubvenções, <|ue. apenas bastam .para, bem
empregados, fuzcr;face às despesas: '-,.-

Para melhor convcrccr-vos do que acima
exponho-vos, muito .estimaria.que nos .dés*
seis a honra «lc uma visita á nossa sede'ao*
ciai porque estou certo qnc immcdialàmente
mudarieis de opinião a respeito da 'Cruz
Vermelha Brasileira. Devido aos múltiplos
affii7.eres que tenho actuálmente,. solicito-
vos qnc marqueis dia c hora,-afim'dc, çes*.
soalififfnle, acompanhar-vos nessa visita.
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Como o
Dantas encara a sedição

PARIS, 27 (A. A.).- "Lc Matiu" publi-
cou uma longa entrevista que um dos seus
rcriactores leve com o embaixador brasilei-
ro, Dr. Luiz dc Souza Dantas, a respeito dos
lutuosos acontecimentos dc S. Paulo, provo-
cados pela indisciplina dc uma pude da for-
ça policial daquelle listado e tto elementos dc
uniüades (Io Exercito ali estacionadas.

O illustre brasileiro, restabelecendo a ver
dade adulteraria em varias cidnitos europeus
pai' telegrumiiiiis rie fonte suspeitos, c dundo
aos factos não o caracter de unia revolução,

ique não tem, mas o de grave motins dc
{quartéis, circuinscripto a uns poucos grupos

rie forças que'não arrastaram para a sua
aventura nem a totalidade da policia paulista,
nem a totalidade da guurnlçno federal local,
disse, em resumo, quc segundo confissão dos
próprios rebeldes o movimento de insubor-
dinação nâo visava o governo da União.' Accreseenlou S. -Ex. .que o illustre Sr. Dr.
Arthur Bernardes, presidente da Republica,

A Itália perde uma gloria
lia arte pianista

Morreu em Berlim Ferruccio
Busoni

Telegranima quc acabamos de receber ric
Berlim nos ainiuneia a morte, oceorriria
-JuVqtcn*, tlc, Eersuccio Dii3on*i, elcbre-pianis-
ln c.'compositor italiano, que teria mor-

rido nn capital da
Allcmanhn entre os
grandes parirei mentos
rie uma enfermidade
do coração.

O noine dc Fcrmc-
cio Busoni é muilo
familiar nas nossas
rodas dc arte, que
cslno habituadas a li-
gol-o ao dc Bach, ai-
gamas dc cujas obras
o grande pianista Ha-
liano commentou c
transcreveu, por isso
quc era notável a
sun erudição pdo
trabalho daquelle-ge-
riio allemão, a cujo
estudo Ferruccio Uu-
soni dedicou grande
parte dc sua activiria-
dc arli6lica.

O morto dc agora.
que era sem favor

uma gloria da arte piaiiisticu ria Itália,
deve. o seu renome, embora haja tentado o
theatro, essencialmente ao seu talento ric
teclado, ao seu toqíic, interpretação c te-
chnica, figurando entre 06 maiores maestros
daquella arte.

O telegramma quc nos annniicia essa
morte, quc vae repercutir tristemente nos
nossos centros niusicacs, é o seguinte:

BERLIM, 28 (A. A.) — I-allcceu, hon-
tem, nesta capital, depois rie uma longa en-
fertilidade cardíaca c atrozes padccinientos,
o celebre pianista e compositor Ferruccio
Busoni.

Ferruccio Busoni

0 principe Carol, da Rumania,
em caminho de Londres

PARIS. 28 (Rndio-Havns) — O principe
Carol, da Rumania, deixou esta capital com
destino a Londres.

Por ter commentado o
caso Matteotti

CINCO DIÁRIOS DE MILÃO
APPREHENDIDOS

Mussolini interveio satisfatória-
mente na questão

ROMA, 28 (Havas) — As autoridades «le
Milão tinham ordenado . 'honlem n apprc-
liènsão rie sete quotidianos daquella ciela-
de, cm conseqüência da publicação ric ííotl
cias c commentarios relativos ao caso Mat-
tcotti.

O Sr. Mussolini, porem, tendo cm con-
sidêráçao quo a medida, adoptaria pelas au-
toridades milanczas obedecera a interpreto-
ção demasiado extensiva da actual lei "ila
imprensa, ordenou a sua iiniiicdiatn rc-
vogaçno.

MILÃO, 28 (A. A.) — Baseando-se na
nova lei quc regulamenta V imprensa, o
prefeito ytosín cidade resolveu suspende,*
todos os jornaes quc aqui seio publicados,
á exeepção apenas'do "Popolo d'ltalia",
que não* transgrediu as disposições legaes.

Os órgãos nttingirios pela medida muni-
cipal protestaram perante o chefe do gover-
no, Sr. Mussolini, solicitando a. sua conipla-
cencia, pois julgavam demasiadamente ri-
gorosa a pena que lhes fora imposta.

O Sr. 'Mítsso.llni attendeu ao pedido, revo-
gandu n sentença rio prefeita.

A altitude rio chefe rio governo foi muito
bem recebida.

meem
Radek aceusa os Estados Unidos

de imperialistas!
MOSCOU» 27. (A. A.) — O Sr. Rariek, cm

artigo publicado no jornal~"Izvcstia": ac-
cusa os Estados Unidos dc faze-rem politicaimperialista, sendo disso prova oVcontròle"
que exerce sobre varias republicas sul-aine-
ricahas.

mem
Como será recebido, em Santiago,

o principe Umberto
SANTIAGO. 27. (A. A.) — Entre as festas

projedadas em onra do drincipe UmbertOr-
to. dn Itália, figura uma grande parada» em
que tomarão parte todas as tropas aqui
quarteladas. .

IMPONENTE A CERIMONIA DO
ENCERRAMENTO DO CON-

GRESSO EUCHARISTIC0
INTERNACIONAL

A*;sistiram-na cerca de cem car-
deaes e bispos, além de mais

; de trinta mil pessoas
AMSTEUÜAO, 28. (Havas) — O Congresso

Eiicharistico Inlcrnncional terminou' com ti
celebração dc soletune missa./pbulificai; no
Stadium desta cidade. Assistiram á ecrimo-
nia, qnc se revestiu do máximo brilho, cerca
dc cem cardeaes c bispos c unia multidão
calculada cm trinta mil pessoas. A parte
coral esteve n cargo ric uni grupo dc Ires
mil jovens.

A' tarde realisou-sc á grandiosa procissão
do Santíssimo Sacramento, cnc-criando-se as
festividades eom a benção apostólica: lança-
da pelo legado pontifício cardeal van lios-
sum.

RUIU 0 EDIFICIO DE UMA ES-
COLA DE MENINOS, EM

C0CIN, NA INDI A

Sobe a mais de sessenta o nume-
ro de mortes

LONDRES, 28 (Havas) — Tclegra pljam dc
Madrasta, ua índia:"I5m conseqüência das inundações; ruiu o
edificio em que funccionnva -a escola ile'me-
ninos de Cherulhiiriith.v, no Estado dc Cuein.

-Um.professor e sessenta e quatro alumnos
morreram.

Houve também numerosos feridos."
¦ ¦««» 

A DIETA BÁVARA CONTRA-
RIA A' EXPULSÃO DOS

ISRAELITAS
MUNICH.-28 (Havas); — A Conimis.sBoi.de

constituição tia JDieta Bávara manifestou-se
contra.as moções apresentadas pelos depu-
todos ultra-nacionalistas, nas quaes' sc pc-
dia a expulsão, dos israelitas c a confisca-
ção dos seus bens.

0 primeiro ministro ser-
vio fechou a questão so-

bre a dissolução do
oarlamento ;

W possivel que a opposição suba
ao governo

BELGRADO, 27 (Havas) — Depois de tres
dias dc coiifahulaçõ.es e* discussões, a com-
missão principal do partido radical appro-

A" __uMt^'&X__£fá?n-; ____________w^^^^m^m^m^m^mm___W ^wÊ&t- IBfSfl I

Srs. Yvancitiitch, á esquerda,
shitch, á direita

Pa-

Gemo se resolfs uma queslão de ji em Poiiufjal
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vou uma resolução favorável á politica -se«:
giiieln pelo Sr. Pásliitch, a quem declara
conceder plena liberdade para agir cm noma
dò partido. • ';.'*.' ' ¦ ¦

Em vista dessa decisão, o Sr. Yovano-•
vilcli desistiu rio- intento dc. organisar um
gabineto de colligaçãi^com participação; dos;,
partidos opposicionistas.

Enlrctanto, se o rei Alexandre não quizer
concordar eom o desejo do Sr. Pàshitcb de
dissolver, o .'Parlamento e .mandar.,proceder
a novas eleições, t.n.i.iii.to..pr,ovave.l..que o fu*.
turo gabinete seja afinal constituído 'pela
actual oppósiçãõ.LLL.L. fifi". fi- . V.V. • • r ,

 «e—«a» ' -

0 BRASIL NAS FESTAS DA
IRLANDA

Partiram de Roma para Dublin
os Srs. Magalhães de Azeredo

e Carlos Maximiliano.de
Figueiredo

RO»M'A-, 28. (A. A;) — Afim dc, como hos-
pedes officiaes do governo irlandez, assisti-
rçm ás grandes festas que se realisarão no
próximo dia l" de agosto na Irlanda, parti-
ram .hontem rpara Dublin os, Srs.. Magalhães
de Azeredo, embaixador rio Brasil, junto ao
Vaticano, e. Exma. Sra., e Carlos. Maxlmilia-
no dc.Figueiredo, secretario' da embaixada, e
Exma; senhora, •

Ao enibarque dos liislinctos viajantes Com-
pareceu tildo ¦ o. pessoal elas embaixadas ido
Quirinal c do Vaticano, rio consulado brasi-
letoo, a.ltos persoilalidaries na politica o na
diploinacin, além ide -grande numero de pes-soas riii.'melhor sociedade de Roma... •¦

mem.

Esta photogravura offerecc um especta-
culo extraordinária: é uma das phases do
,l,,do travinlo. - rceente.nientc, cm Lisboa
entre o ex-chefe do gabinete, Sr. Álvaro de
i'...siro, e o capitão aviador e ex-deputado
Sr. Ribeiro da Fonseca. Do certo, 6 ex-
traordinario não 6 o duelo, solução de um
caso de , honra.... O antigo costume cava-
lheiresco de lavar em .sangue a affronta re-
cebiria ainda subsiste em muitos paizes.
Mas é extraordinária a própria circuiustari-

cia de travar-se o duelo em presença de tan-
to gente,. emquanto o phofographo assesta
serenamente a sua objectiva para estampar
as phases da. luta 1 ¦

Attcntào ha. imagem reproduzida:- os
dinis adversados: em mangas de cahiisa, tro-
cam golpes perigosos. Atrás, cm linha,
muitas dezenas, de pessoas acompanham os
movimentos de defesa c ataque, emquanto
os padrinhos dos dous ritielistns esperam,
immoveis, o fim da peleja. Parece que nada

sc afigura estranho aos adores e especta-elores uo drama singular: nem estranho oduelo, nem estranha a presença dc*tanta
gente, nem estranha a machitia photogra-phiea quc pcrniittc guardar um documentotao curioso da actualidadc portugueza !•Notem, aliás, que foi um.duelo a florctc
e inuUo serio. O capitão Ribeiro-da Foiise-ca saiu ferido no braço direito c, apezar dosangue, os dous adversários não se recon-ciliaram.

Os proprietários das minas ton-
, vidados a negociar a proroga-

ção do accordo "Micum'*.
PARIS; 28 (Havas) — Commurilcam. de

Essen que os: proprietários das minas do
carvão rie pedra daquella região foram coii-
vidados a negociar a prorogação do accordo
com a organisação intcr-alHaria Micum.

-— ¦ mem .
vdiegou-r.e a accordo quanto ab

fornecimento de trigo pela -
Bulgária á Servia

•BEl.filUDO, 28 (Havas) — Os plenipoten*ciado., búlgaros e servios estabeleceram uni
nccôrrio, segundo o qnnl serão convertidos
em pagamento ouro os .foruccj-.nentqs da
trigo que a-Bulgária consentiu ein fizer é
Servia,

_--uiJ—ÍlâM.fi +. : »¦:¦¦-. - * __ ..» enn—mtr-ifih., hVü. ,',"i
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í\ NOITE — Sfgnmln-fêliíi. 28 <1c Julho «to IflSJL

Ecos e Novidades
0 cuia ilu* .uliveiiçAw orçaniriiliiilii» fnl

olijeetu di> um aMonlo, n.u võlacowi d.i «»•
niii'ii. Ai. q-ic iiiiracfl Imln serfl decidido rm
leiv.lr.i luriin, reslalielorcnrio-st cm oiHras
In,..* ni i.uvi o. qne a* divir»»* Meleil."
d.* reftil.iaii. nlí agon.. Nliigiu-m¦i conliecf
li.m ... icnii.m da* uovus b;i*r*, lli n*'nl-
quer norle, pi-rini, tu v.rlflíii n desejo ne
riiiMiiiiirliar rs»n v.lliu |ii'iid.ii.'lu.

O «íin- perdeu a dMrlIiulcan ¦!,> iiiixiili»
I,i.i.iii o* axnitKcro», Sc dc*.le o eoiw.ii se
tlve**i-n. evi.ui.lu do exigência» rljjjirosns,
n habilitação A** snrlcdiid.s pia», Instru-
.•Uva. p d> aksUieiielai ijna figuram imi lli.
ta* ila onda oiçuiiicjiIo, o» gastos dwia ver"
lm «•«• iclu/iium i-nnilderavílmantc. • ""¦
,".|'o lado. i' inJtiMl. is •¦••riam evitada».
Rm vci de preparar-se u rcorflanlsa.Ao leu*
i,i .lu* auxilio» iiraiiiiriilsrln», iiicdlnt.ie um
Iri.bulho •!<' revisão di". illlell.f. .lu» >***'
•iluli-s « .iwJeilnde» ampar-oli», venceu «
crllcilo ilo um golpe »ulilh.. I'' facll de ver
<iuc Islo gerará uiubani.n. Invencjreli a
UHI..I-I, daquelle» liinlllui»* * sociedade».

ttah. .... quc ii restaliclcelmeiilo dns suu-
.cnvòe» »ni feilo fiur inflo de novas [pn-
te* ,J i lenda*, ospeclaliheiiln .'remlns, Mnsi
nüo liasla. Sem um crllerlo seguro dc Ju*-
liça ii.. (llsi.llniiç.ln dos auxilio», todos "s
iisforças redundarão luul.U. O rateio o a
licor dH* miinelrai de sorcorrer os rlieoi da
auiqin-.sAo dc ninil1"-. línlielaiilo, parece
«t,iic o ralelo vae prevalecer. Sem a revisão
ilnb processo» ile habilitação >h.s hinlllut»*
o sociedades subvencionadas permanecerá õ
regimeu nclual, sem justiça o sem equi-
iludo.

A Assistência PiibUen Municipal è Jã "'ii
.Ins serviços que se cllom t-titrc os qne dis-
uni!...-m a nossn flilade. O seu desenvolvi-
mento. norím, leiule .1 crear-Hie embaraços
ysln ileflclancla de iippaielhNgem n.Hlerlal o
•lessoal. Pelo menu» .'• •> que nos adeanta •*•
novo direcl»r. depois de unia primeira visi-
la da hmicrçíío, ,

Dentre os departamentos da A**lstrncin,
•sne lem càrurler dceomlivo speiia»,;cita-se
ci hospital d>- promplõ sorcorrn, linsclnuilo c
Iniciado ha alguns aium» i* «te I10J0 comnier
t.iniciil? Inútil, lia ti-mp»- cogitamos delle.
transcrevendo 11 depoimento '!;• mensagem, j
d.. S.-. prefeito, que declarava lrotar.se de '
um aggíomrradi. de leito* sem ordem, sem 1
bvglcns c seu. nenhum prestluio rea!. lare-
ci q.i<-, dc i-ilISo par;. -1. us v.Miis dos po- I
.l.r_«. ndmlnlslrollvp* sc voltaram pnra " I
1-efcrido hospital. O novo direelor du »ssií-..'
Icncln iitlclitilu que. vne dar a* necessárias
providencia* pnrn a sua **lnnu_iiroçao dcil-
nillvá" dentro dn menor espaço de lempo. >*o
obstante, entendo que o edifício não dispõe
dns requisitos precisos «os Uns a que se des-
iliiu. estando no mcsmi. caso o iniiii-ilii!. [?

Seüle-se qné n "Inaugura.fio definitiva
não poderá ser completamente drtlnlliva...
K í i*!o niíe faz pcii.i. Ampliando-sis om-nc-
...I.-.I.. ¦o». ns exigenris* da rlil-ule. uq.iciies
serviços neci-ssllniii >lc recursos seguros c clc
ndthlnlstriiçiíii progressista, l-nssii <> novo <ii-
rector comprclicuder e executar i»so.

?*»
Segundo cons'.:.. vac-*e proceder a umn

revisão .oinpl.lii do Irafego da cidade.; Ira-
t.i-se dc nm serviço rerlmnad.- insistente-
mente pelas necessidade*, «íi ponlo* urba-
nns cm que « movimento dc Ioda .1 casta
de vehiculos, quasi quc interrompe •> tran
«Uo dos pedestres. Os especia .Islãs;
trilindò. pela l.ighl, nãn cooscRiiirai»
entrar uma solução rigorosa para o pro-
blema. A topngraphla especial du «10 lç-
vant.-i Iròneçds de difficil solução. Ma«. pelo
nichos nos pontos cculrnes, >e torno ur-

estabelecer nm serviço melhor «lo

O "RAID" DO AVIADOR
ZANNI

A 001 ração não pérmütiti sua par*
tida para Roma

1'Altl.*. '.'1 .ll,in.M — Logo que xe .11**1-
p.*u u cerracín u aviador /anui levantou
vôo d« nèruiironíi» de l..' Huinguri, srguin-
•lu .'iu iliiurçAi) .. I.,vini. ...ul.- drsreu cm
bon» ,-on.liçiVt> depois de oxivlleiile viagem,
Afiora A lindo resolverá sobre 11 parllda
parn II..11111, ipie SCI'A lalvfl. anula linje.

PAUIS. 37 (llnviiki •- l*m i'im>cquenela
ilu li.nnili' ucbulosiiluile. o aviador Zauni
mio pi.iiiu, fi.m.i p.ei.ii.lli,, lii.Jc. A* D horas,
••». direrçAo .1 l.ynn a llomn.

» ***** 1

Só 8

Imponente serviço Divino
Quatrocentas creanças recebem o sacra-

mento da communhão

dias

con-
cn-

gente

Kpoiigc (írnHfcua). lorg.
100 c, mein  3WW

l.\u,n\it' (fraiM-ti-ui). ffonlo-
nin, Inrg KM» 1%, inclro. .. 51800

Triculiim fuiilusiu isara cu- ^„M
missa. lurg. 0,80, meiro. 4W00

Trliolim- 1'nnlusiu (llnho e ,____.„__
swlu), larg. 0.80  6*500

Crelannc ingira parn lençol
de solteiro, meiro  41200

Octonne inglex |»nra lençol
dc rasai, metro  58800

Scriu lavavel (j;i|ioiiezu), n
Iara. 100 c., melró  9$500

PARA HOMENS
Suspensorios Guyol, legili- 

'

mo, nm  68800
Ligas Americanas, artigo su*

prrlor. par  18800
Camisas «Ic Iricoline, linbo c

seiln, umu. . 278500
Collarinltos 112 Unho, dc

gommo, 3 por.  38000
1'yjunios de Zcpbir inglez.

artigo superior, 158000,
148 «.  128000

Cobertores para ««beiro, um 68900

NOS ARMAZÉNS 00

PALÁCIO DAS NOIVAS
83, 85 c 87 Uruguayana

(f.ANTO nE BUENOS AMES)
Telephone: Norte 2875
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A egreja matriz «Ic Nomo Senhora ila Sn-
U-iie »ii.'i'i.i-eii. i.onlcni. mo ilcshimhrar
ini-iito ilos fieis ;'i it'li|<lài) cntliolicuoOpi-
elacnlo ilr cujo triiiiscilrlio c-ili. fií-avi.ru rc-
produs umn das pbases dc expressão mui*
liillli. icntlvu. Du/ciiIn* e clnceniu crean-
Viis rcccbcraiíi o sucramento ila cmiiiiii-
nhüo, Heniilc ile iiinumcrns famílias, quc

çmprçslaram A cerimonia um aceentuarlo
cunho i!c ciq.lciíiliir. Depois da mi*su, ce-
Icbra.l:. pelo xipiio Sin.Ao, iicolytmlo pelo
pudru A.astlnlio, quatrocentos nicnlniis e
adolescentes foram ungidos <l<-' graça divi-
ua, sendo que cento c ciiicocnta renovaram
a coiiiiiiutibào c duzentos e ciucociits fixe-
ram-na pela primeira vez.

OS GRANDES SERVIÇOS DE
UMA IMPORTANTE INST1-

TülÇAO
m~mWmmmmmW**^^^^^^;^ZZ_________Zm\mwmmm*mm*

Balanço dos ullimoi teii mexei
na Beneficência Porlugueía

Sen conselho dtlibtrativo tm
temo

nennlrnm-se em , »»**«•» "» I?leJ"l*SB?1-u,£
r...i*rll.o Delllierotlvo ilestn Mlbm'£_____*
inerltii lii»tll«lv«<» «I» «0,,ol,l*l.J,ffi!?„0aà.
parn loinur eonlieclmonto dai JPflndp«JJoccorrcncia» no período rindo em 3ü ue

J' 
a'mrfn foi aberta «rio Sr. v|^n*,»n',,l.

Moraes, |*re»ldenlu «Is directorio. flW_\_™*_
•lou o 8r. cniiilo «Ic Avellar |.ar« llrgir «*
traballios « ns Srn. conselheiro •" 

^"'Anlonio Augusto de Almeida <•Jrvollii«».
ciiinmeiidailor José A nlnii o da Silvnií « ij
meiiiliiiinr .losí Itniiihi) dn Silvn Corno rn
paru tomarem lognr na mesa. Após a loiiuia
ila nela du reuiililo anterior.opprovailosen
discussão, o Conselho tomou «!«»«-»*;ic*V i.V
«lo balanço geral ila sneledado cm .111 clci ju-
nho e iio rclalorlo das prlncipucs uçcor-
rencius no mesmo período. Por esso rciaio-
rio so vê claramente quito fecunda e opero-
sn vem sendo a nclual administração cia
beneficência: a receita Kernl.n» 1'crlodu lia-
lançada, elevou-se ti l'.1»llllN0)0 <J a dos-
pesa não escetlci (le I. «»s8IHÍ044. Iij» cn do
pois iím saldo positivo de .734:004801.0 n
incorporar ao palrimnnln. De Janeiro

nnv
4(111
rindo
ilude ,
cerniu 1(55 e acham-se cm tratamento os
restantes. .

O ambulatório dc medicina atendeu a
14.041 eoiiMiltiinlcs o o dc cirurgia prestou
nssisleiicin u 211.4'ifl.

(I valor dos medicamentos fornecidos peto
u

GOMO DEVEMOS ORGANI
SAR AS TARIFAS

As pautas aduaneiras d.
1890. e as actuaes

_. i ¦ m *m. • •

Opiniões do decano dos funecio.
$ narioi do Theiouro

Havendo servido, por dilatados ann(n,tn
nossas nlfníiclcgoi e, tendo folio, a eatto
própria, e apresentado ao governo, um fl.
linlii dns pautos ndiiniielrn»(om yl.nr ns
líuropa. o Sr. 1'rsnclico Ploliello de v.N\t.
Um 6 um o»|icçlnllito em queitoci Inrlftriii*
que coultere tliinrlca e pratlcaini-.it...

Sobre esses assumptos. ci.mphiniiilii I,!ím
J_ expostas e no intuito do contribuir pnra
o eseiiirecimcnlo de Uo Impdrlanlo problt.
mn. escreve-nos o velho lorventuarlo 4»
Estudo: .•MA ilemnnslrei nue os iintnvcl* econotnli.
tn» Sloiirn, Mac-Culloc, VlllcrmtJ o i.croy dt
lleniilieii sustentam estn dniilrlna n-,.,i, ,
vou hoie provar o sua cfflca/. snlmü. mirj
ii.'.*. qiiondo niinislro da Inwnilu p grandt
uslndlsti. visconde do Ouro Prelo, de lindo,
sa memória, quo uiloplaiulo o equlllbrlim.
nelas taxas da torlía aduaneira em 1813,
eit.islllniu cila umu utalaya irradlaiido tc»
focos de Ius pela estrado do pro|irr*..o, j,

a iiintio uiiiino i..r..m udinittlclos 84» ronda» publicas, ao conimercio para f orei.
o»Vicio» nu" pagaram a quantia dojccrcm I88ÍI. com o combIo nrlmn de 37 ill.
nikt. de joh.de ud.nlssiio. No mesmo pc- nheiros. n Industrio naclon.il fabri co«

rccolheram-sc 
"ao 

ll,.s|.H,.l da Snço-Lsscs colossac» monumonto» da s. Uxsra,
•Tiwa.nf.rmn». saíram 2.910. fallc-l s. Sclllist""» « "»""* »,»lr'" M»" ds tr..

bi.ll.o; a lavoura »e desenvolvendo pela eco.
nnmla de tempo c do trabalho com oj en«
Bcnhns re.it racs.

Voltando ao poder em 188!). etid-nlranito
esse eslado dc prosperidade, tralnu ,1c con.
.nllilar com a tarifa que pri!ani-.»ii v.\__

ltülllU USI.ii.v-11-i.v  ---.-.___.-

trafego, desómbãrocsndo os cruxamcntça 'tc
rúns mais concorridas. Ainda agora,.-.a
rrcfcilnri esta concluindo obrar, no largo
da l.i.pn. obedecendo «os intuitos dc nm*
pliar ;. .passagem dc vcliicnlos. .K"i* outuis
Tiontos cssji> obrns são imposMVCis. I or
f/irnin que só o estudo dos Itinerários reme-
(li;,i-;; n caso. Esperemos põr elle,
qiii; jsts sendo promettido...

PENHORES?...
Menor juro <$ Maior ofterta {:

fnilD JMI3C1 ,H7> R" 1 ««tembro. 187
lUIrir. liVElU 11. Avenida Fatioa, 11

MiwÉrawita

016 anniversario da
União dos Empregados do

Commercio
Será empossada, amanhã, a nova

direetoria da União dos Em»
pregados do Commercio

•SS*

uma vez

T*r •Patf.llitn Lina—Vias urinarias (vene-
f?as PcingsnftTos X. Labor. S. .losé 81.

Ur. Reynaldo 
"d/Aragao^Clinica 

j*
nbiii-.-.a. I.. Carioca- In, 1 us .1, & , •» c o .

i m*** '
DR. PEDRO CARNEIRO - v.^\l>
moís. Tnti-niiis: Cons., asTlinras. S. .tose. 15.

Não houve sessão no Con-
selho Municipal

A' vista de terem, respondido íi chamada
apenas cinco Intendentes',- deixou de haver
sessão hoje, no Conselho Municipal.

i ***** ¦

huMiitul elovnu-se a 27V:Vn7«iíÕ».*"V>cs«tc_ a i cün|;rVi.iiviío dás;renda»' pulilinu. cora. o
fundtcfio «lo lospitiil até boje. jã foram rc-!c ncrclo e a Industria confratcrnlsadoi,

IlhiZ c IrSos nos seus leitos 135,577 j p««. «n;l•1?•W?^^|'-^ll^0*;,»
cnfcrinos. pei" republicano governo provisório, e esta

Asilesnesnsdc inorilomln dn nclual admi: capital testemunhou o mnl»;lmport»nti mi.
â acao for", n .•egularmenle coberta», nos1 „ireMn.nn publica feita cm honra ao caplUI
excsMlo Sn Junho de 11124. .-elos .o- , „„ »„lnrlo . ojicrarlo, o¦ P«™ !'"«'. "»nlst

mexes u*- •••¦••" -- _i¦  
guinles Srs.*. visconde dc Moraes, I). Anua
llorwalh dc Almeida, 1». Joscpha da Con-
cclvão Sanlos, rrniiclsco Pereira dos Sanlos,
Francisco Amaral Vas Morãno, Lul» llc.iiai-
do de Alinelila. Cerviislo Seabra. Arlbur .Mn-
chudo dc Azevedo. José .loão Martins <>ar-
neiro \ Parente Hlbciro. Aiiloni.. II. l-.ni..u. expressão de alta estima quc os renrcscmíB.
Evarlsto Maria dc Novocs. Eduardo dc Oli- ,,.. immcdiatos «la rlqucr.a publica vim
veira Va/ (luitarres. Manoel (ionçalves ,cslom|.nhar no governo que. com tanto ti.
Viíma. Henrique l-arin de Moraes. José |c„to. quanto energia,.descortinou larga «•
Duarte Martins Caldeira. José Ramos da teir.i no progresso nncional.
CuílVa Hri" Manoel Ilibciro Teixeira Nc- o commercio nacional, cnfri.d.iilo ao pro.
vc»"Ânonio Ic Almeida Pinho. I). Ainca! diiclnr eslrnngclro, acceitaya-llie as m-ipsl-
d^SouVa Piulio c ü. Joscpliiua dc Almeida ç,.e_ dos preco» c a taxa dlscrcclonoria para
ninho o pape' *l"c "°* servia .«ic mocua.

Osdonntlvospara oncliro.fn-Vcll.iec. em' Os Impostos aduaneiros pagos cn, ouro
JnMrcpsgua! aítinglram A son.inn dc ! (5 »|.l são os primeiros passou cm prol d.*"',rp K ' " 

Vau.le mm tiro dc offcrr .|n li strla c dn comniercio, quc vim nesse•215:14IS.r»4Ü nféra

Dr. Edgar Abrantes. Tratam-Tuberculòse
i.c!ii I-nciimotliorax. Largo Carioca, 18, 3 ás 4.

...,,,, . ***** ¦ —'<—* "

Sirs. 
Moura Brasil e. Gabriel dei An-

rade — Oculistas ~-.Lriigitii.vniw, 37.
, . i ***** • " '

ii.. r..».„ a, „»;« cmuitfiiAo.Ur. tastrO AkaUJO clinico privada.
Hospital Evangélico. Plione Villa «Ml.

 m)*** ¦ ...... ii ;Combate ns moleillns do
ligado, do estômago, dal
intestinos c corrigi a
prisão de ventre.

.i ¦ ***** .ii.
o Dr. Arminio Fraga participa ao»

seus cliente-, c amigos a mudança do con-

j:
sultorió pura a
ga Assembléa).

rua Hep. do Pcrú, 28 íanti-

ünamuno enfhusiaslicamenle
recebido em Paris

Palavras do grande escriptor hespa-
nhol á imprensa franceza

PAUIS, 27 (A. A.) :-"' Acpmp. tijiado do
Sr. Henry Dnumay, director do "Le Quoli-
dien", chegou .a esla capital.* onde teve cn-
thusinsticu recepção; <t) professor Miguel de
Unnniuno, qne ha tempos fora desterrado
pelo directorio mililar tln Hespanha, sendo
alcançado pelo recente dccrelo dc nmnistia.

O illustre escriptor hespanhol • demorar-
se-á alguns" diiis enlr» Bens'amigos nesta
cidade. . • c ¦• 

1'AHIS, 27 (Havas) -- Os jornaes fazem
elogiosas referencias' no .nrofessor Miguel
de Unnmuno, que honlem desembarcou em
Cherbnrgo procedente das Cariaria», onde
esteve exilado alguns mezes por determina-
ção do governo militar' de Hespunhn.

O professor Ünamuno, em conversa com
os representantes da imprensa, manifestou
a grande satisfação que sentiu por (incon-
trar-se na Fninçii, que disf» amor lauto
coino a própria liberdade.

1 PEBHI1

II I

DR. MANOEL DE ABREU
com 8 annos de estudo nos liospitucs dn líu-
ropa. Radiodiafiiiostico, lladiolhernpia pro-
funda c intensiva 8 MA. 200 KV. 20, rua Ova.
risto da Veiga. C. 442.

0 ALMIRANTE MACULLY SUBSTN
TUIRA'0 ALMIRANTE VO-

GELGESANG?
WASHINGTON, 27 (A A.) — l*»is-se quc

• almirante Vogclgcsang, chefe dn missão
rmvnl norte-amerleaún no ; lirnsil, pediu
parn ser substituído em dezembro próximo,
Indicando para substituil-o o almirante Ma-
eully.

.. ¦ ***** ¦ ii
ESTA* QUEIMADA PELO SOL ? Uso o

Creme Alled
Nova creação americana, o creme da Modu.

Brnnqueiu « aformoecia a pelle. Não coutem
gordura, não c oleoso. Adhcre magiiifieu-
mente o.pó de arroz e o seu preço . commo.
do. No Pare Royal c cm todas us pcrfuiiuirius.-*•**

por concessão espe-
ciai do Patlié Baby,
abrirá ainda amanhã,
29, ultimo dia da ex-
cepcional liquidação.
Para melhor attender
a sua clientela, estará
aberta desde 8 da ma-
nhã. Apenas um dia

¦ ¦ ¦ -. -.: ' 
'¦/'¦¦

para fazer optima»
compras.

RuaRodrigo;
Silva 36

Devido i situação em S. Paulo,
haverá una modificação uo

proframma da Assembléa
Como nnnuncldmos previamente, realisar-

se-i, amanhã, ns 8 horas da noite, na sido
da União dos Empregados do Comniercio a
posse da nova direetoria dn mesma institui-
ção, para o mandato administrativo dc 19**4
1925, c eleita no din 20 do próximo pas
sado.

Devido à situação nacional determinada
pelos acontecimentos cm S. Pnulo, o neto
terá caracter intimo, deixando-se dc realisar,
cm sessão solemne, seguida dc festival, como

I determinam ns estatutos da União, sessão
solemne c festival quc commemoruriam tam-
bem .'o. 16* anniversario da fupdaçSo do re-
ferido órgão dè classe.

Do conformidade 'com as deliberaçffes da'
assemhléa rçalisada no dia 18 deste mez, *
nova dlrectorin ficou autnrisnda. a realisar
cm dia quo julgar opportuno, um festival,
antecedido de sesslo solemne para a entrega
dos titulos dc sócios honorários e benemeri-
tos, respectivamente, nos Srs. Drs. Arthur
Bernardes, João Luiz Alves, Miguel Calmon
du Pin e lAlmeldn c I.ibanio da Rocha Vai,
nos jornalistas.Diniz Júnior c Rurycles Dc
Mattos, cabendo a benemerenein aos Srs.
Orlando Ribeiro, Emilio Brandão, llercilio
Dias da Motti e Adelino Arsenio Pcdi-oso.

A direetoria a ser empossada amanhã, dia
commemorativo do 1(1" anniversario da União
dos Empregados do Coinmercio, está assim
constituída: dii-ectoria: Horacio Picorelli,
presidente; Hercilio Dius da MOtta, viec-pre-
sidente; Orlando Ribeiro, _• secretario; Ar-
mando Mnngia, 2* secretario; Nestor Vulen-
te; è*' secretario; Antônio Justino Pereira,
1" tliesoureiro; Adelino Arsenio Pedroso, SI"
tliesoureiro; Antônio Arrobas Martins, pro-
curador; Luiz üebise, bibliothccnrio. Conse-
lho fiscal: Manoel Loth Pinto Carneiro, Ac-
caciò LcTtc, Antônio Joaquim Miranda Ju-
nior, Gastão Delduqnc Mendes da Costa e
Álvaro Lonnes Pereira.

Por nosso intermédio, a actual directorio
convida os seus consoçios e. a classe em gc-

i ral a assistir o referido acto quc, como dis-' 
semos, terá caracter Intimo.

¦ 
'****>, 

¦

ANNIERSARIO DA "A
NOITE"

Continuam as manifestações
() Andarahy Athlcllco Club, num g<sto

qne muilo nos cuptivbu, resolveu lançar' nn
acta dos traballios dc sua diicetorin um
voto du saudação á A NOITE, peln passn-
gem do seu 18" annlveiwarin. A propósito,
recebemos o seguinle officio: _,.,......— .

"Illmo. Sr. director du A NOITE —. b |U_ de vários gêneros quc conslnm do rela
com a mais elevada satisfação que cum- |0rio.
pro o gratíssimo dever de, em nome do
Sr. presidente, selcntificnr a V. S. que a
dirccloria do Andarahy A. C, em «ma sei-
são de Sil do corrente, resolveu consignar
na acta de seus trabalhos um voto dc con-
gratulações com essa redacção pela passa-
gem de mais um nnniversario dc fecunda
exiciteneia desse brilhante vespertino. So-
elcdndc sportiva, tendo por objeclivo o aper-, ^_ > 
felçoamento physico e moral dos jovens* íoi delihcriiilo officiar-se ao Sr. presidente
desta cidade, muito embora na pequena (|a n,,,,,,!,--,;!), pondo á disposição do governo Frírcs
percentugem quc lhe permitte * sua modesta |,ras-ic*ro, no aci uni momento, os leitos dis- *-
csphcra social, não poderia o Andarahy A. j pon-vcjs ,|0 hospital da sociedade, de que us
C. deixar de patentear a V. S. a sua s«**l autoridades possam vir a ter necessidade
tisfiiçüo por ver esse conspicuo membro da. _ 0 rcc0||,inieiito e tratamento de pes-
imprensa brasileira vencer mais uma cta-!s0__ fcrjj„s um combate,
pa dc sua vida toda cheia dos .mais .inesti- A 6s a a|,|,rovação desta proposta, e por
maveis serviços em prol daquelle deside-1 indicação do Sr. conselheiro Lampreia, una-

transcrever ns mensagens dn commercio lm-
portador c da Industria nacional contratei-
nisados com o governo c com o povo:

"Coírimcrclnl mensagem. — O cninmerclo,
a alma friicllficnntc da Industria liaclonil,
enleiule dc seu dever participar da sincera

Em virtude da nclual aggravoçiio dc.prc- tnç„o ,.„,„,.„,,„ ,,.
ços que tanto pesa nas despesas hospitalares rajosamente projcctnilo m
a dirccloria propoz c o Conselho approvou er.truda por onde o Brasil

que o tabeliã dc admissão dc sócios, a par- • - ~- •'¦¦ »— ¦« •• eme I
tir dc 1* de setembro, fosse assim alterada:

Ale 15 nnnos 40U"t. dc lli a 20 annos 50(18,
de 21 a 30 nnnos 700?, dc 31 a 40 nnnos
a juizo da direetoria.

Por proposta do Sr. visconde dc Moraes

missão de dar-lhe sciencia desse
direetoria do Andarahy A
ensejo para formular os
pela felicidade pessoal dc
os «euj esforçados auxiliarcs. Da V. S.
Att., Crd., Ad. — (A.) Gastão A. Carva-I
Hio, secretario geral." . 1

— Somos -gratos também A agencia dei
publicações 

"Edanéc" e ao Sr. Orlando.
Machado Coelho pelos cumprimentos quc
enviaram. •

i *****

indicaçã
dalnÍ„ratum". _ Dcnempcnirando-mc da gratíssima j ^"í^êménté approvada, foi levantada h ses

neto o inicio da sun cnianclpaçiio 'Io pro-
iluctor est rn ligeiro, com a mais natural «sl-

confessn-sc reconhecido, por ler co-
intensa luz solire a

vae seunrn em
busca du posição a que lhe dão ilircilo ai
riquezas nccuniulndas cm seu solo peli
providencia. . . .

O trabalho nacional esta valonsado _ o
assim satisfeita a mais justa aspiração.
\cccitac, pois, os applausos do coit-incrcio.
_ J. \V. Hoi & C, H. Uron &C, Iitiaiard' 

«: C, Newlands Hrotlieis S. t,., H.
Spanii & C, Silva Swnndcs & C."

¦'Industrial mensagem. — Rcsfiam aci
nossos ouvidos as acclamnçocs unlsonas doi
numerosos c falantes campeões do cmimci-
cio e do trabalho, que sc pnif.nni o ufanam
em vns testemunhar o seu rccoiilicciincD'
to . pelo engruiidccimcnto dessas classes o
do paiz, qne tanto imporia o Impulsiona'

ciuc acalmes de imprimir,ia desse acto da - , , (| pczar pc-os acontecimentos ,„cnto vigoroso, ,juc acnbaes dç «mprnsir,
, Ç. aproveito o» «"£¦^omeDto 

enlutam a nação brasi- com a promulgação do decreto que mando.
melhores votos!?.-*:" vigorar-o tarifa das alfândegas.

V./S..Ç rii- todos! "*•¦*•• ___.___- Hoic pori.m, graças no influxo dns noi-
 sx _ i f *J". _•--.'.__*__ . l.nlIliiinlflD onnlAmanhã

EMPENHAR ?
ró n» CASA GONTHIER

45 RUA LUIZ DE CAM0E3 47

Empresta o 
j/ALQR 

JREAL
******

U Pura exercer uma influen-
cia despotica sobre o bello
sexo é preciso conhecer o
maravilhoso segredo de se
vestir na •- Guanabara —
Tt. Carioca, 54.'" •*•*»

Accusadós dd crime de
moeda falsa

'*mW**> 
*» ¦* ' '-'

O próoiiraílor criminal em
Nicthei-oy, julgou o

crime commum
Procedentes de Snnlo Anlonio de Padun.

foram, ho.ic. apresentados ao 1" delegado au-
xiliur da poliria fluminense Adhcmnrdo Cam-;
pos Almeida rjabello, .losé Baptista Nunes e
Francisco Pereira dos Sanlos. ncciisiiilos do
crime de moeda folsa. com o que nno con-
eitrdou o Dr. procurador criminal da Repu-
blica no Eslado do Hio. que entende trotar-
íe do um ffrime commum, devendo áquelles
serem processados pela justiça local.

•sés*

A transladação solemne dos res-
tos mortaes de 5, S. o

papa Leão Xlli
ROMA, 28 (A. A.) — O Vaticano resolveu

fazer brevemente a trnsladação solemne dos
resto3 mortacs de S. S. o papa Leão XIII
para a basílica de S. João de Latrão, no ou-
tro extremo da cidade, no monto Avcntino. icozinha, com 15 pejas utcl».

LOÇÃO INDIANA
MANCHAS í. ESPINHAS

Dép; Aruajo Freitas & C. rtodolpho Hess & C.
HIO 
*****

Reis7O$000
E' o preço por quanto a Casa America c

Japão á rua do Ouvidor, 74, esti vendendo
uma superior bateria de alumínio suisso paru

NOTICIAS DE PORTUGAL

Nato foi ordenado o encerramento
da feira da Rotunda

LISBOA. 28 (Havas) — Ao contrario dós
boatos quc corriam, as autoridades resolve-
ram nfio ordenar o encerramento da Feira da
Iiotunda, visto não haver motivo para sup-
pôr que se repitam os tumultos Ali occòrri.
dos ha dias.

LISBOA, 28 (Havas) — Inaugurou-se, cm
Braga, o terceiro Congresso dos Syndicatos
Agrícolas dc Portugal.

A cerimonia foi presidida pelo ministro
da Agricultura.

Beijo sello fle amor
Duas creaturas amavam-se apaixonada-

mente. No coração deliu, porém, começou um
dia erguer-se uma nuvein dc duvida, não
offuscando o amor que elle lhe tinha, mas
deprimindo o caracter do homem amado.
Mas taes foram as proezas por cllc pratica-
das, tantas as manifestações quc elle deu de
homem correcto, leal e forte, que um BEIJO
DE RECONCILIAÇÃO firmou para sempre
aquelle amor.

\^B _______K---i__i__i M-aW WWf
VjRla *«ÍP^ "'; mmWSmmmTm*

30 CONTOS
Loteria Santa

Catharina
Inteiro 10$000
Décimo 1$000

tintura ideal para
cabello c barba. Nas

perfumarias, pharmacias e drogarias.
ÁGUA FIGARO

JACQUEUNE LOGAN
Tnl o historia delicada e apaixonada do

film encantador que ii CINEMA AVENIDA
cxliibe QUARTA-FEIRA, com os nomes co-
nhecidos c nmudús dc JACQUEUNE LO-
GAN e ANTÔNIO MOHENO.

PARA 0CABELLO
Úm preparado Maravilhoso I
A loção ?Bella Côr" è dc effeitos rápidos

e garantidos.
Contra a caspa t quedo do cabello, tendo

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

Convém notar que não é tintura e sim
um preparado altamente scleutifico c ma-
ruvilhoso.

Vcndc-se em todas as pharmacias, perfu-
mnrius e drogarias do Brasil.

Dr Sullv Périssé A8-*embléa, 34, 3V,1/r. tíUliy *-«»¦? 5a',ésiibb.. ás4.horas:

QUEM PERDEU?
Foram¦• entregues nesta .redacção, e estão

á disposição dós «.eus legítimos donos, os
seguintes objectos :¦ •

Úm molhe de chaves, achado na rua do
Rosaria, esquina de Uruguayana.

rp~ Uin envel.cppé com papeis achado na
rua- Gonçalves.Dias;.''
,,tr~*j- Vm embrulho de diversos grampos
achado no largo da Carioca.

—— Dous passaportes, achados na rua do
Ouvidor.

—- Uma carteira de homem, achada na
galeria Cruzeiro.

SENSACIONAL ROMANCE
A Irmã Dorothéa

O "Novidades" iniciou a publicação.•****»
AMANHA A' VENDA

PELO
MUNDO...

NUMERO DE AGOSTO
Rei dos Magazines

*****

A PREVIDENTE
Publicamos mais adiante o balanço, fecha-

do a 30 de Junho ultimo, da Companhia de
SeRuros Previdente.

Como se poderá ver e para isso chamamos
s attenção dos leitores, ainda uma vez a
grande Companhia de Seuuros dá mostras
cyidcntes da sua prosperidade e da sua si-
tuuçãn solida.

Vale, pois, a pena ler, com attenção, o ba-
lanço da Previdente.

sos fecundos esforços nos brilhantes netos
de vosso governo, vossos benefícios e outras
transformações sublimes lhe hao dc macular
ondas vigorosas de novo sangue-restaura-
dor; o commercio alça o collo altanciro '

soberbo na estrada do futuro, e uma vel
desbravados os intcrmlnos horizontes do
porvir, tomará promptamente a carrdrs
vertiginosa que lhe scra fadada pelo tra-
bolho fulgurante do progresso, c attingirt
como a industria a culminância majestosa
onde.paira sua irmã, a Republica norte-
americana. .... • _„i _,,»

Reconstruiu-a a Industria nncionnl, que,
dc pnr com o commercio c a lavoura, forma-
rá a sublime tripeça onde sc pousarão m
alicerces do majestoso monumento <lo pro
gresso da Republica brasileira.

Terei» assim reconstruído as nossas n-
nanças com essa tarifa alfandegária, pres-
tado o mnis assignalado serviço para poder
ambicionar o verdadeiro patriotismo eco

'llier o mnis brilhante florao, que .amas
engrinaldou a fronte de coiisiimniados esta
distas; e acecitae os protestos dc rccounc^ci
mento das classes industriaes, cujos repre
scntiintcs somos neste momento. -- Ur. josb
da Cunhn Ferreira, presidente do Lcniro
Industrial do Brasil." , . ,

"Probibitismo alfandegário. — Aciuai
mente uggravado pelos impostos cm ouro»
o fiel da balança cambial de 5 <!., nao-o
proteccionistn, livre cambista, nem eqiua
brista, c sim meio prohibiUya a tarifa,^
dificuda, porem, pela revisão que

:

______t//

existi
ob-

***** ¦
0 Orfeão Português vae dar ama

audição no Cine-theatro
America

No próximo dia 0 de agosto, o Orfeão Por-
tugués, conceituada associação dc inunda-
nismo e de arte, dará uma audição no Ci-
ne-thentro America, attcndendo aos dese-
Jos da população do bairro da Tijuea.

Do programma, que, opportunnmctile, se-
rá publicado, constam grandes novidades,
quc, certamente serão applaudidns pelo
grande auditório, que já começou a pedir
preferencia para ns localidades.

enipacadY no Senado ha tres nnnos, nao
stante as mensagens presidcnciaes no anno 

|
passado e neste haver com todo interess
solicitado a sua approvaçâo, a qual -c nno
umu medida perfeita é boa e permittoa na.
tureza das cousas aos dias favoráveis o™
rendas publicas c das classes sociacs. -

Pois a actual em vigor, alem de . conac
mnada a sun exequib lidade, só tn^AHg
dida extrema de Cromwcl peP;nof«J
act pela lei votada cm 1651. asphyxiando «

produetor c o consumidor, que cxígCU^
reforma radical nas condições «*>"*"
que nos achamos e náo a da P»1-'1'1^.,"'.
1860, convertida como está cm umai y?' „
mnsa colcha com retalhos novos, e deve wu
stituir-se sem os exaggeros do protcçciqn»
mo, nem os desvarios cio liyre çambi,""
cm um systema mixto, moderado c íntçni
gentemente executado para; nos scr oe
tajosos e efficazes resultados conicguM»
como fornm, pela decretação de 11 oc w
bro dc 1890. .. ».Bni,'.i

Em conclusão, a .actual tarifa cnn. « >
em relação com as das outras nações ¦>so»'
as communs e reaes necessidades, poi''--.

Apega InqnWjwJ*

¦-'•.

1

equiparar a uma nova
que pela compressão conseguiu^
se queria obter das victimas.

tudo qua"11'

Pyorrhéa Dr. Rufino Motta, especialista
o descobridor do especifico.
Rua S. Josí 38. Rio.

[g^- REI DOS
UMPAMETAES

¦fjjPSr*'-'' ^' .' ¦¦¦-,¦¦-¦•**'¦-¦- ¦¦¦¦¦_¦ ¦'¦,.¦:...4IL,. . -> ...1, X-..:: ¦ A . + Í. ¦*' ¦__'¦' ^iHirm .

Não se dará a mudança da
Capital

Ao contrario do que se tem propalado insls-
tenteinente. não se dará a mudança da "A
CAPITAL" c sim dar-se-á o seu desdobra-
mento com a inauguração sabbado próximo da
nova "A CAPITAL" (Casa Central que oc-
cupará o bello edificio á esquina da rua do
Ouvidor e Avenida. "¦***» .

^i-^'AQ':w: -•"¦¦--'••'/ _T-"r 
'Ji'—', -,. nf

¦Jr.-iila i- '*?¦"—¦;- ~ v 'j*..*1.1 ,"'!r'*V"*x;••_"--:¦ **- t _ii' *•- .. 'i-j.v ... .J.i;_-V ™'.'^*V-—v fj,K."'nf

0 SR. f MEDICO, ESTUDANTE
DE MEDICINA OU ENFERMEIRO?

Em qualquer, caso. deve inferes-
sar o grande film GYNECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA. Partos anormaes,
operações cesarianas, kistos. Hoje e
amanhã, no ÍRIS, a pedido geral.

A'S 11 HORAS DA NOITE
IMPORTANTE — Preço, 3$ a ca.

deira. Por ordem da policia é veda-
da a entrada dc menores e senho-
ritas.

**•>

A» VENDA'*'AMANHA

A LEI PROH.SE
BABY PEGGY, o encanto dc palmo e meio,

appareee hoje, nos cinemas IDEAL c RIALTO,
nos seus admiradores cm a segunda das grúu'-des producções que ella interpretou para aUNIVERSAL Como cm a "Querida de NovaYork", a querida e prodigiosa Baby Peggy semostra uma artista consummada, que empolgae seduz o publico do priny-i.o ao ultimo actodessa ultra-interessante Supcr-Jewel de Luxoda Universal, que estréa hoje nos cinemas•Jlialto e Ideal,
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VRAPIDA5 E. MINUCIOSAS

DA "A NOITE

0 LEVANTE
militar em

S. Paulo
As congratulações do Senado
Uma commissão do 21 mem*

bros foi ao cheio da Nação
comiminiear as delibera*

çõeõs, hoje tomadas
naquella casa

ICHEGOU
o ibíüÍS a*
ülíemaniia na Condi-

rencia da Londres
A Inglaterra não preten-

de propor a evacuação
immediata do Rulir

Nas sub-commissões do grande
entendimento internacional

(oi lavrada a convocação
do Reich

N's sessão dc boje do Senado, o Sr. Esta*
e'-o Coimbra, da cudeira da presidência, deu
conhecimento aos membros ilmpidln Casa,fia lorinliiiiçnu do movimento em S. Paulo.
Undo, ilisse S. Ex, oue cm sob o domínio
,1„ .-oiiiinovidn alegria quo fazia tal com-
municafao, sentimento ti que su misturava., iravo leglllmo ile socrlficlo du vida o de
bens, qüo representava ,, victoria dn leda-'„!;,'!,•. Historiou rapidamente esses ncon* LONDRES, 27 (Havas) --Ao contrario do
leclmciitns, para d lucr. em seguida, que, quo estava nnnunciiiiln, ns commissões e
nimia desta ver. quiz, o lm de querer Rub-cdminlssôos da Cònforoneln Intcr-allla-
«empre o destino propicio da lorra de San- ria não se ríunlrnni hontem, A tarde.
In (.,„/ que us luii.nli.uicnlos dn lei sc so- Os chefes das delegações, ipie fornm assis-
brepuzessem ns impòsigftea do arbítrio e os tir A grande rcvisla naval tio Spllhend, rc-
bcnçficlos d., paz aos tiit.nnos da anarclila. grassaram n l-ontlrcs, à noite.
Declara (|uo. das Incertezas do desconheci* | Amanha, cm sessão plenária, n conferen-¦¦¦'•• ii Deus a nasfio que o Cruzeiro j cia procedera ao exame da ipicstão dc con-

mia, e quer viver .soii ., egide do rcjfi-
meu (pio escolheu, 11 cujos influxos tem
crescido e prosperado cm .'15 annos de pra-Hei, ,Ij Federação c da llepubliea. Classi*
fica esse facto th igiiuininioso retrocesso A
categoria de paizes a-mi-hurtniros e diz oue,, lirnsil carece de paz para recompor as
M.-ts finanças, incentivar e fortalecer n sua
eri(iiiiisuçãt. econômica, remodelar seu ob*-.-•!. tu c incfflcicnte appiirelho adininistra-
tivo, assegurando pelo reflexo dc sua tran-
(j„,lli,l„(ie c reflexos internos, o seu cres-
cen'..' prestigio no convívio internacional.

Termino «ffirnininlo i|ue sc congratula
com o prcsidenle du Itepublica, com os mi-
nislros, cnlre os quaes se sobrelevam os
titulares da duerra c da Marinha, cun o go-
verno de S. Fiiuin, uu figura varonil dc Car-
ius de Campos, com a nação c con, o povo,
pelo epiiogo, divlarii „ orador, "da hedionda
revolta, i|uo Deus l,„ de «picrer encerre o cy-
cio das nossas discórdias intestinos e seja a
nii una registada nus aimacs da nossa Insto-
ria".

I) discurso do Sr. Kstacio Coin.brs, que foi
cntrccorlndii dc "apoiados", dados pelos Srs.
A. Azeredo. M. dc Carvalha c outros, mere-
céu |),.ln.as do recinto, an terminar.

Falou, depois, o Sr, 11. brandão, dando a
comniuiiicaçãu de que o Sr. Carlos de Cam-
pos acabava de ser reconduzido ao palácio
do governo da capital tie S. Paulo, onde sc
e -¦!-.., em pleno exercício de suas funeções.
Dizendo (|iic S. Ex. foi re.stittiitlo ao seu pos-
to pelas forças tle lerra c mar, fieis no go-
verno, pelas policias dos Estados, etc, ex-
clama: Honra, pois, aos valorosos soldados;
honra aos heróicos marinheiros nacionaes,
honra ás policias dos Estados, honra nos gt>-
vcrriatlorcs e presiden les, ao governo de
f,. Paulo, ao chefe tln ilação! Relembra °s
serviços das policias estadui.es; nccrcsccntan-
do ser edificante c eonsolador o movimenlo
vcrifii-ado cm" tullns os pontos da União,
ti" nn,lc partiram apoio r.o governo federal,
desde as campinas da P.io Oi ande do Sul. as
montanhas tlc Minas, até ao vnlle du Amazo-
uns.

Pede, oo concluir, mu voto sincero e ve-
licnicntedc congratulações com o Ex^icito,
a Marinha, as policias rstailuacs, o presidente
da Itepublica, o presidente de S. Paulo, o
povo e a nação, pela terminação do movi-
tncnlo,

Oecupou a tribuna, etn seguida, o Sr.
A. Azeredo, fnzeudo senti;- que este movi-
mento não tinha nina iò justificativ», nem
«mi homem tle rõspóiisubildade á sua fren-
te'. Xão sc podciíii a" f firma b orador,
coridcmoiii- as revoluções., quando estas
se apoiam cm eaiinas ..instas e . são .illrj-

p,..r homens t|i,e iiiMiiram confi-

vocação dos allemães, snh a qual jA foi la-
vriiilo parecer. A propósito ns jornaes de
boje declaram que nada ainda sc acha deci-
dido quanto A data cm que os delegados ai-
leii.Aes nc durem apresentar A' Conferência.
Todavia, jA era cerlo que a convocação seria
communicada ao governo do Reich logo que
os alliados tivessem chegado a aceordo defi-
nitivo.

PARIS, 27 (H) — O correspondente do"Petit Purisen" em Londres informa que o
primeiro ministro Mac Donald suggcriu aos
Srs. Hèrriot e. Tbeunis nue a acccitaçâo da
immediata evacuação mililar do Ruhr teria
o mérito dc afastar todas as diffiriildaries

IKRtliüLABlUAOKS NOS DES-T O CRIME DA RUA SYLVIO
FACHOS DE MERCADORIAS

EM TRANSITO
Uma recommendação do ministro

da Fazenda
Tomando rui allenção uma representação

du l.is|i,.,.|,,.ia dc Pnzcmla i-uulra o facto
dc lerem sitio ilespticliados cm transito na
Alfândega dc CoriimhA III..Mil Mlogrumma*
de como viicciliu t 71.fim dilui, dc borra-
cha, mercadorias eslus procedentes tia Ho-
livln c com destino a Monlevldio, sem que
o conslgniiliirio, agcnlo nu oxpcilidi.r assi-
gnasse o docinuoutu .1" caução nu fiança de
qne cogila o art. 21 rio I ratado dc comilicr-
cin it navega,,.,',,, fluvial entre o lirasil e a
llolivin, c nrt. 515 tia Nova ConsoliilaçAo
das Leis Aduaneiras, o Sr. ministro du Vu-
zenda proferiu esle despacho: "líecomincii-
de-se A Alfândega tlc Corumbá que. ua IA.'-
mn ib. disposto nos aris, 21 o -.i do Irnlu-
do oi,tre ti lirnsil e a llolivia exija para o

ROMERO
O PRÍNCIPE UMBERTO NA!

CAPITAL BAHIANA

O aceusado Freire Fontal-
nha está sendo julgado

pelo Jury
O DESENROLAR DOS DEBATES

O tribunal popular apresentava, hoje, nmaspecto desusado, Cedo i.fiiiln e JA as riepen*ilonclns dn nciinh.itlo recinto estavam reple*
Ias de curioso». |{' )|Uc ia ser Julgado o r«o•iiisí l-relre ronliiliiba. ucrinuiilo de bavarlirsfccliailo vários tiros ile rcvAlver em suaiimnntc Sibastiann Carlos Magno, mat.in-«lo-a; crime esle oceorrido A rua Sjrlvlo Ho*
mero, nn imito de II de fevereiro de 1924.

A sessão foi aberla ao meio-dia, pelo jula
...... .. ')r- Kdgard Cosia, registaniln-se a presença

despacho do transito das nurciiihiil.is de rt0* Jurados em numero legal,
procedência daquella llepubliea, destina- Apregoado o rio. esto compareceu e decla*
dns ao exterior ilo pniz, o documento de ™' os nomes dc seus advogudns. procerien*
caução on fiança de que cogita o referido «"»•»?• em seguida, ao sorteio para consti*
artigo 21, sempre que se der biil.leaçii.i ou «uiçiui ilo coiim-IIio «lc sentença, que fico-J
descarga rins iiicsiniis no.iillutlido porlo." composto «los seguintes jurados: Orlando

- Gomes Cninza, Imlnlecin Consliinclo Ferrei

Sua Alleia percorreu, incógnito,
¦ cidade de Sio Salvador» e
aiiittio a um espectaculo,

no Polytheama
S. SALVADOR, 28 (A. A. - O príncipe

Unibrrln. que viaja a bordo do ciuiranuilo"Sun Olnrglo", navio caullunea «Im est|imilra
Italiana, sob o cnmmaniio do alinlraule Ito-
niirril, que desde iiiilc-linntrm so acha ruu-
«leado no nosso porlo, desceu houlein a
lerra, incógnito, rcullsuurio um passeio pe-
Ias principaes ruas desta cnpllnl o pelo» ur-
rahaldes, mostrando-se encanlailo com a
belleza dos panoramas que apreciou c com
o aspecto Interessante ria ciiluilc, «pio apre-
senta um lão forte contrasto entre a parte
nova a os seus velhos bairros.

A' noite, Sun Aliem assistiu, do camaro*
te dn Sr. governador do Estudo, posto A su»
disposição, ao espectaculo dado. no Ihontro
Polytheama, pela companhia licspunbola rie
ziirzurlas c revistas Velasco, com a peça"Revista das revistas".

O lliealro aprcscnluva magnífico aspecto,
nio havendo um só lognr vnsio.

¦ marn i

Dexesels balões disputam o gran*
de prêmio io Acro Club

ie França
PARIS, 28 (líàra») • Telcgramnin tle looi

auumiclii que partiram ilnquella cidade, na
ilispulu do flrnnrie 1'ròínlo rio Acn.-t.lul> dt
I''rança, ilnteseis balões.

C0MMUN1CAD0S

g.m» j m il ra Júnior. Dr. Josi Climuco do Espirito Sun*
filha ntdis nova da o» aisin r'¦'",'• í:,a,,i^c,mn?? ^ ciumiim .i.»iiuin mas* iivwn m« w.™ ninr.^bTllo^tfTtisIro, Dr. Waldemar Ma*

Violar Manoel atacada
de esearlalina

• — ¦ m*s m> ***¦-*——

Não é grave o estado da princeza
Maria

TURIM, 21 (A. A.) - Em Valdleri. onde
se achava com a família real, a princeza

i £."" (!p Carvalho e Ur. Ilcurique Carlos deMagalhães.
Scgiiiu-so a leitura do processo, feita peloescrivão Prctlerico Moss. •
Tcrminuda esta formalidade legal, foi da-da a palavra ao l)r. Mafra dc Laet, 2» pro-molor publico, para a accusaçío.
O roprcscnluiilc do Miii.sterio Publico ini-ciou sua tarefa lendo o libcllo aceusatorio,

passando ao histórico do facto criminosoalé chegar ao aulo dc flagrante, onde cha-iiiou a ntipqfâo do conselho para o inqueri-to que sc verificou, com um grande numero

A DEGOLLADA DO MEYER

Maria, filha mais nova do rei. c que conta 'je testemunhas, inquérito este feito depois
10 annos de edade, foi atacada dc cscarla-. «lc ja estar completa a prova do crime. Ana-
tina. ,,s,,u ns depoimentos das testemunhas, ar-

Comquanto nSo seja grave o seu estado de! giiinentnntlo uo sentido de demonstrar que
saude, a rainhn Helena resolveu afastar da-! o réo uno eslav» cm estado dc completa per-
quella localidade as prineczas Mnfnlda e lurbação de sentidos, tanto assim «pie.
Jonnnn, irmãs dn pequena enferma, triisln- após a autoria, teve nítida noção dia sua

Vdl responsabilidade, pois procurou logo fuj«

TOI PIIUNUNCIADO O WSTKDOir
DE CARNELLA MORAES

O crime ocrori-idn rm 4 de maio tln cor-
rente anno, pela solvngorla com que foi
praticado, abalou profundamente n opinião
publica. Francisco de Freilas Filho, uo ser
iiliamlouiiilo pnr Aurelinu ou Car.nella dc
Moraes a quem havia espancado, conseguiu
conduzil-a para uns terrenos baldios que
existem Ã rua Maranhão, onde Iho vibrou
vários golpes de navalha, matando-a.

Denunciado, como incurso no crime de
morte, o referido réo foi pronunciado, boje,
pelo Dr. Edgard Cosia, juiz da 6* Vara Cri-
minai.

mm

„.... ... „„„s™ a «,i„..«s« .i..f,..,.i, - .in ...' danao-as para o casteilo surra, no

ga - acerescenta o correspondente - rc- ¦¦* ""T S_ "V°n*?? «¦ -^TÜ""0cusam-sc formalmente a acecitar esta sug* Para pagamento Ít CSCTlVaeS ftl- viSfn/aJao/nX 
"Sím^"

PARIS, 28 (Havas) — 0 secretario geral
du presidência do Conselho, Sr. Israel, que
tinha seguido para Londres, ufim de confe-
rcncifii com o Sr. Herriot, regressou hon-
tem tlc manhS a Paris.

gestão.
O "Echo dc Paris" noticia que o Sr. Hcr-

rint recebeu do Sr. Mac Donald duas com-
niunicaçncs, na primeira das quaes o pri-
meiro ministro britannieo procura mostrar
que soou a hora e convidar o Reich a en-
viar a Londres os seus representantes. Na
segunda das alludidas commiinicaçôes o Sr.
Mac Donald Iransmitte a nota allcmã era
que sc pede a evacuação militar tto Ruhr,
com excepção apenas da região de Colônia.

O "Matin" também so occtipn dos traba-
lhos da coo ferencia de Londres c diz que os
inglezcs querem dar nos allemães a liber-
dade de fornecer ou não-as prestações rc-
clamadas pela França. Esta, porém, não ,cc-
«lerÃ porque, se não lhe fAr reconhecido^ o
direito «lc escolher o gênero dns prestações
que n Allcinanlin deve fazer, o problema
das reparações tornar-se-A quasi insoluvcl
c, por outro lado,' não t verosimil quc_ o
Reich faça voluntariamente as prestações
devidas, além de que a acccitaçno sob pres-
são toma __p_-Caroctor-de—compromisso com-
niercial.

LONDRES, 27 (Havas) — Nos círculos
bem informados desmente-se categórica-
mente os boatos de que a delegação britan-
nica pretendia pedir a evacuação militar do
Rulir na reunião de amanhã da Conferência
Internacional. v

Esta tarde, chegaram a esta capital varias
personalidades financeiras francesas, entre
as quaes Finnly, Sergcnt c Swndowtfki, que
foram convidados a prestar o seu concurso
junto A delegação franceza como peritos rc-
látivnriichtc ao projeciado empréstimo á Al-
lcmnnh.i.

BERLIM, 28 (Havas) — Segundo consta,
caso ti Allemanha se.ia convidada a .enviar
representantes A Con ferencia de Londres,

farão parte da delegação do Reich o chefe
«nça ;iu povo e tu ..ação. Mu— uo caso pre-. f|„ governo da Prússia, uni representante da
sente se Iratuvíi de unia solução, de uma |5.ivicr;i c outro de Rade.
revolta de militares, na.seiila ile paixões ili " -"• " -- '--:~ ----,
.justificáveis. Simples âvenl.irn. (iraças a
J.jus está passada. O presidente do Estado
tlc S. Paiilti sonhe ti*ar de todas ns suas
energias; do sen valor, do seu prestigio, para
ahtepãro tia ordem ,e assin. preparou a tle-
lesa'do governo federal, qnc, nesta ciner-
gencia. teve o concurso das policias esta-
iliiaes. E esses esforços, conjugíidòsi resta-
hiilèccrani a ordem legal, villipeoiliada com
a revolta de 5 tle julho.

Ilisse que os inale» 'praticadas por essa
falia de consciência não podem ser. no mo-
mento, estimados. E! cedo ainda. Mas tal-
vez rcpi-esenlei.) prejuízos de um milhão de
cm,los e nn. retrocesso «lu 511 aunoj do nosso
labor. Congriitiila-se também con. ns nns-
sus forças fio Exercito; Marinha c Policia e
..rim quê o Senado deveria comniuiiiciir
essas deliberações uo Sr. presidente da
Itepublica;

Ü S,-. Kllis pedia a palavra usando de
palavras fortes, velicmeiitcs e ásperas para
classificar o crime, de que foi alvo o cora-
ção do Brasil.' Ülizendo que cin S. Paulo
fni li.id» o grilo da Independência'; acerca-
lenta que ali também ha de ler o seu tu-
mulo o ciiudilhisino. Pede ,i nomeação de
iii.Va comniissão tle 21 membros, um tle cada
listado, paia ir ao presidente da Republica
levar as congratulações do Senado e ainda
que todos, de pé, batessem palmas\ como
uniii saudação A Itepublica. Assim foi feito.

0 presidente, declarando que não obstnn-
te a prohibição contida no art. 107 do re-
liiiuc.ntn, iii pòr a votos o requerimento do
Sr, Ellis, attendendo As praxes c a hora
excepcional, quo era a de hoje. E, appro-
vailo o requerimento, foi nomeada a se-
auiiite commissão: Silverio Nery, Dionysio
Bcntcs, Costa Rodrigues, .1. Thomé, P. Re-
bello, Lvi-a, Venancin, Neiva, Rosa e Silva,
Eusebio 

"dc 
Andrade, P. Lobo, Pedro Lago,

B. Monteiro, M. Carvalho, M. Tavares, EI-
lis, Camargo, Lauro Muller, Vespucio de
Abreu, Brandão. Antônio Azeredo e Herrae-
negildo de Moraes.

Na ordem do dia, o Sr. Vital Ramos, ao
falar sobre um projecto, fez idênticas decla-
rações, cóngratnlando-se com o restabeleci-
mento da ordem.

A eomniissao se desempenhou, logo após
os trabalhos, dessa missão.

0 Supremo Tribunal congratu-
Ia-se com o chefe da Nação

Esteve, á tarde, no Cnttelc, também uma
connnissão do Supremo Tribunal Federal, que
foi cumprimentar o chefe do Estado.

Uma commissão do Conselho
Municipal cumprimenta o Sr.

presidente da Republica
Esteve, á tarde, no palácio do Cattete, uma

commissão do Conselho Municipal, que foi
apresentar cumprimentos ao Sr. presidente
da Republica.
Foi lançado, em Diamantina,

um manifesto contra
a revolta

DIAMANTINA (,Minas), 28 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Por iniciativa dos Srs.
coronel José 'Augusto Menezes, Dr. .José
iRosa de Mattos e J. U.rsan. Júnior, foi- an-
çado aqui um manifesto contra a scdiçuo

minaes no* jaizo* federaes
A Directoria da Dcspoza Publica concedeu

os créditos dc 4:7745193, 5:5004000, 4:758«0«4,
5:0On$fHl0, 5:1078464, 5:5805045 e 4:758?0Gt,
respectivamente, As Delegacias Fiscaes no

PnrA, CearA, Pernambuco, Bahia, Minas, São
Paulo e Rio Grande dn Sul. para pagamento
dos escrivães crlminacs dos Juízos Federaes.*****

CONTRA A VIDA CARA
a-mt»-m m*»m ¦

Juiz de Fora obteve excellentes
resultados com a segunda

feira livre
JUIZ DE FORA (Minas). 23 (Seniço es-

pccial da A NOITE) — Realisou-se bontem,
na praça João Pcnidn, a segunda feira livre,
obtendo excellcnte resultado c tendo uppa-
rcgldir~A~vciida diversos gêneros-alimenti.
cios pnr preços inferiores aos usados uo
commcrcio.

Houve grande movimento, estando a po-
pnlação satisfeita, aguardando ainda me-
Ihorcs resultados nas feiras seguintes.

A Commissão ie Poderes tombem
i se não reunia

Deixou de reunir-se, hoje, por falta dc
numero, a Commissão de Poderes da Ca-
mara, que devia estudar a ultima eleição
realisada no Ceará c cm que foi eleito o
Sr. José Accioly.

ma*»

medico le.
Aquella di-

esbofetcára a
, — u « réo, como cs-tç.: allega va; c entrou em considerações ju-ridicas, permanecendo longo tempo na tri-buna, e terminando por pedir n contb-mna-
çao do aceusado que, tendo abandonado amulher e os filhos, cm busca de um amorillegal, não podia ser absolvido em nomedcsjc amor criminoso.

Em seguida o juiz levantou a sessão paradescanso dos jurados. A* hora em que es-crevemos estas linhas ia ser iniciada a de-fesa.
; 

; . ajm i
O novo ministro dos Estrangeiros

da Polônia
VARSOVIA, 28 (Havas) — O Sr. Skrzynsk

aoecitou n pasta dc Estrangeiros.
VARSOVIA, 28 (Havas) — O presidenteda Republica acaba dc assigiiar o decreto

que noinêa ministro dc Estrangeiros, emsubstituição do Sr. Zamoyski, o Sr. Skr-
zinski,

.1 <S>LJ .
Obteve, a titulo precário, o afo-
ramento do terreno de marinha

na ilha Comprida
O Sr. ministro da Marinha informou ao

prefeito que pode ser concedido, a titulo
precário, o aforamento do terreno de mari-nhas na ilha Comprida, próximo A de Pa-
«luetú, A Atlantic Refinlng Company Ltd
of Brazil.

mm*»

CHEGOU A DIAMANTINA 0 DELE-
GADO FISCAL D0 THESOURO

EM MINAS
DIAMANTINA (Minas), 28 (Serviço espe-

que.se utill-(ciai da A NOITE) — Encontra-se ncsln cl-
dade o Sr. Dr. Lcvy Neves, delegado fiscal
do Thesouro Federal cm Minns. Amanhã as
principaes familias loeaes, como prova do
apreço, offerecerão um' convcscotc ao vist
tante. S. S. tem sido muito visitado.

As provas falharam e os
réos foram impro-

nunciados
Em junho de 1915, Manoel Joaquim tle

Medeiros e Raul Manoel Medeiros fornm dc-
nunciados perante a 4* Vara Criminal, como
tendo praticado uni roubo na casa n. 599
dn rua N. S. de Copacabana.

Os autos foram, boje, conclusos ao juiz
da referida vara, que, considerando que na-
da ficou apurado na formação da culpa, im-
pronunciou os réos do crime que lhes era
imputado.

marn

VAE INSTALLAR-SE A ASSEM-
BLÉA DO ESTADO DO RIO

A eleição, da mesa e o novo leader
liíStalIa-se quinta-feira, á 1 hora da tar-

de, a sessão ordinária da Assembléa Lc-
gislativa do Estado do Rio.

Comparecerá o presidente do Estado, 'Dr.
Feliciano Sodré, para a cerimonia da leitu-
ra da mensagem governamental, sendo ciei-, fandega desta capital a per.nittir o (lesem
ta, apôs, n mesa, que deverá assim ficar barãço de 20 sacros com Hãtt kilos dc soinen-i.i......... jes (|0 nljçotliío de variedades americanas,

Mais dous candidatos a despa-
chantes aduaneiros

A Directoria Geral do Thesouro resolveu
devolver á Delegacia Fiscal no Paraná, paraque sejam feitas as respectivas propostas
pela Alfândega dc Paranaguá, nos termos rias
disposições cm vigor, ns requerimentos cin
que Clíiiidionor do Nascimento c Cantitlio
Gomes pedem sejam nomeados despachantes
«Ia mesma Alfândega.

mm

Mais dous leiteiros multados, em
Nictheroy

O Dr. Jeronymo Dias, chefe do Serviço dc
Inspecção do Leite dc Nictheroy, multou,
hoje, os proprietários dos botequins situa-
dos As ruas da Conceição .107 e Barão rio
Amazonas 151, respectivamente, Srs. .1. Ri
beiro Neves e .1. Gonçalves, os «niacs ven-
diam leite fraudado pela addlçíto dc água.

i «aa* ¦

D. Severino, bispo do Piauhy,
prohibiu a leitura ile

livro

Fornecedor a S. íf.
Ktnu Ueortie V. of Enflf.inii'*

B0VRIL
Faz «MlrloHOH bouil-
Ioiis, ricos o salimosos
molIittH: ailtlicioiinntlo
gosto e força nus enso-
pados, gtiizados, en-

____*, ele.

Bovril é a verdadei-
ra economia da co-

zinha

^HEREZINA, 28 (Serviço especial da A
NOITE) — Sntcvdma. D. Severino, bispo do
Piauhy, baixou uniu pastoral prohibintlo a
leitura «lo livro "Historia religiosa do Piau-
by", ultimamente publicado pelo Dr. Hygino
Cunha, como "obra impia, má c blasplic-
mica". .....

mm
O ASSUCAR

O mercado de assuear regulou, hoje, mal
collociido e' frouxo, çom os compradores mui-
to retraídos c com os preços em accentuada
baixa.

Cairam os brancos crystaes de 785 o 80?,
os segundos jactos.de 

"38 n 74? c> os masca-
vos dc (555 a 005 por 60 Iiilos "eif".

Entraram 8.805 saccos e sairam 2.127.
sendo o ".stock" de 50.fi:i7'ditos.

O mercado ficou com tendências para.pro-seguir na baixa.

As ultimas novidades
de Paris

VESTIDOS para theatro,
para passeio, para baile.

Visitem as exposições das
grandes casas :

Notre Dame
de Paris

182 Ouvidor

Barateíro
Av. Rio Branco 100

A' BRASILEIRA
Largo S. Francisco 38/42

Desembaraço de uma partida de
sementes de algodão

O Sr. ministro da Fazenda autorlsou a AI-

íoiistifilitla: Eduardo Portella, presidente;
Oscar Fontenellc e Miranda Rosa, 1" c 2°
secretários.

O deputado Julio Santos será o novo
" leader".

i ma** i

Foi o auto 5.680 que atrope-
lou o menor Antônio

Em outro local desta edição noticiamos o
atropelamento de que foi vietima o menino
Antônio do Almeida Silva, tle 12 nnnos, no
cruzamento da Avenida Passos com a rua Mn-
rcchal Floriano Peixoto e dissemos ainda

importados, dos Estados Unidos pelo MiÓis-
lerio dá Agricultura em data posterior á por-
tarin que prohibiu essa importação no ter-
ritorio nacional,

i ma** .

0 CAMBW MELHOROU
5 7132 a 5 Í12

DEVIDO AOS ÚLTIMOS ACON-
TECIMENTOS POLÍTICOS

DAGRECIA
¦ •mt» m ma, * ...—

0 ex-rei Jorge está convencido
de que, em breve, será cha-

mado ao throno
LONDRES, 28 (linvas) — O ex-rei Jorge,

da G.rccia; iíctuíilniciitc íiestn capital, decia-ron ao "Daily Express" que. em vista dosúltimos acontecimentos politicocr no' seu
paiz, não lhe resta dúvida de qiie cm bre-ve será chamado uovnmeitle ao tliroin)

marn»
QVEmOV.SE MMÂ FABRICA DEPHOSPHOROS, EM 1SICTHEROY

H.9.ie, peliL.iuatthiV quando- trabalhava miTabrica de Phosphoros Marca Olho, situadana vizinha cidade, foi vietima de nm ueci-
... de?le' recebendo ligeiras queimaduras- noEncontramos o mercado de cambio, hoje, rosto, no peito o nos braços, o operário Adal-•"" " " —*"- -•-'"" berto Ferreira; solteiro, de 22 annos e mo-em melhoria nccentnndu c muito significa

tiva. Kscasseava o dinheiro para o bancário,
ao passo que as letrus particulares se torna-

ní 7, em

o noto dcsnpporeccra, sem se lhe saber. rnni muito abundantes.que _ _.
o numero. Mas, a policia do 4» districto, en-
vidando esforços, conseguiu apurar que o
vcbicult). atropelador foi o dc li. 5.680. cujo
"chnuffcur" ainda não foi encontrado.

O menor ferido está em tratamento na re-
sidencia dos seus pãesatam

Novas manifestações pacifistas
em Manheim *

BERLIM, 2S (Havas) - As associações
pacifistas de Manheim realisnram, ali,
grandes manifestações contra as guerras.

NAO HOUVE FUNCÇÂ0NA
CÂMARA

Por falia de numero, não houve sessão,
hoje, na Câmara. Compareceram, de accor-
do com a lista da porta, apenas 52 depu-
tados. -«•»*

Dous "elegantes" presos pela
policia de Juiz de Fora,

quando operavam
JUIZ DE FORA (Minas), 28 (Serviço es-

pccial da A NOlTE) — Foram presos pela
policia local ô*s gatunos "elegantes" Raul
Correia o Alfredo Pimentel, que, tle outra
vez, jA foram agarrados quando agiam.
Os dous .delinqüentes foram presos em fia-
grante c vão ser processados.- -mar» - -¦

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vulcs-ouro

pnra a Alfândega A razão de 5S833 papel por
18 ouro.

ggg^rum^idi 
-itaslio08dollar col^sc nt^bant,. A vista, a

rador á rua João Eaptista
Gonçalo. '

Adalberto foi internado na casa de saudeIcaraliy.

O ALGODÃO
Ainda hoje tivemos o mercado de algodão

 .. .,_ ....  .. bem collocndo e firme, com um movimento
O mercado ficou firme, com tendências animador de entregas pnra o abastecimento

Tendo sido iniciados os saques a 5 7|.12.'¦••
5 1|4 d., com o Banco do lirasil operando a
5 !)|32 d., pouco depois a alta das taxas se
tornou accentuada passando os bancos a
operar a 5 «132, 5 3.8 e 5 7|lfl d„- com di-
nheiro a 5 1!2 d., poro o particular,

favoruveís.
O dollar cotou-se A vista dc 10,9340 a

10ÇIÍ80 e a prasn.de 10.Í550 a 108630.
Os soberanos regulavam a 578 e a libra-

papel o 478000.
Saques por cabogrnmmn:
A' vista — Londres 5 1|8 a1 5 5110; Paris

85.10 n $548: Itália $452 a $455; Nova York
10S400 a 108730; Hespanha 18430 a 18432;
Suissa 18030 n 18902: Bélgica 8180 a «490;
Hollnnda 48020 a 48060.

Foram nffixadas officialmente as seguin-
tCS f ílTUS 1

A 00 dfv — Londres 5 lil a 5 13132: Paris
Ç520 a 8538; Nova Yorh 108550 a 108630.

.V vista — Londres 5 3116 a 5 11132; Paris
8525 n 8543; Itália 8445 a 8460; Portiitfal
8290 a §310: Nova York 108340 a 108680;
Hespanha 18380 a 18435; Suissa 18895 u
18970: Buenos Aires, papel. 38420 a 38520;
ouro. 78790 a 88000; Montevidéo 78900 a
88170; Japão 48380; Suécia 28780 a 28850;
Noruega 18442; Hollanda 38940 a 48080; Di-
namarea 1870(1 a 18720; Canadá ' 108400:
Chile 18170 a I8'90 (peso ouro): Syria 8528
a 8540; Bélgica 8473 a §490; Runiania 8052
a 8002; Slovnquia 8310 a 8322; Allemanha.
8001 por uni milhão de marcos: Áustria
•51.52»a 8170 por.mil corôas;'cafc 8525 a Sf.43-
por franco; soberanos 578: libras-papel
47S0OO.

O bancário melhorou dnrante os trabalhos
até 5 112 d., nias fechou calmo, com os ban-
cos sacando a 5 7[1G d, e comprando a pra-
so a 5 1|3 d.

Fechou ao meio dia com tendências para
¦ proseguir cm melhoria. .-

de nossas fabricas e com os preços em pro-nuncintln alta.
Cotaram-se os sertões de 898 a 91.? os

primeiras sortes dc 808 a 908, e os medianosde 788 a 868 por dez Iiilos.
Entraram. 200 fardos c sairam G49, sendoo "slocli" de 5.907 ditos.¦ maa» 

O TEMPO
Temperatura de hoje : máxima,

30°,0; minima, 14°, 4
¦ — m m* »¦

Boletim da Directo ria de Meteorologia
Previsões para o periodo de 6 horas

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

'Districto Federal e Nictheroy — Tempo,
bom. á noite instável, ,le dia' com chuvas
prováveis nn fim tio periodo.

Temperatura — cm ascensão á noile, em
declínio tle dia.

Veiítos — rondarão [.-aia o quadrante sul,
com rajadas. ¦' ... . ;

Estado do Rio — Centro, oeste, littoral e
serra — bom, passando ii instnvel, com clui-
vas. Leste, bom, passando a instável

Tom peru lura — Centro, oeste, littoral e
serra — ""epi. asceiisao S"noite"citi ""declínio
de dia. Leste, ainda em ascensão.

Tendência gorai tio tempo, após as 6 boras
de amanhã — aggrnvar-so.

Estados do sul — Tempo, bom no Rio
Grande; melhorará em Sanla Cnlliaíirin c
continuará perturbado no Paraná e S. Paulo,
sobretudo no littoral.

A temperatura declinará em toda a parte,
com geadas prováveis no R. Grnude c cm
Santa Catharina.

Veutos — frescos e variáveis no R. Grande
c do quadrante snl com rajadas hos demais
Estados.

Onda de frio — Invadiu a Argentina uma
regular onda de frio, alastrando-se pclps Es-
tnjlos do R. Grande tio Sul e Santa Cathari-
na, devendo attingir, no decorrer -dns 24
horas, os Estados do Paraná e S. Paulo.

Synopse do tempo oceorrido
No D. Federal — dp 11 horas da tarde de

hontem ató as 3 horas de boje — O tempo
decorreu hom ali as 3 horas, não se vcrifi-
cando n instabilidade prevista para ho.ic. »
qne prejudicou em parte a previsão feita.
A temperatura foi estável á noite c cm i.s-
censão de dia. As temperaturas extremas rc-
gistadas no Posto Meteorológico foram: mn-
xima 27*0 e minima 19"5. respectivamente) ás
3 e 35 e 4 e. 50 minutos da tarde. As mi-
dias das temperaturas verificadas nos postos

MERCETHYLINA
(Ct H5 Hgl)

Injécções intrn.jnusculares.
A Mercethyüna é o novo medicamento

recentemente descoberto pelo
DR. ANNIBAL PEREIRA

Garantido peio governo da Republica
e approvádo pelo 1). N. da Saude Pubiica,

Indicações: — Infecção gonococcica,
aguda c chruriica o, suas complicações;
prostatites, o-.chitcs," tystites,, affocções
renaes e mcdullarcs, perturbações do ap-
parelho genital da mulher, desordens
prostatiens dos velhos, certas fôrmas do
nea*astheni,i, rheumatismò, etc.

NAO AMM1TTIR SUBSTITUIÇÕES
A Mercethyüna c unica e original, como

indica a sua formula chimica privile
glada.

Vende-se cm drogarias e pharmacias.
Informações c literatura a quem as

pedir á S. A. Mercethyüna — B. Ca
rioca 40-1° — Rio.

^?^???^•???????^????^•?«"K-i-X»

TAPETES I

0 CAFÉ SUBIU
*—¦— — mt, % m*< «——« '

Cotou-se o typo 7 a 48$500
O mercado dc café esteve, hoje, bem col-locado e firme, com um movimento niii-

niádissimo de procura para a rcalisação de do D. Federal foram": 30"0 e 14°4. Çjs venlos
negócios, | sopraram do quadrante N com a compclen-

O tj-jio 7 cotou-se á base de 488500 por ar- te W.
Em todo o paiz — de 9 horas da manliã

dc hnntem até as 9 horas de hoje —Zona
norte — Não t feita-a synopse dessa zona
por crande deficiência de telesramuias. Zona
centro — O tempo, nas 24 horas, foi bom,
assim continuando ás 9 horas dn manhã tle
hnjp. Temperatura, estável. Zona í.ul — no
Rio Cj.-i.mle do Sul o .tenip.v fi>i,.cni ..ser,)'!.
nmraçndor,fcími chuvas'mtulares."féiitlo tro-
Voj.idt) en. parte.1, desle "Eslado. A's !l liOra>'
de hoje o lempo era bom cm ^. Luiz Con-
zaga. RitRiS Rio Gríintlt' c S. Viélori.n. e iu-
stnitil. sen. chuvas, nas demais lpeálidades.
Geou est» niadnigada ein Sanla Victoria.
Temperatura epi declínio, acconliiiiilo. Pòr
deficiência de tclcgrninmas. deixamos d.i fa-
zer a synopso dos demais Estados desta
zona.

roba, preço esse que foi mantido.em'condi-
ções firmes o era attitude de proseguir na
alta. /

As vendas cffcctuátías foram de 108352
saecas na abertura, ficauilo o mercado anima,
disslnio. ,

Ar, entradas, foram de 18.040 saecas. sendo
14.491 pela leopoldina c 4.155 pela Central.

Os embarques-foram _de 19:549 saecas,
sendo 5.143 para ns Estados Unidos, 8.723
para a Europa, 3.435 para o Rio da Praia c
2.188 por i-óhot.ifcem,

O "utocK" hoje era de 258.215 saecas.
A pauta semanal desceu a 383.")0 por kilo-

grnnimã;
O mercado não funecionou durante a tar-

dc, tendo sc encerrado os seus trabalhos ao
• meio dia.

*£' tão grande e variado o noasolj!
•j'sortimento, que V. Ex. encontra-?
•írá, sem duvida, em nossa casa o*
t, tapete que deseja. ?

f 15 ojo DE DESCONTO |
| Souza Baptista & C.
p — LARGO DA CARIOCA — 9.J.
y.;..x-.X"!--I--:--;--;-'!,'X',M',t,,X-*X''*!',!"X,,!,'>W,,>

TAPETES
Em pellucia, lã c algodão. Recebidos*directo*

mente dos melhores fabricantes, *m
todos os tamanhos.

VENDAS EM GROSSO E A VAREJO
Verifiquem os preços du

£sÀ>>4ÍNÍã
«3. Rua «ia Carioca. 67». Rio

ECONOMIAS
fazem-se quando, forrado o interior da sua
residência com os PAPEIS PINTADOS E ES-
TAMPADOS, tia "CASA INCLEZA" vidros,
ijiiadrns, espelhos, molihiras, tapetes "CON-
ÜOiiEUM". R. dos Ourives, 59. Phone N. 3275.

REP0STEIR0S - FRANJAS
O mais variado sortimento cm tecidos ds

algodão c sètla ,
Largo da Carioca, 9 — Tel. C. 610

SOUZA BAPTTSTA & Cia.
»~ OURO para Dentistas

De todos os quilates, garantidos,
pelos menores preços t

Seeção dc afinação dc metaes preciosos
VIANNA. IRMÃO & C. ,ÍUA„Í,ED"° »N

,, 
„. míO .O «. J

(Antiga Esníiiiin Sníilni1.'

Jersey de seda — - Itua
Mariz o Barros
2;!3 — Teleph.
\'. Ifltr, ~ Ven.
dus a -vareje.

Dr. Humberto Gotuzzo Jf,1 sas,ncr"
. , ,..„.,, , _, vosas, estorna*»

_jo c intestinos, i Setembro, 10!), 3 tis 5 horas.

,Jt...c ..,. — .
*m
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1SF. 311111
.•_ An filha», g(•f mhU parente»
A IK AIIEMiltMA

VKS DE BIUTTO, vl

D. Adelgicia Cardoso Alvci de
Brilto

(D. SINIIV)
Aa filha», genroa, neto* •

«Ia pranteada
CARDOSO Al..

iluva do coronel
Anlonio JinmS Alvea da Drlllo, agra.
«Ivrrin a lodo» quti acompanharam o»
aeua re»lo» mortiiea alé 4 derradeira
morada o convidam »eu» parente» «
amigo» para a ml»»a do wllmo dia,
que mandam celebrar por «ua alma, >
amanhl, tcrça*felra, 29 do corrente,
á» 10 hora», no allar>mòr da nialrii
da Candelária.

CONSUMID BE nHIÜOS!

tí
Maurice Comeil

Fernando Consell Gallo, I.ncio Con*
iseil. Vicente (lulln, Eduardo Con-
•eli, Alberto Hiiionviild, l.uii e Car-
Carmen Oallo. Aiiiilbnl o Cnniil-

I» de Vasconccllos (nusentcs). .lulioitii
Cirno Lima (ausente), Carmen llnsciivnld,
Úvdla fíahrlalle e Mattrlre Consell, lln|!or
Itosenvald, Charles Vaiitelct e demais pa*
rentes nitradccein. iiciihnradlssimos, u todns
¦s pessoas «pie acompanharam ut# a ulli»
mi morada os restos mortaes de seu nuc*
rido e saudoso pae, soero, Irmão, ovA. tio o
cunhado MAURICK CONSIíll,. e ns eonvi-
dam niivamcnto paru <* missa dn sétimo
dia. «mniilifi, terça-feira, 311 do corronte, As
ff l|3 horas, no altar-mór d» egreja do
Nossa Senhora da llua Morte, pclo quo an-
twipadumcnte su confessam gratíssimo*.

—

í
Anna Cândida de Barro»

A família da Inditosa e inesquecível
ANNA CÂNDIDA DE BARROS vem
por este meio agradecer, penhoradis-
¦ima, a todas as pessoas que assisti-

ram e prestaram o seu concurso e confor-
to, tanto por palavras, como por netos, nos
•eus últimos momentos, hem assim n to-
dos que a acompanharam ú sua ultima mo-
rada, não encontrando palavras bastantes
pnra manifestar o seu reconhecimento. Ao
mesmo tempo convida n todos para assistir
a missa de 7* dio. qne scri celebrada na
egrejn dc S. João Buptlslu da Lagoa (rua
Voluntários dn Putrla). amanhã, terça-feira,
20 do corrente, ãs l» 1|2 horns, o nue mais
nma ver. agradece esse aeto de caridade.

America Castilho Deldaqne

Í 

Eduardo Sayão Dcldiiqnc, sua infle
e IrmS, Dr. Homero Dnpllsta o senho-
ra, Lincoln Paiva e senhora, Dr. Açls
Pereira Castilho, Dr. Arthur Pereira

Castilho e senhora (ausentes), agradecem,
penhoradlsslmos. a todas as pessoas que
acompanharam _ ultima morada os restos
mortaes da sua inesquecível esposa, nora,
cunhada e irtnS AMERICA CASTILHO DEL-
DUQUE, c dc novo as convidam pnra as-
•latir a missa dc 7" din que tcrA logar
terça-feira próxima, 39 do corrente. As 0
horas, no altar-mór da egreja da Candeia-
ria, antecipando desde já os seus agradeci-
mentos .

Oo
00

PRIMEIRA

Casa Azamor
OUVIDOR, 55

A escolha do oabodal
empregado t a esmerada
fabrleaçlo dos sapatos o

bonogulna do ehromo prato
ou côr do ohoeolato,

om fôrmas modernas, quo vos
offforsoomos aos preços

Indicados á margem, eollooam-no»
em posloio do absoluta

superioridade

•EQUNDA

Casa Azamor
R. CARIOCA, 31

to
cn
oooo

TERCEIRA

Casa Azamor
R. CARIOCA, 41

Nós vamos furar a parese
O CAMIZEIRO - 28 Assembléa

. -_ _____________________________________^m^^^át^0^mm%Wt-Wmm^mm qg£

OUROeJOlAS
doa LoHòob do Monto Soooorro •
Cnsai do Ponhoroi. Oompra-oo o
vondo-no na Joalheria Indiana, Lar-
go de 8. Frauoisoo, 24, esquina do
Booco do Rosário.mmm

Últimos dias

A' PRAÇA
J. LOPES & CIA., estabelecidos m Praça

Tiriidcntcs, ns. 84, 30 e 38, o Rua Uruftuaya-
na, n. 44, fnicm publico, para os devidos
fins. que não se entende com a sua firma o
protesto dc um titulo que o "Monitor Mer-
cantil" noticiou cm sua edição de 17 de
maio p. p. e cm qne figura como endossante
uma firma dc egual nome. Rio, U8-7-924. —
J. Lopes & <"..

COSTUMES E VESTIDOS
EX-ALFAIATE UAS FAZENDAS PRETAS

Vicente Perrotta. Aisembléa. 73. T. C. 3179.

Í 

Caetano Ferreira Alves Mon*
1 tinho, Manoel Fontes Mouti-
1 nho, suas senhoras e filhos,

lendo recebido a infausta noticia do
fallecimento de sua mãe, sogra e avó,
mandam eelebrar uma missa por sua
lima, amanhã, terça-feira, 29 do cor*
rente, ás 9 horas, na egreja do Divi*
no Espirito Santo (Estacio de Sá).
Convidam os seus parentes e amigos
para assistir á ella, o que antecipa*
aumente agradecem.

Loteria da Capital Federal
Resultado da extracção de hoje:

34939. .  30:0001000"4255. . . . „...,  6:1100*1)1)0
08393.  3:00090011
59472. . . , ... ...,....' 2:000S000
47469  2:OOOKH>0

Sortes grandes—Centro Lotenco

Apparicio Pratos Ennes
(30 DIAS)

Francisco Fernandes Ennes Sobri-
nho e familia convidam a todos os
parentes e amigos para assistir a
missa qne por alma de seu querido

filho APPARICIO PRATES ENNES mandam
Selchrar amanhã, terça-feira, 29 do correu-
te, na egreja de S. Francisco de Paula, ás
9 horas (capella das Victorias). Desde Já
confessam-se sinceramente agradecidos.

1

Professor José De Larrigue de
Faro

•Ai
A!

A viuva dò fallecido professor JOS15
DE LARRIGUE ÜE FARO, agrade-
cendo muito penhoradamente todas as
manifestações de pezar que lhe foram

prestadas no doloroso transe por ipie aca-
M de passar, vem dc novo convidar os
parentes e amigos de seu querido esposo
para assistir a missa dc trigesimo dia de
seu passamento, no altar-mór da egreja de
S. Francisco de Paula, amanhã, terça-feira,
29 do corrente, ás 10 horas, confessando-se
mais uma vez profundamente graf

Sedas mm

DA

Bonificação I
7$800

16$500
17$600
21$500
24$500
39$800
59$800

____1--^*-a-a-o_TüitiiiMi
D. Maria Augusta de Lima

Silveira

t 

Alice Silveira, Galdino Silveira e
parentes agradecem, de todo coração,
ás pessoas que acompanharam ao cc-
miterio os restos mnrtncs de sua mãe

• parcnla D. MARIA AUGUSTA DE LIMA
SILVEIRA, e convidam-nos para assistir a
missa de 7° dia, quc pclo seu repouso eter-
no mandam celebrar ás 10 horas de ama-
nhá, terça-feira, 29 do corrente, na egreja dc
S. Francisco dc Paula.

Dr. Rodolpho Araújo

tjosé 

Maria Carneiro da Cunha, José
Marianno Filho e familia, Olegarlo
Marianno e senhora, viuva Caio Car-
neiro da Cunha e filhas, Ruy Carnel-

ro da Cunha e familia mandam rezar mis-
M por alma de seu saudoso amigo Dr. RO-
DOLPHO ARAÚJO, ás 10 1|2 horas de ama-
nhS, terça-feira, 29 do corrente, na egreja
ii S. Francisco de Paula.

f!
Antônio Francisco Duarte

(1» ANNIVERSARIO)
A viuva Galdina Maria Pereira Duar-

I te, convida os parentes e as pessoas de
sua amizade para assistir a missa de

 anniversario do fallecimento do seu
fnesotiecivel esposo ANTÔNIO FRANCISCO
DUARTE, que será rezada no altar-mór da
egreja do SS. Sacramento, quarta-feira pro-
xima, 30 do corrente, ás 9 horas, pelo que
desde JA hypotheca a sua eterna gratidão.

Reynaldo da Costa Nogueira

tA 

viuva c filhos dc REYNALDO DA
COSTA NOGUEIRA participam a to-,
dos os parentes e amigos o fnlleciinen-
to de seu esposo c pae, hoje, ás 9 1|2

horas, convidando-os para o saimento fu-
nebre, que será feito nnlanhã, terça-feira,
29 do corrente, ás 10 horas, de sua residen-
Cia á rua Tuyuty 08, S. Christovão, para
o cemitério de S. Francisco Xavier.

Seda lavavel to*
das as ooras L.
100 met .... 12$000

Seda Poulard pa-
ra forro japone-
sa L. 100 met . 17$000

Seda llberty para
veatldo L. 100 . 16$000

Crepe marroeain
fantasia L. 100
metro 22$000

Crepe China to-
das as cores L.
100 met ... . 16$OC0

Theatro
Lamé broche L.

100 met. .... 60^000
Lamé liso L. 100

met ..... . 45$000
Lamé liso L. 0,60

met 28$000
Crepe frlaon bor

última
novidade) . . .

Crepe broche e
fançoné L. 100
met ......

Rendas douradas e pra te a-
das em todas as larguras

Tecidos Finos
1 lote eom voil inglez lista-

do, opala listada, mar-
quiaete erepon L. 100

metro 5$000
1 lote tecidos diversos

metro 2$000
(Vendas por atacado e a varejo)
NA CASA PACHECO

Rua Uruguayana 158 e 160
Esquina da rua da Alfândega

Teiephone Norte, 1244
Primo de Rivera recebido festiva-

mente em sua excursão pelo
interior do paiz

MADRID, 28. (A. A.) — O Sr. general Pri-
mo de Rivera, chefe do Dlrectorlo Militar,
continua a sua excursão pelo Interior do
paiz, sendo alvo de significantes demonstra-
ções de sympathias c apreço, por parte do
povo, nas diversas localidades por onde tem
passado. ,

Hontem, S. Ex. partiu de Corufia, com sua
comitiva, para Pontevedrn, onde foi rece-
bido festivamente.

0 valle e os índios do Rio
Branco

¦ '¦•#»¦ ¦¦!¦

Está impressa a excellcnte con-
ferencia de D. Pedro

Eggerath
Temos cm mão, inagnificnmcnto impres-

ia c com abundância dc (Ilustrações, a con*
ferencia quc sobre o vullc c os Índios do
Rio Rrauco fez uão hn muito, no Instituto
Histórico c Gcogrnpliico, D. Pedro Eggerath.
archi-alibade dc S. Bento c prelado do Rio
Rrauco.

Esse assumpto ú conhecido dos nossos lei-
lorcs, não sò pela entrevista que nos conce-
deu aquelle nbhadc, quando de volta dc sua
missão, como nelo resumo da própria can-
ferencia, que divulgámos cm maio ultimo.

O trabalho do dedicado prelado, pcln sua
riqueza de informações e patriotismo que
respira, vem prestar um serviço inestimn-
vel á obra de clvilisação nos nossos cen-
tros mais remotos, e uma contribuição apre-
ciavcl aos estudos da nossa historia e geo-
graphia o dc eritica do nosso desenvolvi-
monto social. Nem mais £ necessário dizer
para que se realce o valor dessa obra, de
quc so deve ufanar a prelazia do Rio
Branco.

HEorins! I

80$000

45Ç00®

PREÇOS DA FABRICA
GRANDE SORTIMENTO

Esperança (To Brásii
RUA DA CARIOCA, 62

AGGREDIDO A SOCCOS NUMA PA-
DARIA, EM NICTHEROY

Apresentando contusões na região nasal,
foi medicado, hoje, na Assistência Municipal
dc Nictheroy, o indivíduo Antônio Fernan-
des, de 18 nnnos, portuguez, o qual foi aggre-
dido a socos por um companheiro dc servi-
ço na padaria São José.

A policia local não soube do facto.

Grande tabeliã
Orneis

Trata de ludo c a todos interessa.
Grande suecesso '...

3" edição á venda: nas Livrarias,
Papelarias c caga Pereira Bastos, 67
Ouvidor, teleph. 3241 N. Rs. 20$,
Estados Rs. 258000.

mmm*

Cobertores . . .
Avelludado casal
Rotlnèe casal. .
da ii para eaaal.
dc li fantaala . .
Suiaaos caaal. .
Artigo de luxo .

Lençóes
DE CRETONE INGLEZ

COM BAINHA AJOUR
200 x 130  6$800
200x140  7$400
225x165 12$800
220 x 160 14$900
220x170 16$500
220x180 17Ç600

Toalhas
ADAMA8CADA8 COM

BAINHA ABERTA
150x150  9$300
200x150 12Ç2G9
250x150 14$400' Fronhas

CRETONE RICAMENTE
BORDADAS

50 x 50  6$900
60 x 60  7$600
70 x 70  8$500

Cortinados
De filo bordado ai-

to relevo. ... 45$0Q0
De filo com lindas

applicações bor-
dadas em relevo
casal 599500

Guardanapos
Para chá duz. . . 3$400
Para jantar duz.

Guarnições
De filo para cama

com applicações
de setim 12 pc-

Em fino nanzouck
com bordados
12 peças—»^_»1___

Enxovaes para noiva
especialidade da casa

GRANDES

URMAZENS PARIS

_ . .. .... -«.¦ Kfnuinrlnr. Pclo mimo», nüo annonelar rm vio,
5,i 

*í&ÍZ2Z?B mtSffSi bcm°co„.H'Cd«.. Não ll.ud.nio, n.n, «,„.,„„

..poTS^^nU^r^iS' ffi*:"j&j£8?&_ MMU'tmH' "• *
EBUftlmente «»»»»mo«_dc^xtjor mywi 

^ ^ ^^ |n„ovoç8w |nnçnrt,, , „, ,,4t(|
para theatro, baile e pa»»elo
• LondrcH

AFnd. communlcnmo» que temna & ven d« ¦$£*»££
modelo, nrixinarx c multo bellos. lambem cheirado» ag..r«.
ofcntca-comiiradorca na Knropa.

? MPKIMAI., como «empre, llmlla-iic a ._.. , ,
certofe""» 

'"aiíiM. 
«lc quc ilu» d.mo» um» noticia multo mnidavel

mm ' "',rr

dliitlnctUsIninit rh.ip«o»
i-nvludu» polo* hii,<Q|

fawr eite »vl«o &* suan Exma», clltsi^

mm

Uma das aspirações da ilha do
Governador está satisfeita

79$G00

683600

A ponte única da Ribeira foi, inaugurada,
hontem

A solemjíiiliiíiü ü outras noiní
co

A ilha do Governador, recanto (liltores-
c populnso da nossa Guanabara, classi-

ficada' como a Almiclicstcr brasileira de. fu-
tliro, lcm uma dc suas aspirações realisa-
daa: a inauiiiirafâo da ponte unica ila Hi-
beira, quc, diminuindo o tempo do psrcur-
ao, pcrmltte A #T.onipanliia Cantareira au-
gmentar o iituiieru de suas vliigoiia enlre
ii'.:ucl!a localidade c o continente. E' nsslm
qnc dc cinco viagens redondas passa a ilnn
a ter du hoje cm diante oito. Es» facto.

O capitalista Joaquim llòilrlgucs da Vn?-
i.eca doou á Prefeitura lodo n terreno, qtu
i uma Arca iniporlitiilc. «> õ Sr. Manoel Bi!,
icncotirt vendeu p.ir iõiOW? as casas qnc d:-
vem ser desapropriadas.

Uma satisfação ritlo £ nunen pcrfeltn: r ¦
sim, com n Inaujíurnvflo ila ponto 0:1 Ilibei.
ra, a populncão 011 iliia do Govenlador n5á
leve uma ulvifrin completa, »o ler notitli
do horário approvado, n nüimi hora, pel-

mm^-":"- f-¦*¦* ¦! ¦ ivf>? : ¦ i i : :ü', ¦

*. ' :^Í^^^^0MS^í:ím''r0'0.. ...... "-:- wh
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UM NEGOCIANTE AGGREDIDO
EM NICTHEROY

As autoridade!) policiaes Uo 3" districto dc
Nictheroy fizeram apresentar, hoje, A Poli-
cin Central dessa cidade, o indivíduo Manoel
Moura da Costa, de nacionalidade portugue-
za, o qual aggredira a socos o negociante
Arlindo Castro, sócio da firma proprietária
do botequim da rua de Santa Rosa n.<l.

A policia do 3° districto deixou de abrir
inquérito por falta dc escrivão.

ÕÜRÕFWHA JES

Largo S. Francisco 19 a 23
Junto á Egreja

TEL. NORTE 331
mm*»-

Horacio Bozon

tA 

viuva e demais parentes e ami-
gos agradecem a todas as pessoas que
compareceram, ao enterramento do
pranteado HORACIO BOZON, e as

convidam pari a missa de 7° dia, que terá
logar na Cathedral, amanhã, As 10 horas.

Por jilma de OSMARIO MARTINS
MAIA sua familia farA rezar amanhã,
terça-feira, 29 do corrente, ás 9 horas,
.a missa de mez de seu passamento,

na matriz dc S. Geraldo (estação de Olaria).

Or. Silvino Mattos
especialista em denta-
duras, pontes, serviços
a ouro, elarifleação de
dentes congestionados,.

/ fixação de dentes aba*
lados, electrotherapia

dentaria, moléstias buecaes. etc. 7 Setcm-
bro, 231. Das 7 ás 5. Tel. 1555 Central.

mmm

Pm»A<i<» FL0RES NATURAES
lllll II ri O *~ 0s menores preços —

BUA GONCALVB8 DUS. â -TM. ™ 
851

86 8E SABE DA VICTIMA
Na rua Marechal Floriano, nm anto, cujo

numero a policia Ignora, atropelou o menl-
no Antônio de Almeida Silva, de 12 annos,
residente á rua José de Alencar, 11, produ-zindo-lhe ferimentos na cabeça e na perna
direita.

A Assistência crestou-lhe os soecorros ne-
cessados.

Compra-se a 89, 10$ e 15$ a gramma. Bri-
lhantes a 2, 3 c 4 contos o kilo te. Jóias com
Brilhantes, Platina, Prata, moeda, 40 °|° e
100 "l". Salvas de Prata, Baixcllas e outros
objectos dc Prata antiga, paga-se por cilas
uma fortuna. Esta casa compra, vende e tro-
ca jóias dc oceasião.

JOALHERIA THESOURO DO CASTELLO
R. URUGUAYANA, 0. PERTO DA CARIOCA

•tèm"Exposição-Feira de Canários da
.Cooperativa Avicola"

Organisada debaixo de um critério rtovo e
original, inaugura-se amanhã, 29, na rua Sete
de Setembro n. 3, Cooperativa Avicola, a Ex-
posição-Peira de Canários, a qual alcançará
verdadeiro suecesso, tal a quantidade de con-
correntes c a qualidade dos espccimeiis quenella sorão expostos A venda. Haverá muitos
c valiosos prêmios.

Vàlc a pena visitar a linda exposição da
Cooperativa Avicola.

4«Ü
UM CIRCO PERIGOSO...

DIVINOPOLIS (Minas), 28 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Encontra-se trabolhan-
do aqui um circo de cavallinhos que mo-
rece a attenção da policia ,tacs e tantos são
os ditos com que seus palhaços offcndcm o
decoro da familia 'mineira. 

E' elle o Circo
Simões, reincidente cm praticas dessa es-
pecie, que não agradam, absolutamente, aos
nossos costumes.

mmm»

BOTAFOGO
Magnífico predio

— A' —

Rua da Matriz, 35
O leiloeiro Virgilio venderá amanhã, terça

feira, 29 do corrente, ás 4 t|2 lioras, este im-
portnntc predio, solidamente construído, ma-
gnificamente situado, edific.ido.cm terreno
que mede de frente 17 metros c dividido em
ncoinmodnçõcs nara familia. Para mais in-
formes com o referido leiloeiro em seu escri-
ptorio á rua S. José li. 70, teiephone Central
2.276. Vide Annuncio amanhã no "Jornal do
Commcrcio", na secção "Leilões".

i mmm» 

A ponle da Hibeira, unico iionlu onde locam as barcas que demandam a ilha
do Gouernador

Que suas MEIAS sejam perfeitas a

CASA STEPHAN
Troca ou devolve a importância paga ven-

de mais barato do que nas liquidações. O
mais-completo sortimento de MEIAS para se-
nhoras, Homens e Crianças,

12 Roa ürugaayaoa 12
(Unica só de Meias da Capital)

mm_m

«Revigosi
AGGREDIU UM MENOR E

FOI PRESO
Pela policia do 10" districto foi preso Fran-

cisco Pinto da Cunha, portuguez, de 32 nnnos
dono de uma chácara á rua Bomfim, 98, porter aggredido a socos o menino Walter, de
6 annos, filho do Sr. Orcstes Spindola. Wal-
ter foi medicado no Posto Central de Assis-
tencia.

TÔNICO SEM ÁLCOOL — Formula do Dr.
Rocha Vaz. — Amargo Estomacal. Abre o
appctite. Poderoso estimulante. Tônico dos
nervos c do cérebro.

•¦•«¦

como era de prever, causou (satisfação A
ipòpulação illiòa, que tleu demonstrações
desse sentlincvilo ,no ser. Iionijni, iiru".;i:i"i-
do_aqmiUe melhoramento. Eram 9.35 da
maiiini quando- a liiircu "JíS
á ponle dn Hibel  levâ.iiili -i sen bordo ')
Sr. prefeito do Districto Fcdcrl, quc se fa-
zia acompanhar de seu secretario, Dr. Fran-
eiseo Juidini. e dos'di.réctorcj dc obras, f:i-
zenda í instrucíãò puWiea; dos directores
da Cantareira, 'Ur. Luiz Caíitaiíliedè e .1.
Landj dos dlmetcres da Compitnhiu de Me-
lhoraiiiéntos da .Ilha dò Governador, Drs.
Alfredo Mala <í Vieira de Almeida, e outras
autoridades.

Emquanto a afinada banda local, do Ore-
mio Musical ilos Támoyos, executava tinia
marchai o governador dn eidade saltava a
ponte, sob jíiilmiis c flores diluiu grande ns-
sistencla; Estava realisadii pratica c ofli-cialmcnte a inauguração da ponte da RI-beira. Falou; então, o Sr. José Tolcntlnb
que, engrandecendo o facto, disse iirterprc-
tar o sentir di.« moradores ao pedir no Sr.•prefeito que denominasse a ponte inaiigti-
rada — Ponte Dr. Alao- Pr;«t:i -- ,¦ a pra-ça fronteira — Praça Marechal Fontoura.

O governador ,do Districto respondeu,
agradecendo as manifestações recebidas edeclarando que, quanto á segunda parte do
pedido, os moradores dn ilha podiam esla-cerlr« th, sen rjAfnvimHtn; pois hoje m«s-mo, S. Ex. assignnria decreto nesse sentido,mas ii rcspflU) íl., ligaçãi) do seu nomeaquelle .melhoramento, eonforlavn-se bas-tnnle com os intuitos dos proponentes Hy-
pothçcundo sua boa vontade pnra coin ns
problenuis vitaes da ilha do Governador,
S». vEx. terminou ,sob palmas da nssis'.en-cia, seu discurso;

passuriim-sa, enlão. ttKlos para a pruç.i; fronteira a ponte, onde foi servido um iiinélinos presentes.
.Ne.^.i oraisino, então, falaram: o Dr. LuizCatunhcdc. recordando que n idéa da ponleunica da Itibeira partira da Companhia Can-tnreira gue viu nisso a base do desenvolvi-mento da Ilha dn Governudor, que podiacontar, assim, como o Sr. prefeito, com acollaboraçnn constante dessa eni|>r.?sn nessepropósito, talou, também, o Dr. Vieira'deAlineitln, assoiíurnndo ao governador da ei-ilade e a população da ilha os mesmos sen-limeiitos da Companhia dç Melhoranieniosda ilha do Governador; que tem „ seu car-go o serviço de bondes eleetricos
Tonou ;i palavra anula o Sr. prefeito mu-nicipal, que tocou a sua t.iça ria do coro-nel Pio Dutra, qus, como salientara um dosoradores, representava bem a Uha do Go'-vçrnndor como seu delegado m.aximo. c como

nw£'l?A-Ç? 
l fo^lM^ »Avonado; a qüoni aI ha do Governador deve todos os seus me-ihnnimentos,

Estava terminada a cerimonia, depois do<iiic o Sr. prefeito e comitiva percorreram,de bonde n zona dn ilha. da ponte da Ri-beira a Freguezia, vollaudo ilepois a tomera mesma barca "Icarahy", ^regressocáes Phnroux,

''¦'.'¦ 
..'¦¦

.-;-._.

F0RM0SINH0
«UA Dt) OUVIDOR. 138

Telep. N. 1093
LUVAS, LEQUES. MEIAS,

. CALCADOS FINOS. etc.

ao

O Sr, prefeito, após a inauguração da pon-te dn Ribeira; aproveitando n presença do-,proprietários dos terrenos e dos prédios .nuese encontram {is^ ,\ r,onlí da Ribeira oi'i\desapropriação é necessária para a edificaçãoda estação de passageiros e cargas c nara aconstrucção dn praça, os Srs. Jonniiim Ro-drirucs da Fonseca c Manoel Bittencourt,fechou, ali mesmo, a negociação, pelo que as-.ohrns referidas entrarão hoje em execução.

Sr. prefeito e quc, hoje iniciado, è o M- I
guiiite':

l>a ilha para o Pharoux : 5 horas da tua-
nliã, 6.30, li lioras, 9.55 ^..'iO da tarde, 5.10

8.30 da noite. Do Pharoux para i
ilhaTlrrtS-Tia-JüaiiliA, 7.15, 8.55, 1.30 da
lardc, 4.20, 0 hòTs», 7.40 da noite e 11
horas.

As qiiintns-feiras e sabiiudos, unia Iiarti
exlraordiiinriu; ás 12 1|2 ila noite, do l'lia
roíjx para u ilha tio Governador. Mas, con- |
laudo cuiii a boa vontade do Sr. prefeito«
da Caiitnreirii, tanto assim que nccordarait
em dar u esse, liòriiriu o titulo de provisii-
rio, os moradores du ilhii do Governador,
cm sua maioria absoluta, ou, pode-se dizer,
na sua totalidade, delegaram poderes ao
coronel l;io Dutra pnrn solicitar do Dr.
Alnor Prata n adopção do horari i, que, po-
blicado, aihplaniênle, não soffreu nciiliW
ma contestaçfio, c (pie atlende a tüdas "
necessidades da ilha.

Durante a sua visita á ilha do fíovern»
dor, o Sr. prefeito leve oceasião de dal
ordens jiara quc sejam tilurgados vario»
ponlos das ruas e praiífs que são servidos
pelos bondes c que preclsiini desse incllio-
rnniento. Ao mesmo tempo, o Sr. prefeito
prõirictleü estudar o pedido que o coroiwi
Pio Dutra, em nome dos moradores da illili
llic fez pnrn ser instai lado ali um posto di
Assistência Publica, dc quc muilo preciiJ,
tnmbem, a ilha, com sua população de cer-
cu do 10 mil almas.

O novo horário dns barcas começou a se.1
executado; mas logo ele manhã'foram rápi'

ecínmações. E' assim quc variai
famílias inclliisivc, jicrdcrum a li«'

Ias
pesso
ca de iá, que 'partiu da ilha do Gover;

• s bondes s«i'
antes da sai'
uein coritávij

aniittiicliirfi

luidor pnrn o PliarSus. porqueriíjn da Fregucziái 55 niinutof
an ila bnrea, com o que nin
sabendo-se tle antemão, eom

por ncasPi
criiiMJ

que o horário rios bondes estaria cm collilli'
nação com o d.is burena;

De fôrma que ns pessoas quc.
puderam tomar esses bondes
meia nora, iln poivtu, u saida il.is barcas'
ns oulrns que, a pé, nãi liver.iin tempo n^
correr.;da F.rcgbc-iin e outros pontos ila il'1"
nlé ii Itibelin; fieàrnrii sem eonilncção.

Ao-Sr. pi efeito imiiiú: pai fni hoje n»1*
mo endereçado um tòlsgriuiiiii.i rcc.aniiu»1
providòiiciM sobre o ciso.

Era o caso do 'Dr. Alao- Praia aprovciWI
o ensejo c iiceeilnr, lambem; as justar, rc
clamiiçôes dos moradores da liba e concog
dar eom o horário da barca que os satis-
fnz. que é o que foi publicado em todos.»
jornaes e levado no prefeito cm tempo. .

aí»»m
familia de
dim. Pôde
mais iiiforinnçõe
se truta.

umn casa ú rua Copa
cabnnn n. 758, Par:

tratnniento, tendo garage c JM
ser vista n quer hora

ú nicsinn run n.

II
p.lM"ki, ond<

1874
A Drogaria André,

50» níino il. existência,
ilistinetit eilciNBln com
Hua 7 tle Setembro n.

í«

¦ 1824
cómnièmorando
esta brlndiiiido *
preços excepcionai'
so.

Tratamento aliemão das hentf
rhaglas, corrimentos e fniti» ??

regras, 7. Scleiubro 180. ür. Lgrio Sanm

S_i__i_____íi.
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A NOITE — «Segunda-feira, 28 (lo Julho «le 1024

Companhia de Seguros Marítimos
e Terrestres "Previdente"

FUNDADA EM 1872
Sede: RIO DE JANEIRO

Balanço em 30 de Junho de 1924
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ACTIVO PASSIVO

Iniinovels l
;-,. prédios do propriedade da

Companhia (valor de custo). 2.081 tüOltOOO

Capital l

Titolos
i 000 apólices da Dl-

vida Publica do ,¦ :iiihi. cada uma,
<ie diversas emls-
/.r., nominativas,

juros de r> "Ia  903:4931100

i-.i ditas do Estado
do Rio de Janeiro,
nominativas, do

Ü00S cada uma, ju»
ros do 6 <>'<•  429:6575600

Capital i

Valor do '.MiOO neçlles Integrall»
Mulas de 1:000$ rada uma 9.!>00:000!0flf)

Fundo do reserva 1.12.'»:.. I5í<Hin
Reserva de riscos nuo expirados.. 230:00119000
Reserva para sinistros r.lliliiKliUiH) 3.911 :..!.. sono

Títulos depositados:
Valor de 200 apolieea féderaes, depositadas no

Thcsouro Nacional
Caução da Directoria.
Fiança cm apólice!

200:00O?0OO
80:000*000
6:0006000

nOO ditas da Pre-
leitura do Rcllo
Horizonte, iinniina-
tiras, dc 2001 cada
uma, juros de O*"'"

000 ditas dn ifrt-
leitura do Distri-
cto Federal, noml-
nativas de 200Í00O
cada uma. juros do
0 ''", do Emprcsti-
inn'de 1900

151 :C91?900

Juros do apólices era garantia....
Fianças de alugueis. . .,
Dividendos o bônus a pagar
Imposto do fiscalisação 
Honorários o porcentagens A Dl-

rcetoria
Honorários do Conselho Fiscal...
Dividendo 95". 

1259001)
2:3138000

10:100*000
4:8il8-;00l)

31:2..o?nnn
3:0(IC_!000

135:0009000
. . ...

195:0185000

{..OO ditas, idem,
Idem, d» Emprestl»
mo dc 1914...:... 196:4151000

j.OfK) dilas, idem,
idem. do Emprestl-
mo dc 1917.. 186:4585000 2.062:7365000 4.146:397?60»

. enei caucionadas. . . .
Deposito no Thesouro ,
Apólices Geraes em garantia

Sejuros a dinheiro.
loiras a receber....

• •••••!.•••-• •'•'• • t • ¦ • • •

llaneos: saldos a nosso favor....
Caixa: saldo existente

16:927*800
1:244Ç..OO

4OI:747$600
21:727$700

(_ 1 . ...

80:0001000
200:000$000

5:0005000

18:1728100

486:4755300

Juros a receber. «
Agencia de S. Paulo.
Alugueis a receber.
Scllo: valor em estampilhas.

¦ *.•••¦_. • •' • • •• ••*•¦.••••
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44:6258000
11:334?200
30:7805000

1:6508700
' 
5.025:0345900

Fnndo de previdência
Lucros o perdas. . , ..............

_77:l..5?O0A

.t:.-005000
«10:831.. 901)

-VJ;:--—r-ss \

5.025:034$900

Rio do Janeiro, 30 de Junho de 1924. — Joio AlveB Affonso Junior, Presidente. — Raol Costa, Guarda-livros.

A NOVA SEDE DA ESCOLA
PARA CHAUFFEURS

—-,-,. -»».»• ¦ —»

Soa inauguração, em edificio
próprio

A Escola para Cliauffeurs transferiu, an-
te-hontem, a sua sédc, que se achava instai-
lada á rua do Riachuclo n. 383, para o pre
dio próprio da Avenida Salvador dc Sa nu
meros 193 A e 193 B. .

Revestiu-se esse acto, qne foi realisado a
noite, de solemnidade, estando presentes,
além de grande numero de convidados, _ o
director-proprietariq engenheiro H. S. Pin-
to, engenheiro Edgard Estrella, o corpo do-
cenle composto de 14 professores, muitos
alumnos, representantes do Sr. prefeito e do
Conselho Municipal, membros da Escola
Piil.vt-ehtiien; lnspectoria dc Vehiculos, Es-
cola de Policia, etc.

Constou a inauguração da benção do edi-
ficio, de uma sessão cm que foram trocados
vários discursos e de uma parte dansante,
em cujo transcurso foram servidos aos pre-.
(•entes doces e "champagne". A* certa altu-
rn da festa, o Sr. H. S. Pinto conduziu os
convidados cm visita ás magníficas mstal-
lações da Escola, expondo, á medida que isto
ia fazendo, os mais variados typos de ma-
chinismos de automóveis, uns cm conjunto,
outros por peça, desmontados, e destinados
ás aulas praticas. Foram mostrados tam-
bem os vários carros que o estabelecimento
possue para a aprendizagem da direcção, c
o grande c bem montado salão para as au-
Ias theoricas que oecupa todo o 2° pavimen-
to «Io edificio. . .

Neste salão, pendentes das paredes, viam-
se os quadros dos alumnos diplomados que |
sommam até o presente cerca de 4.000,
achando-se entre elles .uma professora pu-
blies e um medico, aquella, a primeira pro-
fissional do seu sexo, nò Brasil, e este tam-
bem o primeiro de sua classe.

A festa se prolongou pela noite adiante,
tendo terminado alta madrugada.mm*

Companhia Brasileira de Comediam uompannia Brasileira oe wii
l rtãnon -í- abigail maia

HOJE — Ás 7 3/4 e 9 3/4 — ULTIMAS REPRESENTAÇÕES da hi-
lariante comedia ,

Secretario de S. Ex.
AMANHÃ, TERÇA-FEIRA — A engraçadissima peça ingleza

O collar de pérolas
("A LITLLES BIT 0F FLUFF")

3 aetos de grande successo, de Wolter E. EIlis, verdadeira fabrica dc gargalhadas

ri-iMi-iitt*
"O- dous garoto.", no lloputillca

U conjunto artístico dirigido peln consn-
,;i-.iri.i iidri* patrícia Itália Fausta, levou a
m'iia, cin primeiro, mihliiuln ullimo, a inle-
.«••-iiiitii e 1'iimiiinv.'nlc peçn ile Pi.nu Du-
courcelle, "Os dous hiiioIiis". Como era v*-
pera.lo, o Sra. Ilalla Fausta ciicurnuu com
niuliit vl.ln um dos iiiiiicipiic. impeii, ein-
pi'i--laiiriii-lli.- ns sublllemis dn seu espirito o
dn sua Inlvlllginoln. O» doiiinli nrllslim bem
M.iibi'1'.iiii ilfiiupiMiliur ns impeis quu lhe fo-
ram rnuriailns, iiutadnmcmu o Sr. J11A0 Hiir-
li.i-.ii e a artista que uus deu um "Faii-faii"
perfeito, nos seus momentos do revolta con-
trn .1 melo deletério em que fnl crendo pelo I
_alli-.iri.ir "Lcsinn", Os M-cuarlos, plnlu«l«»s
pelo artista .1. Ilnrros, exeellentes, e a comi.
cheia.

NOTICIAS
Viriato Corria a o acu successo a» Maranhflo

MAR.NII AO. 24 (Hct.) (A. <-.) — !-»•
treou hoiilciu a enmpaiihln du comedia brnsí»
li-lra dn festejado escriptor iiiiir.inhcnsi- VI-
rlnto Corroa, cuustltulnilo o maior nvontccl-
menlo IIiimIrnl que se lem registado nesta
capital, Tres dias antes JA n lotação do tlien-
Iro eslava completamente esgotada, flcan-
dn, na horn do cspcclaculo, interrompido o
trafego ua rua do Thcalro, pela multidão,
que procurava tomar parlo ou apreciar as nia-
11i.1_ta1.i1-. de admiração quo j.i se propala-
vam. Notavam-10, entre as pessoas quo cn-
chiam o thcalro, . us mnis representativas
desta capital, corto fossem o Dr. Godo.rcdo
Vianna, presidente do listado, seus secreta-
rios, altas autoridades, etc.

A apresentação «la companhia foi feila
pelo Dr. Clorindo Santiago, que estudou com
raro descortino e acerto a personalidade dc
Viriato Corria, o qual, chegando 110 prosce-
nio, agradeceu as referencias que lhe aciilia-
vam de scr feitas. O seu discurso causou ver-
riaileim delírio na platéa, que o foz alvo de
eiitbusiasllcn manifestação do s.vmpallila.

Foi levada a peça "Zuzti", que agradou ao
publico desde a primeira scena, tcrmiiinii-
do o primeiro neto cniu uma calarosa salva
do palmas. O agrado cresceu de tal maneira,
que os artistas eram obrigados 11 intcrroni-
per os diálogos, esperando que fossem ter-
minadas as manifestações dn platéa. No final
da peça, o publico fez a Viriato Corria e
artistas a mais calorosa manifestação artls-
lica das que sc tem feito no Mnrauhão.

Augusto Annibal. Ollilia Amorini, Arman-
do Braga, Manoel Mattos, Lin Doria, Condi-
da Palácio, Angcllía Silveira conquistaram a
mais ampla sympathia publica.
A noite do 31, no S. José

Lcctlcla Flora, do elenco do S. José. faz
a sua festa artística a 31 do correnie, com
a revista de Bastos Tigre c Eduardo Vlctorl-
no, "Dito c feito", e uma burleta éín um
acto, escripto por Freire Junior, especial-
mento para esse festival. "Maricola quer
dansnr", intitula-se ella. c terã a represen-
tnl-a Alfredo Silva, Costlnha, Álvaro Diniz, n
beneficiada, e o netor Josò Loureiro, que,
gentilmente, emprestará o sen concurso.
"Maricota quer dansar" só subirá t, scena
nessa noite.
Muda-se, amanhi, o cartai do Trianon

Muda-se, amanhã, o cnrlaz do Trianon,
poi» hoje dali sc despede a engraçada comi-
dia do Armando Gonzaga, "O secretario dc
S. Ex.". A companhia Abigail Maia repre-
sentará, amanhã, em primeira, a comedia
ingleza, "O collar de pérolas".

A distribuição de "O collar «te pérolas" c
esta: Maria, Rutb Vianna; Paulina, Abigail
Maia: João Mendes, Manoel Durões; Ceies-
tino Borges, João Lino; Lnlti', Davina Fra-
ga; inspector, Eduardo Vianna; medico,
Durbosa Junior: Ursiila, Nina Castro, e tia
Annica, Esthor Rcrgerat. "O collar de pero-
Ias" foi ensaiado c posto em scena por
Odtivaldo Vianna c tem scenarios «lc Jayme
Silva.

VARIAS
"Theatro & Sport", o magnífico semana-

rio carioca, deu seu numero de sabbado pas-
sado excellcnte. Tem muitos clichês dc ar-
tistas o optima collaboração;

ESPECTACULOS
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DECORAÇÕES INTERIORES
TAPETES MODERNOS

Temln rm vluln a qualidade, os nossos p.«oa **o
IEMPRB OS MKNORKS, porque lu.ln fabricamos

nu dlrectnnieiilv InipO-lumiM.

¦i

LEANDRO ¦ts S Cf
03 - Ouvidor -05 41 - OurivoB - 43 H

E_______J LJ_l_---W»LWIIMiM«lllllll»l"l'"'—'""r B

iii — ^^^¦¦ll^lllll---_ff-Tmlnw^^TTi^m''_^^^" mm"*""1

1 r^CARjL-t^ GOMES, fl jjjjjj ila HI
HOJE E AW1ANHÃ

LEOPOLDO FRÔES
| e o seu brilhante conjunto do comedia representarão as ULTIMAS dei

"SEM MULHER E SEM B-GODE"
BREVE I QUARTA-FEIRA

Ut» ,' "I em ÚNICA noite

Ofillíí01tSaseii&o::*toI,rTa___.ar_.___

EM ENSAIOS
«O Sapo e

a Estrella»
QUINTA-FEIRA — Soirée blanche, cm bomenasera ás senhoras;

e senhoritas

O illustre desconhecido
8 aetos de TRISTAN BERNARD, cm PRIMEIRA representação

ROSALINA PARA TOSSE
COQUELUCHE

~mtotr-

BILHETES A* VENDA.
j____É_- |-**f**.r mm%»

AGRADECIMENTO
Faço publico, por estas linhas, o meu pro-

fundo reconhecimento no Dr. Luiz Paixão, il-
lustre operador e parteiro, pelo modo e alta
competência com que assistiu á minha senho-
rá, cm difficil "delivrance"

Ilha do Governador, 28 de julho de 1924.
ISMAEL FELER

D-.-.J.. de qualquer espécie, effeito rapi-feridas do e radical. com a SANTOSINA.

CASIMIRAS
BRINS E AVIAMENTOS

A* RUA GOMES CARNEIRO N." S
próximo á Rua Marechal Floriano

— Telep. Norte 2407 —
A casa mala conhecida do Rio de Janeira

ASSOMBRO NOS PREÇOS
•mm*

SÁNA-SYPHILIS Deporativo e to-
nlco do sangue.

COBERTORES!
Camisas e meias de lã

para todos os preços
Artigos para cama e mesa

ESPERANÇA DO BRASIL
RUA DA CARIOCA 52
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COPACABANA CílSli-IÍ!E§0
Temporada RANDAIX-FLORELLE

HOJE SEGUNDA-FEIRA  U0JKL
A's 21 horas e 45 minutos H

7a RECITA DE ASSIGNATURA |
Estréa «la revista em 11 quadros L

^"SECRETS" 
I

[empresa paschoal segreto
] THEATRO CARLOS GOMES — A*s 8 %

L. Fróes — 0 GRÃO DUQUE
THEATRO S. JOSÉ — A's 7 % e 9 94

DITO E FEITO...

•"¦"¦'WüHKÜS-b

Theatro Recreio EMPRESA
RANGEL & C

I A*s 7 % UOJE A's 9 *í t

í
Camarotes c baignoires 50$ — 1'oltro-

nas, 1_S«00
NÃO SE RESERVAM LOCALIDADES

I Vendas avulsas na recepção do PALACE
HOiEL.

GRILL-ROOM. — Quarta-feira, 30.
Dlner de moda. Sorteio da objestos entre^
ns damas. Jazz-band Romeu. E' obriiía-'^
torio traje do rigor.

^-*.AW^t^J.£_-3_E

ACCIDENTES
no trabalho
Wnn.MlJi-r o -* -.mMM—rmr —. t^^w—T-ii I HSS* "^^JJ]*

Para alaslr pequenas
cloviílss da !ci

Àlyiircs oííerecidos á Commís-
são de Justiça do Senado

VCi- ¦..'"-íi-Vv-i»''*1

PIANOS o nutopiaiios allcmãcs. Pcçnin
preços e catálogos a 11. Ferrei-

r.t & C. Rua S. Kraneiseo Xavier, 11-Í-. T. V.
SllliS. Dá-se lirniidcs prnzos.

«a»ja»

BLEN0RRHAG1A Curti cn-
poucas

iiijcccõcs infriiriiuscüliiròs. Lhrgo ria Caròcá
lã'. Tel. C. 31_8. Dr. JORGE A. FRANCO -
Assistente do institui.. Oswaldo Cruz.

-S-.J3-

THEATRO REPUBLICA §
EMPRESA THEATRAL JOSÉ LOUREIRO
Companhia de rieilamação Itália Fausta

 AMANHÃ 

OS DOIS GAROTOS

INSTITUTO NACIONAL DE MUSICA
TERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE. 1924

As 21 horas
ÃEOITAL DA PIANISTA BRASILEIRA

LISA KUNNING
BACH - BEETHOVEN — SCHUMANN - LISZT

Bilhetes á venda no Instituto Nacional de
casas de musica.

Musica e em todas as

Foi enviado á comniissão de justiça do
Seiindo, peln Liga Àceldentcs no Trabalho,
o seguinte memorial!"A* Ligii Aeciricntés no Triibalho,_ cm cujo
progrnmnin se inscreve n protecção juririi-
ea ás Vietimas (lc accidcntcs no trabalho,;
pcilc licença para, aproveitando o espaço
rie tenipo lá.) prüdenlcnientò aberto nos In-
krcssiidiis, dizer «liias palavras. Antes, po-
rém, não pôde occullar sua satisfação pe-
Ias cxccllenles modificações que a novn lei
irá fazer no assumpto, nãò sb completando
as disposições anteriores como tambem
créniido o.uras me so faziam hecessarias.

Um ponto capilal é, sem duvida, nquel-
le cin (ine ;.e define o operário. 15, a me-
nns quu n má fé a lauto sc nbalance, pa-
rece estar iicrfcltamente dada it definição
rias -pc-.SDiis sob a protecção legal. Com ef-
feito, emqiiniito o decreto vigente fala em
iiioloros Inanimailós, rinndo nssim oceasião
n (|ii'e se isentem muilns patrões, o artigo
ll" tia actual redacção para a terceira dis-
ciissão |ircr.ciudu dessa exigência, porquanto
diz, apenas, cin syhthcse: considern-se ope-
rerio o iiidividúo «inn exercitar sua nctiyi»
riiule em qualquer explòraçSd Inriústrial ou
eommcrciiil, só sl- referindo a motores na
exploração iigricola. Desfiirie fliidiir.. uma
dosímiais cli'.mbrosas injustiças da lei do
lülll, peln qual esses 'pobres homens, qne
nnssniiio «lia :io sòl; Ihipadds nus pedreiras,
nmárráilòs por cordas e sujeitos n explosões
horríveis, ficavam sem dircilo aos favores
(iisneiisiidos nos dciliuls trabalhadores;

Uniu oulra falha que vae ser removida
ó a das multa., iiiexislentes nlé ngora para
os responsáveis: quer dizer havia uma im.
posição sem.qualquer saneção correspondeu-
te no caso de não observância. O arligo 39
do projecto acaba eom semelhante imoiiia»
lin, pois csialiolece inulfas/de 100S00Ü a
DOOSOJil); elevadas no dobro nas reincidências,

Resta npenns uma pequena minúcia que,
a bem dos operários e afim de evitar duvidas
protelnlorins, conviria completai',: a quem
compele impor taes penalidades'.' Parece fó»
ra rie duvida mie isso incumbe no Conselht
Nacional rio f-íabàllVo, ou melhor, no seu
secretario, èm artigos anteriores cem vir*,
lüde do próprio regimento interno investidt
ria fiscalisação rie 

'oulras 
disposições, Coin.

tudo, nuiiené demais esclarecer, riefinlr mui»
lo beiri as nllribuições em assumpto l»«.
dólichdo e «nio o interesse dos responsáveis
poderá perturbai' ainda. E, uma» vez co-

Professor com longa pratica do ensino de fedas-, a I' v.*r rie ovem rei* .rtc.ni cssns nin!-
SS. eseriptunição bancaria, aritlimetiea comnier- [ tas'.

,n ciai e correspondência, aeecita cand iria tos ao

Doenças nervosas e
fraquesa da vontade
Fraquesa physica c dc ideas, desanimo,

duvida, modo, i.idiffereni-.-i, tristeza, angu.-
lia, manias, siislos, alaques, cie. estômago e
intestinos. Emprego loenl e geral dc radia.?
ções ultravioletas rie Unch e da suggesíão
nelos niclhoilos innls modernos. Dr. (.unha
Cruz. R. S. José (11. 3 ás ... Tel. Hi'_5 C.

«sus..

Dr. Fernando Vas ^Ka^ís.il 
«it

Ci-
rurgla geral. Diagnostico c trntaiii*. cirttrgi'
co das affecçôcs rio estômago, intestinos c
vias biliarcs. Utero, ovarios.urethra, bexiga
s rins. Trat". de câncer,iienibrrhagins, tuma.
res do utero c da bexiga polo railuiin. As-
semhléa -1. Res. C. Bomfim.:11G8. T. V. l-H-3.

SANAGRYPE PARA INFLUENZA E
CONSTIPAÇÕES

tom AL_.n I :_.. Exames rie sangue,i vr. Abdon Lms IM.in!ls> f(SzeS) cic. _
Dipl. pelo Inst. Oswal- Vaeeinas aiitogcnaa
do Cruz. Do Lab. da eontra acne, ozena.
Snude Publica o Cruz , coqueluche, ele. C.ur-
Vermelha. U. S. JOSÉ, sos práticos rie Tech-
81 — Xcl. Centr. 27011 nieii de Lahoralorio.

1 -— . _-T*HOfc-l- <l I.I.I..I— m——m

__;. m o su:

Ào Thesonro Nacional? Aos cofres das
associações b.-iiefieenles rio próprio cstnbe-

CAMPESTRE
Amanhã, ao almoço: colossal mocotó á

portugueza, especial angu A "bahiano, arroz
do forno A Cnmpcstre. Ourives, 37. Tel.
Norte 3666. mm»
!/:«. ...man» Cura radical da blenor-
ViaS Urlnarias rhogfa. Tratamento rias
moléstias venereas. Dr, Relmiro Vnlverde.
Largo Carioca, 10, Wn^6.

m*m»

CIMATACCC PAKA TOSSES
5 A IN A 1 U *.!--• BRONCHITES

CIGARRO^ f

®i

1
'-

w

Cabello á ingleza «WrftSiE
R. Gonjalves Dias, 16. Tel. C. 4184, __

DAIOQ ULTRA - VIOLETA. Pelle,
KL-HLlVrO Cabcllos, Fraquesa sexual,
Tuberenlòse, Anemia. Assembléa 54, 9 is'9.
DR. PEDRO MAGALHÃES.

mm*
Peitoral de mel, guaeo e

agrião
Cura qualquer tosse. Desafia qualquer on-

tro na rapidez de seus effcitoS. Receitado pc-
Ia maioria dos medicos do Rio Grande do Sul.
Agentes: Lauro Monteiro & C. (Rua Io de
Marco n. 115, 1» and.) Vende-se nas droga-
rias Rodolpho Hess & C. e J. M. Pacheco &C.

-MS.
Prédios — Terrenos

Leilão oo Partieular. Ninguém deve vender
ou comprar 'sem procurar o leiloeiro Palladlo
Rua S. José n. 57. Central 6538. Serviço com.

{^^M5^«K•^K•^H•-^,^?•!•*^•M•-^*H"^?K»•^??^•/'

|CACHEP0TSECRYST0FFLES^
Appnrelhos de Lavatorio X

Apparelhos de Serviço |
Jóias, Objectos de adorno £

Nickelados, Alumínio, Prata X
£ Ouro, Vidros e Crystaes |

devem ser limpos e conservados com ov

PHARQL
jnio arranha e nem altera a còrf
-: natural do melai, proporcionan-.'*..
,| do-lhe brilho sem egual. ResisteT

aos effeitos do ar do mar. •{*
»j«WHH^^'^«K*lt-^,j'_'M^^*,H*.'^

AGENCU BRASILEIRA DE MARCAS E
PATENTES

BUCHNER & Co.
OUVIDOR, 79. RIO. S. BENTO, 40 S. PAULO

mm»

próximo concurso. Aulas• ludividiiucs ou em lecimento,. como s.uccc.de coin a Assocl*»
turmas pcquêüns*. Maior numero rie uppn.- râo rie A.ixilios Muliins cln Estrada de Fer

 eo Central do llrasil e com a l.aixa ue pen-viiçõcs cm Iodos os concursos renlisariós,, Un-
sino criterioso, pratico c effieicnte. Itua Vis-
conde do liio Branco,. 37, li", sala »'5, das
9 As 12 e das B ás 8.

Ç,._l»:i;e hereditária —- O menino MAUltl-
jPypUUlS Ci0 tlnlia syphilis hereditária,

tomou 1 vidro do Luelyl, ficou forte; eom
ção o rapidez. Pedidos a Aragão. Norte 3Íi)2,> saude e fasto» 69000. O menino ZÉFÈRINO

Cabellos á Ingleza, a domicilio' A' La-Garçonne c Demi-Garçonnc. Pcrfei
¦ i •****»

914 LECITBMO por 15$O00
Applieação e medicamento, vlnf. IV. 1" de

Março, 143.
—i — i mm* i

nleto de informações, photographias e auto» | Gonçalo 2_ (C. 4243) a mais interessante colle-
movei para levar o pretendente ao localt cção de proturla, moveis, quadros antigos, etc,

ANTIGÜIDADES
Pelo facto de pagar os melhores preços

mantém a Galeria Essllnger, rns BarSo São

Jóias deoccasiãol
Vendem-se, trocam-so, compram-se c

concortnm-se
6 Rua Ramalho Ortigão 6

A TURMALINA

tomou ,. vidros dc outro dcpurãllvo, gastou
188000 c não fieau bom. LUETYL só ciu
hôas pbarir.iicins,
— 11- i '-s-OK-> i . '

Ex-Travessa de S. Francisco
im" sifi i iu» 1-*l_nfÉ'_-ii___l

Me pi
Alugn-sc o espaçoso iircdio n. 21

soes «tos. Operários ria Imprensa Nacional*
Aos institutos rie caridade locaes? Qualquer
dos dcslinos acima sc justifica c todos me-
raeem o amparo ria nova legislação; o que
tinte, porém, é prever tnrio isso, fixando as
no ribas geraes dentro rias quaes o regula-
inõiito será delineado.

1-'innl mente c mais para tiniformisar que
mesmo rocelmido qualquer sorpresa contra
o accidciitndo, lembraríamos a conveulen-
cln de '-sempre sc dizer "accidente no traba-
iho" e jamais "accidente do trabalho".; O
próprio nrligo 1" afasta toda possibilidade
dc reslrieção, pois, diz "oecorridos em con-
so-1'i'i'ei.-i do trabalho im'riuriinle o mesmo".;
Cmntutlo, além rio pouco custar a emenda,
nfóra òútriis nos artigos 26, 27,, 31 e 32, au-
les prevenir qiie remediar. Uma cousa i
"accidente nn trabalho" c outrn é. "neci-

da rua das Marrecas, com 22 quartos j dente dn ti-nbnlbo" c tudo que sc fizer vi-
1 siinilo afastar duvidas e incertezas só po-

riei-á redundur cm. beneficio dos emprega-

*_-*

Foram perdidas eni Copacabana, perto do
Cinema Americano, ,uma carteira do cbauf-
feur c uma licença de automóvel. Pede-se a
quem as achou entregal-iis á rua Santa Clara
n. 66 ou rua Espirito Santo n. 11.

i -.*_¦ ¦

rkUER comprar, vender, concertar ou fazei"*Jjóias com seriedade? procure a "Joalheria
Valentlin". rua Gonçalves Dias 37, fone 994 C. .

p mais dependências'; grande arma-
«em, separado ou jünlo; trata-se na
rua Uruguayana 85, com o Sr. Bento.
>¦ ¦¦¦¦ ¦ ",' »,.*MCS»wg—< •;¦—¦-——

I DEPURASE
O melhor medicamento contra a syphilis

e suas conseqüências. Depura o sangue, fa-
voreeendo a eliminação rios princípios pre-
juriiciacs A saude. Verdadeiro purificador
do organismo. Nns bons pharmncihs c drn-
garias. Deposito: Drogaria Giffoni, rua 1°
•le ílnrço 17. Rio.

Lie. D..N. S. P. n. 8 era 22-1—917.

rios. ¦'. .
Assim, mais nina vez, eongratuln-se a Liga

Ãficitleiites no Trabalho com a douta com-
missão pela obra 

'altamente 
inèritoria que

emproshciidç e nii o"*'1 confio, •..-.iv-senl-in-
do os protestos rie subido rfòritamento e res-
peito. Pela directoria — (aa.) Antônio Tel-
xeira, Pires Junior e Durval Pery dn Matta.

- ¦ h— nr*-»-'"»**»-—m ¦¦¦ -i_-_-.il ¦¦ ¦¦¦¦¦i-».

ÈSPAE3AS
I.ncontram-se ric sunerior qualidade, para

ofn-bes na casa Silvados S--1. r*tnnrella, A
rua Rodrigo Silva, ÍS. Tcleli, C. 152"

......-i_è_~. -..¦-
i.¦_.-__.__.. íMí-ii-*-' .i'l"ii -Mlíiii.""' ímV'."" ' Viii'"'"'
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l'4/cin .anuui iiojo;
ai Si-, Abilio HantliUi du conimarelo deita

rimca.» Sr. Antônio Duarte, i'imini«Ki.iutei
li. Adelaide de llenly Mves, (".laosai alu coro*
uc! Abilio llcnly Alva*.; aa Itu-nin'. Iloninialilo,
filho ilii Sr. Ilcginulilo Alvos Cunha, íniu**
cloitaria d.i AinocInçAu da Imprensa,

O lar uai iianso ti 1,1 ¦ Sr, ilarlia* Itn*
bani o mi• •••!.>*j D, Clclla «t» (tocha l.íinu
l!n!..'ii*. eM, amanhA om fosta |m»I«i primnini
riiinlvorsarlo da ».u.i InlercMante fllhlnlia Ma*
ria Magdalena,
CASAUBSTOS

llcall ..iu¦¦>, antc-liotilcin, 11.1 residência dai
Sr. Di-, Olegano dn Almeida, aiixílírir dn au*
aüt 11 ia du 1/ elrcifiníorlp**âo Judiciaria inlli*
ia, ,1 ciiamcnto dn loiihoritã Deolinda Mon*
curvo, filha da Exma. viuva I). Emitia Mon-
corvo, com o Sr. .Muilo Madeira, ucfioeiaiita
iiisi.i praça,üealUniMo, salibailò ultimo, o *-..*..n. •»'
Io dn leiihorlln Olfvia da* Siqueira, iillia d.i
». itivii I), Ann.i Viclorln de alqualra, com o
Sr, Joiii de Magalhães Malheiros, funcoíona-
ri., do l.loyd Urasileiro, Serviram do pjdrl*
lllioi o Sr. Carlos Magno c sua esposa, I). llll*
ua Magno, \

~— llcallsn*«o amanhã a onlaco innlrt-
montai da sonhorllã Oracloma ale Souza. íl-
lha da Sra. I). I'crnnnilli»a Xavier do An-
drndo, c onteada abi Dr. Goulart do Audr.i*
d.-, com o Sr. (>m'.u* .lc Sousa Machado, ilo
Ciitnmenciu d.» nossa praça e fillio úá Sr.
(ia-rnldiiifi Teixeira Machado, director ilo Ka-
/.onda da Prefeitura de Petropolis, o de sua
«.•.posa J). Amando do Souxa Alncliailn, Am-
lios os aclna ao cffi-ctu.ii.io iu residência
dn.s paes aia noiva, cm Caipacatutna, As I •
.'. horas iin lai*dr. rospõctivámcnte.

Servirão dc parnirviiiplins; 110 ncln civil,
poi' pmle ala noiva, o Sr. Gerhldino Ma-
clindo o esposa, c, por pano do noivo, o
Sr. Dr. Gouinrl alo Anil.-..ti- .• senhora; 110
aulo rcii|iii*«o, por parlo ala noiva, o Sr.
José Costa e esposa, c, por parto do noivo,
a Sr. phármaceutico Orlan.lj lUnjd e se-
nhora.
NÀSCIMKStOS

Enxovaes para NOIVAS na
LINGERIE ELEGANTE

Rio: RUA DO CATTETE 136 e 138. 1" andar
Telephone : BEIRA MAU D82 o 1321

Bndoreço Tolcy. "AUTUOIU"

I.ncnnlrain»»o «leado o nin.» moririeio no maia fioo. Artigoi fiiiot*
(nnn i-ciiila* veiilnilviruM. !.iiii|.*.t. dc cmiin ü incín iWdnilm* n mil» com
VENJZU « Fll.i:'!' verdadeiro.

Km coiiffvr*iii •• (•osi» ii"ki lonicmoi coticorrcitclii.

Stores ¦*** Brise-Bise
tippI.CUr-ttcB

rmprossões da Allemanha dc hojo

| ÍLEND^DOS CAPITÃES GER
MANIGGS ESCONDIDOS

NOJSTRANGEIRO
Relembrando o caso, re-

cente, da Suissa

Bordados ti nulo com rcmlné «
VENJZB, FILEI", MII.AN c CLIJNY.

AcccitntnoA «•ncuiiiiiifiidiii* p-iri.
ai'iM'1'ii,

«cnliKlcini*». rom» ¦'

ill*itllll.ia'a"li'« i'ui||)»lt'l.l*t IICÜIO

{asasj —— '•atrai ¦wwwnwi.ii -

mm Vr..tilAIH.lt,n IIBATltUIIWIl
DAS IIAIIAIA.-a

ISxporlineutcin a siui offlea.du
VoiiiU-iii cm toda a parlia

jajÇJ^\'3X"_~J:'^^"ili^^lTr^MtT*r*^*"***'*"

IRRITAÇÕES DA PELLE¦1
i

O Sr. Octavio Fernandes a» OosU, nosso
ciimpnnliclro da trabulbo, o tua esposa. Dona
Iric.n Nunes dn Cosia, tém o sou lar nu-
'¦.montado com ¦> nascimento do um menino,
• ;:.« recebeu o nome do Octavio.

-• Maria a Vi:i'-,'i.,iio i o nome do uma in-
icrc.sante o robusta menina, nascida no dia
v;> tio eorrriito. primogênita dn Dr. foffaycttc
Miilicr l.eal e dc sua espos», D. Potyra Wer-
i,.'ct 1-cai.

—Aclu-so cui festa o lar dn Sr. Octavio
Gentil c nuo líxma. etposi. Dr. liaria Cm-
i-.iso üontil, per motivo alu nascimento de um
menino quc i-ecubrrá na pin bapliõiual o
iioroe do Jorge,
VIÂJÀXTBS

Segniu para di listados Unidos tia Ameri-
eu do Norte o eagenbclro Qlindò Semcràro.

dóres nas articulaçõcs^urinas carregadas, são n,aniío3taçõe3 arthri-

ticas. Os arthriticos devem tomar diariamente

&'Á-taá HEPÀTICA ....
^^^gaV^WIIII IIIIIIIIIIIIJI.III.W2IIIÍI
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Cuidado cem c gaz (2e baião!
Ia havendo um principio de incêndio

A iíai-.it.'id.i r;iiiiv.i: "Cao, ene. balno; "«
rua dn SabSo.V, K o balão, dahi a pouco*
conio tpic attendeudo as vozes, appareceu
para cair, não na raa do Sabão, "ina. snn.
na ma .Miguel <lo Paiva, em Caliinib.»*. Mal
pousou im telhado como um sr.iiulc p:!-.**..-
ro fatiíailo, o balão, ou melhor, o gaz, como
a Riirvtiaiin ilenomlnn, noz-so a queimar _as
telhas do priili.a n. 10, fazendo grnnalo ru-
mnecira. . , ,

0% moradores do prédio n cuja frente **•*
destacava o respectivo chefe, S-. Theodunil-
ro Siqueira, (leram nhirina. Acudintm v«i-
nhos, assustndos. O*'bombeiros f.irai.i dia-
iii«d.**s c, aò cliesarem j.i tinha estava ler-
minado, Mo í. ai rogo extineto c evitado, as-
sim, f|uo nquillo sc transformasse, couio
nâo seria difficil, num lucendio.

¦ *»»

CANETAS TIHTEIRO
F.M ACÇÃO OK ORAteS

Cclcbi-pu-sc mUsa em act-áo .le graças a
Saiit'Ann.1. pr!o li' anniversario do inalii-
monica do nossa collaborador Dr. Hcnriaiuc
Joio tio Carmo Netto o sua Exm, t-sposa,
i). Olifn do Cnriho Nclto. l-"oi celebrante fi***i
Gregorio ilo Muria Virgem, carmelita dcscnl-
co, que fez uniu cloqiicntú pratica no livan-
iiellin, iilliisivn no neto, t|uc sc rcalisou na
mpclllubn tln familia, ii rua General Cnl-
dwt-ll n. 170, com grande concorrçncin tlc
pnrenlcs c amigos do casal Carmo Nclto. Fo-
nnn ministradas 3.1 coiiiinunliôes e primei-
ras coiiiniunhõcs.

jFizèrnih-s: representar a devoção dc Santa
A iiiiii, Apostolado ila Oração. Pia L'ni:io das
Filhas de .Maria c Conferência tlc S. Vicente
(ie Píiuló ilas iii.ilrizcs dc SanfAnna c S.iti-
tis.simn Sacrniuciito tln Antiga Sé.
1.110

Fallcceu boje. pela manhã, cm sua rc»!-
dencin, n rua Barata Ribeiro il. li'íl, .i sc-
nhoríla Diilce Monteiro tio Uarros, filha tio
Sr. Dr. Affonso Monteiro dc Uarros. O enter-
ramonlo da desditosa moçn rcalisou-sc lioje
inesino. no cemitorib de S. ,lono Baptista.

Poi sepultado hontem, no carneiro per-
petuo ii. J.4.'J!>, no cemitério de-S. .lofio Ba-
ptista. o Sr. coronel Crcsccntino do Qirva-
iho, e.»:-inspcctor da Alfândega do Hio dc
Janeiro.

O entOrromento foi muito concorrido. So-
bre o feretrd foram depositadns muitas co* i
rôas. í

Falleceu, hoje, pcln manhã, o Sr. rtey- I
naldo da Costa Nogueira, fiel da Caixa dc |
Ainortisação,

O extineto deixa viuva ã Sra. D. Clara da
Siiva Nogueira c cinco filhos.

O seu enterraiTiciito roalisar-se-A amanhã,
«nfiulj o ferelro ás 10 horas tln rua Tuyuty
n, CS, S. Christovão, pnra o cemilerio dc
5. Francisco Xavier.
StlSSAS

LINDAS
QUALIDADE
SUPERIOR

jayme carvalho L" Carioca 6
JOALHERIA COSÍ-NZA

i «aasa- ¦

Fun&rass áo gsaerai inspe-

peclor áo Exercito
SANTIAGO, ili (A. A.) -- Chegaram hon*

tcin o-, rcsliiã ranrlbej tio general Kouncr,
quc falleceu o*tiupando ai cargo de Inspector
do Mxercjló.

O» funéraès renllsarain-se hontem mesmo
com grande iiniionehiíia

-»?»
Vitrines xnòtalliçás "Peco"

, para installaçôes commcrciacs
RMPllESA ÍNDCSTIUAI.

FUNB1Ç1
LIMITADA

Etacriptoiita: RUA ASSKMHLí:.., 15 — t*
Teleuhono Cenirnl 8711

Fabriea: RUA DA GAMBOA, 112/118'i»*lc|ihonc Norlf» i'.i'1'.i
 RIO IJK JANEIRO 

¦ mm** " ¦

INa egreja do Parto rezoii-se lioje, ás 9 1|2,
missa de tetimo dia por ahiía de D. Lcocadia
Mlguez tlc Mello, pranteada progenitora dos
Srs. lAlvard, Mario e Theolonio Mignez de
Mello. A cerimônia funebre esteve muito con-
corrida, nõlamlò-so na assistência muitas fn-
tuili.-is e nnirgos c collegas tle seus filhos.

Será ceiebrniia amanhã, ás 10 horas,
na matriz da Candelária, a missa ilo sclimo
din por nlmii dn K\ina. Sra. 1). Adélgicin
Cardoso Alves ds Britto, sogrn do Dr. .loa-
t|iiim Abilio Borges e dn nosso conipanlicino
ÉUstachio A'lvcs;

No altar-mór da ogreja do S. Francisco
dc Paula, foi rezada hoje, ns !) libras,'n mis-
sa do sexto mez do fullcci.menlo da Exma.
«5ra. D. .lulia dc Souza Martins Ferreiro, es-
posa do Sr. Luiz Antônio Martins Ferreira,
pliarniaceiítlcd tio Hospital dc S. Sebastião,
mão do Dr. Armnndo de Souza Martins Fcr-
reira o dò Io tenente dn'Armada'Orlando do
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MAMIüNA
Se-n operação e sein flOr, n MAMIL1NA

fn/. dcsapparcccl' ns licinorrboldas, n irrita-
tão c oi momilos. — Prcco «5(100; l'clo cor*
íeio 7ÍO0O. -- ItüA URUGUAYANA. ««—RIO.

¦ .mmm- •

Centro de Cultura Physica
Prof. Enéas Campelio

i É^lf^-av;* k*£M
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Kspornuças nas <'«iidtisi.es
tios ««símios das com-

missões tle peritos
llumlnirna, abril de 1021.

1'm dos a-maitailm dn vida rcniinmlca nlle*
mii iiiii» haitaille me Inlcrctaiuii fvai a. ipir *e
«fere n.a« rnpllacs nllcmfici nn paftr.-ingclro,
Oiinnloi bonlos ouvi, durante a mlnlui esla*
llln ri» llrasll. '«br1' n* inhiibiNis kommni
iiiir ».r ilUliiiti cutaicMi rcliigioilas no «Xto-
rior' O-r* "» falava d».* a*n|ii|.ies quo to rn-
emitiavam nu Hollnuda, om dos un Sui^^a
uu Dliiaiunrcn; muilo» nlluillam a um cor-
co alo onrn. uma lakn nurcn com que.os ai*
Imus-s haviam elni,lilii n«cu pula por fora:
oulroí diziam «i>ip náai liavia no mundo palr
algum, ainde uíio sc encoiilrancin ncçtimu*
|;,d"** maintòr* c liiqnldcs de «"tiro pMlcn*
cantes a allemães. V. ntai iiieiino não faltou
iliieni iIInOcAso (|iio .a próprio governo alie-
mio Unha contns-corrcntcs em bancos es*
trnngcirn» niis figuravam cmn oi nomes dc
liroprlrtarlos ru-tlrior*. Ií' claro que mii.to
lialpiei aiuamln llvc occaslilo dé informar;
me n osie rcspeilo jun!»* n pc«oa do crite-
riu um' v a<*lu cm c.uit.it.i pomvancnte com
.'.». rodas liauonrins e eamnrhs do commer-
cio dn Allemáiihãi Biii conversa eoui_ rwc
envnlhelro, iit.li-lhc quc me contnssa a.fio a
rrspeilo, c ba iioiiíos dias depois recebi a

(informação quc abaixo im:iro a dar na inlc*
"T.'l '

"A respeito do velho conto da carochinha,
a que nlhuliu n senhora, pnr occnslüo alu nos-
sa ultima conversa, urge que se faça, antei
dc mais na.la, uma separação nitiila,outre os
i-pilac que todo coniniércio de um paiz nc-
ccssltn ter no estrangeiro para ns sua» trans-
neções inlcrnadonacs, o aquelles qne cim-

' grniniii paia sc esquivarem clandcstlnnincn-
I le os seus possuidores da pagarem os Im-

postos c evitarem, oittrosim, a_ depreciação
ncalaslrophica tln mceJa allcniá.

Classiflcar-sc. simimarianienlc. taoa capi-
laes dc "capital allemão llleánlmcnto cx-
pqtrindo c iiceiiinulado no exterior", claro

1 é ipic poderia (l.tr margem a üm modo dc
pensar quc nno corresponde dc foram olgu-

í nia aos factos. .In imtcs dn guerra, sempre
; bouvo cnpitnl nllemão empregados cm valo-
lies estrangeiros, liste capitail era avaliado
: om mais ou iiicniis 20 a 2» billiões do mar-
; cos-ouro. São valores quo devem ser consi-

dcriidos como perdidos: 
"t,s titulos c iapnli-

tees estrangeiros tiveram tlc ser devolvidos
i sempre que tivessem sido cmlttidos pur (iu-
' presas ou governos dns potências que tmiia-
' mm parta» ua giicrra, o os capitães a juros
I r.u iiiVèrlidOS no exterior foram cgualmeule
1 confisendos, quando o fossem em paizes inl-

mlgos. Sia uma pequena parte destes capi-
I Incs, em paiz?s neutros, ú que conlimiou per-
j leiicsndo n nllcmães; Asbir.i como om tem-
I pt, dc paz. tnmbcm boje c mister, pois, que

existnm no exterior detorminados tinidos
allemães pnrn servirem de base ás trans-
acções financeiras a curlo prazo, iiidispcnsA-
veis an comniercio e Industria dc um paiz.".Além destes cnpitaí.s c dos rue fugiram
ciandeslinamcntc tln AUomanha, durante os
tempos mio so seguiram á guerrn e i\ revo-
liaçãfi c fjue perfazem muita maior impor-

.-'... 1I_ -_ í _t . .!H.ln mwmm ê m*\-
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Toila \avallia Eetf-ttíji» <üllH(e o a pçHpcenva I
lanílna tra/om a marca bosmiffo reproduzido ib«|. ¦
In «o vossa navallm o lamln» «fio trouxereni chhiiI I
ín».?. i iiíoK.1 o IrèllininH (JiHe.le, ssío Imi aç.ííes quc |

o il n m lns le^Hiinas. Nflo eoiiBliitelH que ¦' 'tn.!,.,.. , ,-..l.,.-.'.-'"a«-U„. ?.. ia»;»» flj» ¦>«. I
lém essa marca coiiiiuerclnl. .NA<» A<>* iH.l.M.is ¦
ILLUDIR I
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' As legitimas navalhas c laiiiiiías Gillette Raran-
tem o nieiaor resuUaiio. Atiilimna imitação offcrcc.o
esta garantia. A Gia. Gillette Saiety Itazor «Io Bra-
sil garante resultados períeilos d« legitima iiavathn
Gillette stímeiúc quando usada com a legitima la-
mina Gillette.

Rcn.arne Ikijc se vossa navalha traz a mavea
commerciai Lòsaiigo e se uão, coinprac unia legi-
tinia pülette. ICxistem a vários preços a uartir de
1015000. „ ,

Escreva pedindo o íollielo gvnus, "Barbear a si

illetts Safety Ira
I Próprio",

Ciai
n.rr-3C3tocz>C5<

is Oresi
RIO DE JANEIRO

pnrcilc, 3'i?0fin. Pesos de
iriial(|iicr tnmaribo. etc. He*
jrãs prira exercicios, 2$Ü0l).
floitore co-u molas do
aço, ÜOíOOO. Curso diário,
manisalid.v.to. Ic.-OOO.

-, m*m 

GILLETTE
ENCERROU-SE 0 CONGRESEO EU-

CHARISTICO INTERNACIONAL
À.MSTERDAM, 'J7 (linviis) — Rcntisou-se

hontem ú uóllo n fessíui sulemnc ile encer-
rnmento do Coiígrossò Euclinrlstico- lnicr-
nacional. , ,

Divereos delegados estrangeiros deixaram
hojo scln cidade.

¦ ¦ aaaSS»»» ¦ 

Banco Sul Americano Ouvidor
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Descontos o redescontos tlc letras, cinprcs*
limos populares, administração dc bens do
raiz, etc. Contas correntes limitndns, de mo-
vimciito c. aviso aos melhores juro».

Dr.Alv».Dia,offiouviDO|.
RANTA — Rodrigo Silva, 7 — 3 ás o.*•»*»••* . -mm*-- 
' Não houve alteração da ordem

na Bulgária
SOFIA, 27 (Havas) — Uma nota' of ficial

desmente forninlinentc a noticia divulgada
no estrangeiro tle haver rebentado um mo-
vimento revolucionário na Bulgária.

«Ma»

"óma"pecíüena infecção'
degenera muitas ve.zr.K cm nério mal.

USE WOXOGEN
í «4Êa539!» »*"»*ü.Mf.

mim

Os moradores do Engenho de
Dentro querem uma feira

de leite
Rm carta que nos dirigiu, o Sr. Hcnri-

i|'.ie Valente, cm nome dos moradores do
Engenho tlc Dentro, pede sejamos interpre-
tes dos desejos da populnçno datiuellè suh-
ui-bio, no sentido de ser estabelecido ali uni
posto livro dt*. leite, a exemplo, do que se
pratica, em beneficio de outros bnirros

...... . , desta cidade. Aiiui deixamos o pedido do Sr.
Souza Martins Ferreira o tia do nosso collcga ¦ Henrique Valeutc.
de Imprensa capitão Octavio . Guimarães. a «aaa.
Compareceu a esse neto de religião grande
numero de parentes o pessoas amigas da
saudosa extineta.

Rcnlisóti-sc hoje, as 10 horas dn ma-
nhã, no alt.-ir-m6r da egreja dn Candelária,
o 'iiissa dc sétimo din mandada celebrar
por ainin do coronel Pedro Carlos de Andra-
dc, sondo officiantc o reverendo padre Ha-
miro do .Mello.

Compareceram a esse acto religioso as
mais altas autoridades civis desta cidade,
i, grande numero de famílias da nossa me-
lhor sociedade.

ANALYSES MÉDICAS
(CHIMICAS, BACTERIOLÓGICAS E IIISTO-

•PATHOLOGICAS)
Laboratório da CASA DE SAUDE Dr. Pe-

dro Ernesto. 101 a 107, Avenida Henrique
Vnllndnres.

Dirccçno do Dr. Cczar Guerreiro.
Insinuações completes c modernas.

¦ mim *

"FRAGOL"
O pó ideal para frlelras,

aseaduras, brotoe-
jas, etc.

Evita o suor o tira o
múo odor.

Lata 2$. Pelo Correio 4$

Nas pcrfuiiiarias, phar-
macias e dvogarias

do Brasil.
¦ses»,

Haddock-Lobo
LEILÃO

MOVEIS
JÚLIO (Lei OEtO

PERDEU-SE
Um brinco, antigo, do diamantes, no tra-

jeoto da rua 7 Setembro, ii Praça 15 Novem-
bro. Gratifica-se bem a quem entregar á rua
São Leopoldo, lf>.

a taes»
Terrenos a prestações

EM SANTA THEREZA — A VINTE MI*
NUT.OS DO CENTRO
Servidos por "bonds"

H. DODSON & Cia. Ltda.
Rua Tlieophjio Ottoni, B9. f andar

Telephone Norte 4õ3i

COFRES MINERVA
Sc descjnrem comprai' uin cofre verifiquem

cm primeiro lognr a qualidade, os preços c
os attestados destes ainmados cofres na Casa
John Roger, 156, fna dn Quitanda, 158. Ven-
das a diDhciro c a prestações,.

Venderá amanhã, em lei-
lão, os modernos e chies
moveis, que guarnecem a
confortável residência
á Avenida Paulo Frontin,
n. 303. Tudo quanto se ven-
dera é bom e de fino gosto.
Piano Pleyel, guarnições
para dormitório de casal,
grupos de legitimo couro,
guarnição de imbuya com
16 peças para salão de jan-
tar, crystaes, metaes, Bac-
cara t, bronzes, tapetes,
christoffles e muita miu-
deza de valor. O catalogo
será publicado amanhã no
"Jornal do Commercio.

SELLOS — Vende-se uma collecçno com
cerca de 5.000 sellos diff., lendo bons o nn-
tigos exemplares. Preto de oceasião 50OSO00.
Praça Marechal Dcodoro, 42. 2o andar. (Mor-
ro do Senado).,

MARRECAS, 3.S — TEL. C. 4452
Massagens, exercício*, ap.

rrrcllios tle Eyrannstica,

^,a'U^fc,d^
iin-r o inlórior", ceir.i espécie de cnpilal, que s.-» nch.i cn. ue-

AtinareUiò elástico d« posito ou invertido cm outros paizes, seja
:'  • parn gnrantir ns compras dê.iiiatcnasprillins

em outros mercados, seja co-pnrticipnn.lo
dos fundos tle bancos estrangeiros c do cre-
ilitos a tlescoiicrto. para nttr.-.ir capitães cs-
lrnngciros em auatilio ria vidn econômica ai-
lemn, depauperada do cnpital. Este?, a.-sim
como aquelles que cm|primciro logar citei,:
umn vez quc com effeito se destinem a ser*
vir do garantia n trans acções nn créditos, de-
vem ser considerados tle utilidade a çeo-
nomia politica allemã. e não se os pinte,
portanto, taxar de capitães illegalmonte emi-
grado*. Tal designação só a merecem aqticl-

'les cujos possuidores quizerram subtralr*sa
clandestinamente ao pagamento de impostos,
taxas dc guerra e seus congêneres.

"Mas a senhora nllegou, c muito'bem. qne
talvez nunca argumento algum tinha eu-
contrado melhor c mais facilmente eco cm
toda parte do que o de não ser a Allemnnhn
tão pobre como sempre tlc novo affirmamos,
so é que realmente possue tão enormes bens
e créditos no exterior. Sim, digo-lhe mais:
nunen nenhum argumento foi tanto e tão
bem aproveitado pelos francezes como jus-
tnmcntc este. Por todas estas razões e lo-
gico, pois, que o governo allcmão se con-
grntnlnsse sinceramente com a resolução
tomada pela Comniissão dc Reparações de
sor nomeada uma eommissão de peritos, on-
carregada de syndicar minuciosamente da
verdade dos factos c de fazer regressar á
Allemanha todos os capitães illegalmonte

expatriados, augurnndo-lhe da sua parte, e a
bem de todos interessados, que os sons es-
forços sejam coroados dc oxito positivo.
Mas. pnra quc assim seja, ó "conditio sine
qun non" que se proceda ao exame e invés-
tigação respectivos tlc modo imparcial e me-
diante methodos absolutamente fidedignos e

i irreplienveis.
! "O prejuízo incalculável quc pódc ntlvir
'de "avaliações" mais ou menos npproxima-
j Uvas o mesmo arbitrarias — haja vista que
I os boatos concernentes ao capital nllemão

uo estrangeiro, oscillam entre 2 e 35 billiões
de marcos, ouro — se dcprehende claramente
do desenvolvimento que lem tomado o pro-

I blema das reparações. Os 400 billiões tle mar-
cos-ouro, a principio estipulados para serem
pagos pela Allemanha a titulo das repara-
ções por damnos dé guerra, tiveram de ser
reduzidos, afinal, a S0 billiões. Provável-
mente dar-sc-á o -mesmo coin a avaliação do
capital allemão expatriado: os "innumeros,
incalculáveis, fabulosos billiões" minguarão
talvez tle tal fôrma que, por fim, restará
tlclles apenas uma quantia relativamente pe-
quena, se é que se fizer uma investigação
desapaixonada c imparcial.

Já tivemos disso um exemplo frisante e
bastante "Característico com o que se passou
na Suissa. A Suissa foi justamente um dos
paizes que, pela propaganda franceza, foi
sempre tlc novo classificado como o "asylo
dos capitães allcmãcs". Uma das folhas
principaes das rodas financeiras da Ingla-
terra chegara a affirmnr, por exemplo, em
março do anno passado, que a importância
dos fundos allemães ua Suissa importava em
25 billiões de francos suissos. As aggrcssões
quc cm virtude desta noticia soffreu o mun-
tio bancário suisso não foram poucas, e por
tnl fôrma violentas quc a Associação de
Bancos Suissos fez -publicar, em julho de
1923, umn declaração' na "Pollui Suissa para
o Commercio e Iudustria", na qual dizia:"jn hn mais de um anno quc uma invés-
tigação discreta, jubto n todos us grandes
bancos, aos bancos cuntoiiaes de mais impor-
tuncia e a algumas cnsns bancarias parti-
culares, tevo como resultndo "ser de todo
inexacln" u affirmação de.que.íí Allemanha
mantenha créditos muito grandes cm fran-
cos suissos na Suissa."

Por oceasião de uma conferência dos bali-
cos suissos, convocada a convite do Dcpar-
lamento da Fazenda da Confederação, tam-
bem ficou averiguado ser de todo inexacta
— no que diz respeito á Suissa — o affir-
níaçnó tle que a Allemanha tenha no cxlc

O^^mlmmmmmmBmm^mym»*»**^ r*- ^**mm»mmir*tmTm\mm% IíllEiO
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ÁGUA DE Jliif ILHO
PRÓDUCTO SOENTIFICO DE

BELLEZA •
Para branquenr, amaciar e aformo

Bear a pelle. Tira Bardas, cravos, pan-
nos. espinhas, rugas, etc. Vende-se nas
Perfumarias, Drogarias e Pharmacia».
Ap. D. N. S. P. — N. 204 — lj7|915.

mim
DRS. H. ARAGÀ0 E A. MOSES

Exames de sangue, escarro, urina, vacci-
nas, etc. RUA DO nOSAIUO N. 134, proxi-
mo ú Avenida. Tei. 4480 N.

As creanças magras tornam-se fortes usando

PO' INFANTIL
DEPOSITO :

Drogarias c todas as pharmacias'mmm*

AULAS DE ALLEMÃO
Por moça distineta allemã

—— AVENIDA MEM DE SA, 120 
. «ea» 

ARTE,
ELEGÂNCIA
BOMGOSTO

São 03 requisitos'
quo distinguem os

Mobiliários c as
Ornamentações da

RED-STAR
RUAS :

69 — Gonçalves Dia»
82 — Uruguayana -

-71
82

LOTERIA DE S. PAULO
Kxtracção ás terças c sextas-feiras sob a fis*

eallsaçno do governo do Estado
AMANHÃ20:000$000

Por 1S800
J. AZEVEDO & C, concessionários. S. PAULO

A' renda cm toda a parte

JIUNSON STÉAMSníP LINS
Administradores d.a» vapores da
United States Shipping

Board Fleet Corporation
A rota maia rápida para a

America do Norte
As próximas saidas do

Rio de Janeiro para
Nova York são :

WESTERN WORLD.. Agosto »
BOI.THERN CROSS. Agosto 20
AMERICAN LEGION Setem. :t
PAN AMERICA Setem. 17

Para o Rio da Prata
SOUTHERN CROSS. Agosto Ia
AMERICAN LEGION Agosto 15
PAN AMERICA Agosto 29
WESTERN WORLD.. Setem. 12

E qulnzenacmente a siguis
O PAQUETE

ITOBMaamraattKMr
5COOOCOOC

Lâminas e navalhas legitimas
VENDEM-SE NA ÓPTICA INGLEZA

EUA DO OUVIDOR 127

União dos Empregados do

Posse da nova directoria
Dc ordem dó Sr. presidente, tcnbo u Imnri

do convidar tis Srs. associados a assistirem a
asscmlilén gcrnl ordinária, (pie será ròalisadá
amanliã, 20 tio corrente, ás 20 lioras, cin
nossa sédc social, parn u posse da directoria
c do conselho fiscal, referentes ii aduilhb*
tração do 1024-1925; Secretaria, 25 dc julho
dc 1921. — (a) Orlando llilieiro, 1" secrclario,*. .i^aao—*—— —

Escola para chauff&urs
RUA SALVADOR DE SA*. 193 A-II

Com us novas o Completas instnllaçõcs ni
seci-no de iiincliiniis e clcctricidndc du aca
prédio próprio o acquisieno de novos carros
pnra dirccçno, a escola está perfeitamente
iipiini-clliiidn para o seu mister.

Curso rt"]ml»iiieiUnr_ gratuito.
a* Jaga» ¦ —.

1 Hotel D. Pedro - CsrrêasI Segunda parada adiante dc Petropolis
Telcpboie n. 9

Clima Jdenl em reg ão incomparavel

^•aa»

Esperado do Nova York em
31 do corrente, sairá no dia' 1*
de agosto, para:

>;..•.
Estes modernos vapores com*

binam a rapidez c.jin muitvs
opptirtunltiades dc descanso e
dc prni.er duranto n viagem.
Üe uma limpeza inexcedive!,.
camarotes espaçosos e bem ven*
tilad.os, lâmpadas para ler
e todas m cominodidndes mo*
dornas, cm sua mi.ioria com
banhos privados, «ürnndes a
cspaço-ios salões e excellente
coiinbi...

Preços especiaes para via.
gens de ida c volta aos Esta*
dos Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice*
versa, in-luindo a passagem de
Buenos Aires a Vai paraíso pelo
Trans-Andíuo.

-*—
AGENTES:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco, 87

RIO DE JANEIRO

Drs. Leal Júnior e Leal Neto
ICspecinlistas cm docnçns dos ollios, onvi*

dos, nariz c garganta. Consultns de 1 ás 5
Assembléa, GO.

¦ ¦aataat» .

LOTERIA FEDERAL
AMANHÃ

20:000$000
Por 1860(1

SABBADO

2OO:OOO$O00
Por 1G8000

Os bilhetes para essas ioterias
acham-se á venda á rua V ài
Março, 110.

Bilhetes sem ágio*. Ttua do Ouvidor n. 91»
Pagam todos os prêmios da Loteria Federal.
Posto tle vcnda.de cstainpillias.

mmm * casal
mobiliadas

Castro, phonl

PENSÃO GLORIA
Fornece boa comida a pensionistas o avul-

sos. Cada refeição 26000. Asscio e prompti-
dão. Praça Tiradentes, 61, 1° andar.

zcs dar-sc-á a mesma cousa, que sc passou
na Suissa."A causa principal do mal de tjue vem
soffrendo o mundo em peso destlc 1918, c
a facilidade com quo se acredilu nus cousas
mais inverosimeis. Todos o qunesquer boa-
tos, ainda que destituídos do qualquer vc-
rosimilhnnça, são logo propagados c, claro
éque, augmentados e áccrcscidos, pois bem
diz um provérbio estrangeiro — creio que ó
até da sua própria terra quc — "quem conta
um conto, sempre auginentu um ponto". São
conseqüências dos tempos da guerra. Crê-se

, • ,., ,, , cm tudo ntó quo soja desmentido official-
rior grandes créditos. Em vez dos pliantnsr mcntc, para logo torunr a ac.reditnr-sc cmticos 25 billiões de francos suissos, a Alio- outro boato absurdo qualquer. Já que assimmanha possuiu — segundo reza uma avalia- I lem si,kl tiin,us vezos> esperemos que assim
ção suissa feita cm meados do 192J — çm íSl(,ja (amlícin com os fabulosos capitães ai-créditos abertos c oceultos, "No máximo 500 lomães, asylados no exterior".
milhões de francos" ha Suissa, sonuiia esta
que nos últimos mezes devo ter diminuído
consideravelmente. Um tal capital, que na
maior parte sc destina a fins commcrciacs,
bem pódc ser considerado como sendo per-
feitameiitc normal" c legitimo. Creio poder
af firmar, sem medo'de me ver desmentida,
quc provavelmente cai todos os demais pai-

Sem ousar nccrèsccntni' palavra As irifor*
roações que gentilmente me foram dadas, cs-
perarci lambem cu o resultado daquellas in-
vestigações a quc cstA procedendo a com-
missão de peritos, para depois Iransmiltil-as
a essa folha.¦.._ LINAEMIEL IESENER

COMPRAM-SE MOVEIS
pianos, etc. Chamados
Norte 7850.

a a—a»  ¦*•*¦*¦

LEILÃO DE TORRADOR PARA
AMOSTRAS DE CAFÉ' E MOVEIS

PARA ESCRIPTORIO, A' RUA
DA QUITANDA 178, SO-

BRADO . ÀO leiloeiro Gusmão, cliamn a attenção nii
Srs. conmiissiónistns pnrn um perfeito tor*
rador para amostras de enfé com seis tamlio-
ros de capacidnde de !!00 grammas cida uni,
fogo directo, a gaz, movido n elcclricidade,
do fabricante Gabez liurns & Sons; 1 moi*
nho do mesmo fabricante; divisões, mãclii*
nas pnra escrever, mesas, secretárias, bit*
rèaux, prensa, grupos tle couro com 3 peças,
ventilador, tiutciros, lâmpadas, archiypi o»
aço, etc, em leilão, amanhã, á 1 Imra oa
tarde. Rua da Quitanda, 178, sobrado.' ¦—m

O único tônico pnrn todos os casos de frn-
queza geral é o UABIODOL. Nas drogarias «
bons pharmacias'.

1 ^aaa» 
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Pelo professor João Pereira
Lições a domicilio

Informações no Cavai*!*
nho dc Ouro. Uragua??'

fia 37. Tel. N. 3291;,."
Casa Mozart. Av. Bw
Uranco, 127. onde esta
a vendn o Novo Metno*
tio pnra Guitarra, pelo
preço do 55000. •

-*" I »m\^\\\m* *••- -' *^

Liga Brasileira Contra a i
Tuberculoso

SOCCORRO GRATUITO
Quem esta emagrecendo c fraco do pe»'

procuro os Dispensarios da Ligo (Barão *
S. 'Gouç.-ilo u. 51 c'Avcnidu Pedro II n. l»Jí
Sc não ruder freqüentar os Dispensarios, st-f*
soecorridt. em cnsa (telephone norte 3930 «•
11 horas As 2 horas). Medico, remédios, m*
i*ssC»cs c leite grátis...

V, t-.
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Não obstante as ditllcnl-
dades para se chegar

ao "Stadium"

Alcançaram Htémiéro nccem
financeiro at Olympiadu

ie Paris

A mi eonstncçio da Villa
Olympka

. iMMDNICAIM» DB NOSSO COBRESPON-
DENTE ESPECIAL)

PARIS, .'unho — O ''tceeiao dos primeiros
, Jugo» d»* Olympiadai, que allralram gran

dei mullldôca, offerece uma brilhai.le per-
, .-iívb e a esperança de qua a Franca poi

_a recuperar ai deipeias fellai cm come
.-'.r-m-lii do acontecimento mundial o lalvei
... i.Mir algum lucro liquido. Calcula-ie em
Art milhões dt franco» a quantia que a com*
! i:••:,» Olymplca Francesa deve receber pi-
ra cobrir ai despesas. Oi jogoi athlctlcoi,
.-..-udji a pi. saltos, ele., deram, com um
mn de anlccedencla, Ires milhões de francoi.
iv;.l<- logo oi malehei de foolball demon*
.ir.rara ser ama grande attracçao. A popu*
!» idiiile deite Jogo augmenlou Immcnsamcn-
tr, não somente em Ioda a Europa, como
n«s países da America do Snl e numeroso pn*
bllco assiste regularmente- notando-se a pra*..»»..- de ptiioai vindas de nações estran*
.-...." quo ie nâo fizeram repreienlar no
jnpo.Kn Paris, chima-se ao foolball o "eipe*
;¦..'. dns iporti". Vinte e doui teams vic-
ra.n concorrer Ai Olympladas c jogam dia*
.-. • ii.nic em quatro iladiums em diversos
pontos desta capital. Nos dias da semana,
oi mnlchcs iniciam-se depois das seis horat.
af.m de dar aos empregados no enumerei.)
e aos operários das fabricas a opporlunld.1-
dc dc assistir. As bilheterias renderam mui*
lo in.ils de dous milhões de francos.

O Comitê Olympico Francez procedeu mui-
(o acertadamente marcando as partidas dc¦ -I...U c rtigby para data anterior aos jo-
go» olymplcos propriamente dilo. Nas Olym*
..;•,.lm de Antuérpia esses jogos se rcalisa-
,-,... depois das provas de campo c athlcllc.is
c foram um desastre. Embora apenas Ires
tr.-ims entrassem este anno no concurso de
r-gh-y, observou geral Interesse no Jogo e o
rf.i.ilt.ido monetário foi maior, em compara*
(.ii. com a sua relativa importância.

Espera-se que as partidas de tennls le-
nh.-mi extraordinária assistência este anno,
devido a que o team francês scrA multo for-
tc c A presença do jogador americano Tilden.
Os franeezes lém a esperança de ganhar o
campeonato. Helen Wills, a campeã norte-
americana, será mais uma attracçao. assim
cnmo n senhorita Lenglen ex-campeã mun-
dial.

Estão marcadas para a -segunda quinzena
dc julho diversos acontecimentos Intcressan-
tes, que serão especialmente do agrado do
povo francez, esgrima, box, e natação. Os
franoezes estão animndns do espirito olym-
pico e por isso o Comitê espera bater o "re-
rcrd" olympico das receitas. Os estrangei-
ro-, demonstraram accentnado interesse nos
jogos dc football e sustentam os seus teams.
Paris j.i sc acha apinhada de visitantes fo-
rasteiros. Infelizmente, as facilidades para- jogos ' não são satisfatórias, e

LIVROS NOVOS
«VU* qm. mim» __ Cmlo thMflflo FftMM

annESSí-0 ¦*• _***¦"«•»•_•"•. **«»»lrliiai» HltrarlM
5SPoV*«i_ íl?' • ¦¦•.••¦¦-» »l»roi da alio
nfiíni-.e_ *W!*wWÍo do escola, mai pai*
_-j..-"im**** Mí"*l W.-. • »-*M»celra aiodai. B* o caiu da «Vida qut passa...",um alentado livra da

sonhos do poria Calo
da Mello Franco, cuja
ária a sensibilidade Jása haviam manlfeila*
do na "Urna**, uma
linda "pliqntltt" quao autor publicou ha
maii do cinco annoi.
Agora, na "Vida quo
passa...", mnilo io
aprimoraram as qua*lidadei dnquelle cn*
genlio poético, fecun-
dado por longas cita-
dlai pelai terras da
vibração de arte do
Velho Mundo, pela vi
«fio dos aspectos dt
maior requinte da ei*
vilisaflo do Mcdiler*
ranço, cm cujo «elo
tem vivido esses alli»

#. . j .. .. - man on,•¦,•• Cato *••Cato da Mello Franco Mello Franco, como
_ . . *•>»* wperança que éda nona diplomacia, qua lhe rasga amploinorlzontei, lão do agrado do poeta o a car»reira qne Iniciou sob oi mais fcllies auipl*eloa.

Nio «Tueremoi desbaratar no* elogio do II*vro o pouco espaço de que dispomos paraa transcripcao de um soneto que valo pelamelhor, amostra dai beUtias da "Vida quepassa...". E" cite o formoso trabalho:
~"* Quando a Velhice tc bater A porta,Queres ouvir nono Evangelho ? — cicutatAbre dc manso e tremula perserutaAquella face que n tristeza corta.
Olhj-n de frenle... a ama alegria mortaVeras cm cada sulco que n InbutaDeixou, fundo, ficar da insana luta.
Que não nos confortou, nem nos confortai...
Enjugarás o olhar Inconsolado...
K ficarâs pungentemente olhando,De mãos postas, a orar para o Passado...
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Atprcto tomado em ttnulda â inauguraclio do tertamen
A Sociedade Expositora de Canários Innn- Arthur l.ellão; 8* prcmlo (medalha ile pra-

jurou, hontem, á_ rua IJrugunyana n. 24,, In), "Cyl.l.i", do Sr. Avellnr Harbosa; V pre-
2» íía «noslçao, tendo u elln concorri-. mio (medalha dc bronze), "llolliih.i", do Sr.no 110 produetos «las mnis apuradas espe-1 líduardo de Son/a Loureiro; -i* premiu (me-** dalhu «lc brinizc), bourdfs Ganiu, do Sr.ciei.

Esse aeto, que se rcalisou A 1 hora dolarde, attr.iiu grande affhicnrin, notando-**? fn}n os Prc**,cn,cs • directoria da so-ciedade, muitos expositores, convidados crepresentantes da imprensa.

l.ui*. Vieira Borges; 5" premiu (medalha «I
bronze), I-nliiulln, do Sr. José Pores; li"
prcmlo (medalha de bronze), "Sulssn", do
Sr. l.uiz Vidra Uorgcs.

Canários de ores fracas — Cirande pre-

os«istir aos

níezot
 nas drogarias

O NOSSO C01ÍÍMERCI0 PRO-

agora é impossível melhoral-as considerável-; c*J»udndos, cra suas artes, pelos nossos escri-
mente. A principal entrada ns stadium acha-1 p-,*?**.
se cm nmn rua estreita em uma aldeia e ai Abordando assumptos hispano-americanos,
congestão do trafego, torna-se impossível n I °. **• Sylvio Julio deixa o nosso continente,
chegada dos attto-omnibus. Perde-se uma' «'Btimas vezes, para consagrar paginas do
)..»!•.-! para ir da cidade ao stadium. Os omni- feu '•vro a literatura de Hespanha. Assigna-
bus especiacs empregam cerca de quarenta I 'amo. esta circumslnncia, para, se nos fôr
minutos e elles deixam os passageiros um | Pcrmittido, estimular o prosador a novos
liilomclro c melo de distqncia da entrada. O commettiincntos desse gencro, pois a Hes-
serviço dc trens eqüivale a nina viagem mais | Punha, que sempre foi uma grande nação,
longa sobre estradas sujas, cheias de lama "' " —' *—'"'~ '" ' *
ou dc poeira. O serviço do bondes c lento
e aborrecido e os taxis são caros, porque o
stadium esta fora das portas de Paris e,
dc i.ccdrdo com a lei os passageiros devem
pagar a tarifa dc volta.

O stadium também deixa bastante a dese-
j.ir a respeito de conforto. Nenhum assento
tem cspnldar e as grandes galerias são co-
bertas de folha de Flandres, permitlindo a
entrada «lo sol por todn a parle. .Rcfrescos e cervejas podem obter-se mes-
mo nas archibancadas. Em redor do stadium,
foi organisada uma espécie de feira. Massas
de desoecupados invadem as estradas e se
difficil é approximar-se do stadium, mas dif-ficil é voltar A cidade. Alguns visitantes ob-sorvam que o mão humor das multidões, de-monstrndo mnis dc uma vez seja devido ás
çonlrnricdadcs e irritações experimentadas
durante a peregrinação até chegar-se A scenados jogos.

A Villa Olympica, até agora, acha-se de-serta. O Comitê Olympico tinha projeetadooffcrccer facilidades de habitação aos nthle-tas perto do stadium, mas o commissario
desempenhou-se tão mal de sua missão «jueos qne se installaram na Villa se mudaram
immediatamente. A villa mais parece umacantonamento sem soldados. As mâs con-dições das ruas sem calçadas e sem as ne-cessarias precauções sanitárias, tornam-naindesejável como residência para homens,cu.n principal preoecupação é de manterem-se sempre nas melhores condições dc saúde.O Comitê está fazendo extraordinários cs-foreos, afim de melhorar a situação na VillaOlympica.

Dentro do stadium tudo está em perfeitoordem. A relva é verde e espossa e a pista"roa-se em excellentes condições.
¦ m*** „

ALTA COSTURA
NOVOS MODELOS DE PARIS
Vestidos e Chapéos para grandecerimonia. Theatro e Visitas com a

nova nota da ultima moda de Paris,
assim como artísticas Bolsas, Pivel-
las e Oollares, de grande novidade.- "ELEGÂNCIAS". Rna S. José,
120, sobrado.

R assim, velhinha e triste, e en triita e velho,Viveremos tremendo... mas rezando ,. - -
A saudade sem fim desse Evangelho..." ¦M produetos :

| Canários de côrcs fortes •— Grande pre-Transerlplas essas bellissimas rimas, nio "¦¦>• ;ou.0.; do Sr* Álvaro Bastos; 1° pre-sabemos que maior elogio se possa acaso J1"*» (medalha dc prata) "Brasil", do Sr.
lazer A inspiração, delicadeza e sensibilida- *-ulf ,vit.'r? ,<opcs; 2" prêmio (medalha dc
de do autor*"de "Vida que passa...". , Prata), "Chaby II", do Sr. Avcllar Barbo-

«>?.•.._-. *.• sa; 3o prcmlo (medalha dc bronze) "He-
--fiiffos Mipanihamnrica- ripl", do Sr. Josc Pores; 4" prcmlo (meda-noa", por Sylvio Julio "---¦¦--

A opproximação iutcllcctual entre os po-vos hispano-americanos e o Brasil foi um
problema que sc resolveu espontaneamente,sem intervenção diplomática,*- pela simplesattracyão que o livro exerce sobre os estu*diosos.

Certo, essa approxImaçSo, que se traduzem melhor conhecimento dos povos do nos-so continente, não logra nem poderia lo-
grar influencia sobre as nossas letras ou so-bre as nossas concepções políticas, mas nem
por isso deixa de ser menos util, porquantoa vida dos nossos vizinhos sempre affectarAmais os nossos interesses, que a existêncialongínqua dos povos asiáticos, tantas vezes

Peito o julgamento pela respectiva com-.Hilo—"Zombador", do Sr. Avcllar Barbosa;missão, composta dos Srs. Manoel Jou- «*** prcmlo (medalha de prata) "Waldo", do
Jnlm'Ferreira 

da Rocha, Dr. Josí Moreira pr. Avcllar Barbosa; S- prêmio (medalha do
a Silva Santos c coronel Luiz .losé Montei-' praia), "Gabini", do Sr. Ivduardn dc Souzn

| ro Torres, lograram classificação os seguiu- Loureiro; :1o prcmlo (medalha dc bronze) ?;.. _— ..-.„ j. j-rcmjp (niédnlhn dc bronze), "Klino". do
Sr. Avellnr Barbosa; 5* premiu, (medalha dc
bronze), "Nopolls", Luiz Vieira Borges; 6*
prciuio (mc.lalhu du bronze), "Kccu", «lo
Sr. O.i Oislru,

Canários dc cores fracas — Grande pie-

Corridas
UMA neCTIPICAÇAO NTCRSSAntA

Km nana cdlçAo extraordinária pnlilIrA*.no* uiiiii indi. a rcipitlln «In ciiitMa ilo ...•«till.i iinu.lriid.ir, de proprlnliul.» ilu ráipllão
Urlm Klrai. ..nm nula i>.i rol nuhll-ailii ...ir
um «Imulilo, devido A confuião de iiltiiim..'un, pon. não representa elln a verdade «loiii.ili.*,. Tiniu o mundo tiirfista conhece per-icitaiucDU o proprietário do cavallo Munira-
dor, um dos mclhiirei ornamento» da numa..içicdml. a um dni mau compeleutoi pro*prlelarioi.

rootb..ll
COI.I.0CAÇAO DOS CI.ÜIIS. - «Som oi Jn-,os offlclaci «Ia l.lga .Meii..p..lllnim, hoiit.-m,uffcc iiihIiis, licii.i ijtfudu n Mgulnte u colloca-«Au dou mui clubs: sírio A — |.* lugar, sem

ponto algum perdido, o Vasco ilu tiiinia; 'i.'
logar, com quatro ponloi purill.ltis cada um,O Andarahy c o club da uvvnl.lii '.8 de Su-lembro; lt." Ingar. com oito piinloi perdidos•.•«Ha um, o Carioca c o Illvorj *l." logur, len*ilu nove ptinlos perdidos, o Mangueira; 5."logar, com dus pontos perdido»., o Miiclicn-'ie: «." Ingar, cnm Irczc pontos perdidos, o1'itl.iiclni»; lèrlu II — i.» logar, com Ire»
IHinlos perdido., o Uornsuccctio; 2." Ingnr,com quatro ponto.*, perdidos cada um, o Sao.'aulo-lllo o o 1'ldalgo- 3.* logar. com' sois
penloi perdidos, o Coufianca; 4." Ingar, comMto pontos perdidos, o Metropolitano; it.*logar, lendo nove ponloi pcrdl^s cada um.o Americano e o Msperança; 6.* logar, com«ItlMpr» potiloi prrd.dui, o Progresso; ie-riu O —¦ |.» logar, com um ponto perdido, oi.ngenho de Dentro; a." logar, com dous
pontoi perdidos, o Kverest; 3.* logor, comcinco pontos perdidos, o Modesto; 4.* lo-gar, com icii pontos perdidos, o liamos; 5.*

•i?.r* .com 0"° P01"0*» ncrdiiloi t-ad.-i um,ülarla c o Camno (irande; 6.' logar, comilozc pontos perdidos, ,. Independência.
OS GOALS DOS CLUBS. — Balanceadosos goals pró e riintru, de cadu club da síriowlncipal «In Liga Metropolitana, obt.dosale agora, vcrlflcá-se o .scguinle rcsiiltuilo:vasco da Goma, 19 pro c 5 contra, saldo 14;Andnraliv, lõ x 8. saldo 7; Mangueira, 7 x13, déficit 0: Carioca, 11 s 13, dcflcit 2; III-ver 11 x 13, déficit 2; club dn avenida 2Nda Setembro. 15 s H, saldo 7; Mhckchzic, 13 xIO, deflcll, 3; Palmeiras, 7 x '2'2, dcflcit lã.OS SiioilliS. — Até agora, os scores ipielOm vingado nos jogos dos primeiros teamsd.i Amca c da Liga Metropolitana, são os sc-

g.milcs: 2 x 1 dezeseto vezes; 1 x O treze vi-
zcs; 3 x 1, nnre vezes; 3 x 2 e 2 x O novevezes; 2 x 2. sete vezes; 1 x 1 cinco vezes;

x I, 3 x 0 e 5 x 0. quatro.vezes; *l x 2,.> x 3 e 5 x 1, tres vezes; 5 x 2, diius vezes;6 x 5. li x 2, 7 x 1, t> x 0, 7 x 2, 4 x «.
6 x o. 7 x 5. 4 x 3 c 5 x 3, umn vez.

O Q1.J2 VAE PELA LIGA BBASII.E1RA DEDESPORTOS. — O conselho technico dn 1*

MISSAS
Iti-MiiMe amanhãt
I). Anna l,nelit Colln M.e (N*anIn.tA), II

(I; Dr. Ilndiilnho Araújo, As 0 l]2| prof.kM.r
José de l.urrigiie llnro. As 10; Cunlo.Ha Au*
muita Ramallin, Ai 0 !.'.; Apptirlrlo 1'rales
)'.niK)i, A« l», na egreja do S. Franclicu dé
Paul»; D, lUalrU Mula Siniun. Ai 0, ua mu-
tri* dn Sacramento; Oicar Ferreira da Coita,
Ai H 1,2, nn malrU de S. 1'ruiiclico Xavier.
Miuirlri» Conicll, As 0 1,2, na egreja dc N.
S. dn Boa Morte; Américo Murtliii Paes, At
M I'., no Santiii.rlo do .Maria, no Meyeri
Adrlgh-la Cflrdoiò Alves tle llrllo (D, SI»
nhã), Ai 10; I), America Ciililbo Dclduquiv
Ai n. na Ciiii.lfliirlu; Marina LcItAo, As H l|'i,
no Aiylo .1.* Sanla Lc.ipoldlnn, cm Nictheroy;
I). Aun.i Cândida dc Burros, As 0 112, na
miitilx du Lagoa; D. Pranclica de Oliveira
llruga Grois, An I) l|2, na egreja de Na 8.
«Io Parlo; Oswuldo do 1'rcili»*. Valllin. Aa
0 112, im egreja do Divino Salvador; major
Manuel Joaquim Marinho. Ai 0, na egreja d*
Snntn Luzia; Pedro Rodrigues Burges, As 9,
na egreju do Bom Jesus, A ruu General Ca»
mara,
ENTERRO!

lha dc bronze* "Buenos Aires" do Sr. LuizVieira Lopes; 5o premiu (medalha dc bron-
ze) "Cacildo" do Sr. Alfredo Santos; C»
prêmio (medalha dc bronze) "Conrado",
do Sr. Alfredo Santos.
Canárias de cores fnrtcs — Grande premio—"Morgndinha", do Sr. Oetavio Pacheco; 1°  .... ......... „ ,.,..  ..

premio (medalha de prata), Baroiiczu, do Sr. .bronze), "Viola", do mesmo senhor.

mio—"Gloria", do Sr. Rnul Almeida; 1" pre-.,,,,.,  .. „ .. , --,;
mio (medalha dc prulu), "Napolitano", do !'ll..*.".0 ,,a •*-•»**. Brasllc ru dc Desportos, rc
Sr. Ilaul Almeida; 2a premio (medalha dc
prulu), "Naná", do Sr, Domingos Buccos;
.T* prcmlo (medalha dc bronze), "Kavoritu",
do Sr. José Perus; J" premio (medalha do
bronze), "Alsaclann". do niesmo senhor;.*.*»'
premio (medalha de bronze), iCcntnuro",
do Sr. Oli Caslro; li" premio (medalha dc

IRREGULARIDADES NA AU-
MENTAÇÃO NO COLLEGIO

MILITAR DE BAR-
BACENA ?

Mais uma reclamação de em-
pregados desse estabe-

lecimento
De Barbacena recebemos uma carta de rc-

 „....— ...._.., elnmaçao relativa A alimentação dos cm-sob o ponto de vista literário, atravessa um Ç,*1'?ad<>s tt0 Collegio Militar da mesma ci-
periodo de esplendido florescimento, mos- í_ni1e. Transcreve o missivista o art. 203 dotrando-nos, ainda uma vez, uma literatura ll0,,,eilm regimental, que reza o seguinte:sua, concebida pelo seu genio e traçada com Caaa um dos serventes perceber.*., dia-o scu sangue. riamnte, para scu alimento, com excepçãoHavendo lido eom prazer o livro do Sr. dos d,n* facultativos, banho 30 granimas;Sylvio Julio, agradecemos A "Libraria Espa- '¦arTot '_í!0 grammas; batatas lflo grnmmas;nola", o exemplar, que nos of fereceu, dos ?a,71e Í?X 8ralnmas; farinha 50 grammas;"fcstudos-Hispano-Americonos". . ícíjno 140 grammas; sal 10 grammas; vina-•_aaa» . «re » millilitios; pão 250 grammas; matte

Já está á venda líS'»1 cafi 40 &™m™*-. «»»ucar ios

Literatura Ili

grammas
Declara, depois, o queixoso que seria bomse assim fosse. Diz, cm seguida, que os em-pregados nao vém mais do que «luas chica-ros de café por dia e dous pães do 02 grani-mas, coda um. O almoço consta dc um pratodç arroz e ensopado, ou então do uma fari-nha com alguns pedaços dc carne c farofa.Nno podem pedir bife, nem outros cousas.O jjinlar é que é melhor, continua, mas íconsiderado favor, sô a elle tendo admissão

çs que fazem, apenas, nove horas do traba-lho, o qne sc chama lã "estar dc folga". Os
que estão de serviço fazem 15 horas. E per-gtmta: "Quando chegara por aqui a lei dasoito horas dc trabalho 1" Destes emprega-

tarios da "A"Capital", nos""vinha'convidar *?i' ò aÍn(ln..0 reclamante quem informa,
para visitarmos as novas installaçôcs desse ü . % sa0 d,sPensados do 15 em 15 dins
conhecido estabelecimento, á Avenida Rio Pi ? descansar, c assim, mesmo, depois das
Branco, esquina dc Ouvidor, o que serão *° jías.1da.n?,1n*7a;.E: cm '••**-'canso, ficam
abertas ao publico no sobbado próximo E f m d,rc"*tq'A boia", «levendo ir se nlimen-
foi em companhia do artista e escriptor pa-l lip ncl5-!abem onde' P°r isso 1nc totlos ga-
tricio que lã fomos. 5raí"i ' por mcz e nao l""'cni dispender

GRIDE
¦ ¦— . ¦ ^ 9 m ."A Capital" vae inaugurar

sabbado, em sen novo edifício,
salões de festas elegantes

Bata manhã entrou-nos peln redacção o
professor Duque que, cm nome dos proprie-

Um escriptor de lingua
franceza inspirado no

Rio...
Mme. Gilliertc outréc e

blcssée de Ia façon
d'ctTirc dc ce M.

Falj^cn !
O mesmo correio dc Paris nos trouxe uma

carta ássignnda por (Jllhcrto («ligamos Mme.
Gillierte) c o primeiro numero de uma rc-
vista franco-allcmã; que se de.io.nina "Les empatiulo de i s i •
Cahicrs l.ux-cnil.oiirgcois" de letras, sciencias '* "'
c artes, editada na capital do pequeno grão-
dnc.ido comprimido entre a Bélgica, França c
Allemanha; Ora, Mme. Gilhcrtc, que nos cn-
via esse papel literário c que, segundo in-
formai viveu no tíio duranle onze annos e
deixou aqui numerosos amigos, chama a
nossa attenção para o escripto ii.titulado"Films Cariocas", que "I.es Cahiers" publi-cam sob a assighntura de um chamado Paul
Palgcn; e constantes de duas espécies de
poemas futuristas cm prosa, ou talvez me-
llior, dous scenarios para cinema, um sobre

solveu, cm sua ullima reunião, tomar ..s sc-
g.i.iites^resoluções: a) — approvnr a uct.i
ds sessão anterior; b) — approvnr a seguiu-
tc csculit de juizes e representantes:

Agoslo. — A. C. Brn.il x Municipal F. C.— Juizes do 2 dc .lunho — Representante (h>
Nacional. S. C. I." de Mnlo r. Flaclt _ .lui-
zcs do Flor do Prndo — Bcprcsenlnutc «to
Kotnftign, Brasil F. C. x Sul America F. C.-- .luizes d» Botafogo A. C. — ftcprcsehlnh-
tt do União. Light Garage F. C. x Ibcrla F.
C. — Juizes do Cantuaria — Ileprcsêntantê
dn Botafogo, c) — approvar ns seguintes
j.igos: A. (*. Brasil x Nacional A. C. primei-ros, segundos c terceiros «niadros, marcando
doiií pontos no Nacional nos primeiros qna-
rires, por haver vencido de 1 x 0, marcar um
ponto a cada nos segundos quadros por ha-
verem empatado de 3 x .'!. marcar dous pon-
tos an Brasil nos terceiros quadros por l.u-
ver vencido dc G x 1, Nacional A. C. x S. C.
Cantuaria, primeiros, segundos c terceiros
quadros, marcando dous ponlo.s ao S. C.
('.•.nlliaria, primeiros, segundos e terceiros
quadros, marcando dons pontos ao S. C.
Cantuaria, em cada quadro, por haver ven-
ci.Jn de 0 x 2. ít x 1 c i x 0, rcspcctivnmcrilc
Light C.uriiííe F. C. x Brasil F. ('... prii.i.-rossegundos e terceiros quadros, marcando dous
pontos ao Brasil nos *--egi.ii[!')s rjtintlròs, por
liu.er vencido do 2 x 0. marcar i*fiii pontos
ai; Lighl Garage nos terceiros quadras, por
|ihver vencido dc 2 x 1, marcar uni ponto a
enda nos primeiros quadros por haverem' ' " " Militar x Sul America.
primeiros c scgiintlos quadros, marcando
dous pontos cn. cada quadro do Sul Ainer-
cn. por haver vencido dc 5 x 2 e 4 x 0; S. C.
1." dç Maio x União, primeiros, segundos c
le.ceiros quadros, marcando dous pontos ..o
União, nos primeiros e segundos quadros,
por haver vencido dc I x 0 e 2 x 1, respe-
clivninentc marcar dous pontos ao 1." de
Maio nos terceiros quadros, por havei- ven-
cido W. O. d) — approvar o relatório dos
representantes junto no jogo Light Garage ::
Brasil, Militar x Sul America c Nacional x

, , ,-,.-. ¦ , Cantuaria; e) — multar cm *1I)«000, de ac-a chegada do general Mangin e outro sobre c,,rdo com o art. 23 do Código, o C. A. doo cortejo dc S. Sebastião de 22 «te janeiro Riachuelo, por haver feito entrega de pon-dc 1922, quando se trasladaram as relíquias |0s em campo, nos segundos c terceiros qua-do morro do (.iistcllo dros. cm 15$n00i 0 S. c, MiiUar, tam.,„„,Que sentiu Mme. Gilberto ? Ella o diz gen-
lilincntc, á lembrança das suas relações ca-
rioens: "Ayiint habitue 11 ans llio de Ja-
neiro, ou j'ai fait cl q ic j'ai gnr.ler dc nom-

Foram sepultados honlem:
No cemitério do S. Francisco Xavier —

Marln Corrêa do Amparo, avenida Salvador
de SA n. 190; Marluo Alfredo Lopes, necro»
Icrlo do Instituto Medico Legal; «Oetavio, fi*
lho do Oclavio Ribeiro «ft» Santos, rua do
Livramento a. IM; Joio Jtconlano, ma Pau-
Ia Mattos n. 38; Manoel, filho de Zulmlra
Jeremias, morro do Salrueiro, sjn.; Renato,
filho de Maurício dos Santos, rua Pereirn
.Nunes n. 181; Margarida Rallossler de San-
za, rua l>. Anna Nery n. 806; Tarcillo Ellaa
da Silva, Hospital de S. Sebastião; Augusto
Martins Ferreira, Asylo de S. Luiz; Jorglna,
filha dc JoSo Gonzaga da Silvn, necrotério
dn Instituiu Medico Legal; João Josí da Sil-
va, run Visconde da Guvca n. m; «.lida Lc-
vinn Mendes, necrotério do Instituto Medira
Legal; Carlos Soares, rua Leopoldo ... 202|
Margarida Rita, run Presidente Barroso nu-
mero 50; Abílio, filho dc Francisco Xavier,
run Dr. (•armo Nctto n. 22; Maria FcllppO,
rim Latira de Arniijo li. 139; Mnrin de Jesus,
A-ívIo de S. Francisco de Assis; Lindnnor,
filha dc Llndolpho Barreto de Mello, rua do
Propósito n. 21; Julio Augusto Teixeira da
Costn, Hospilal dc S. Sebastião; Bcnjamin
Munlz Ferreira, rim I>. Cândida n. 25; An»
lonio Augusto França, necrotério do Instituto
Medico Legal.

No cemilerio de S. João llnptistn — Nci*
rn. filha do Josó Vlcterlnio Ferreira, rua As-
suinpção n. 81; casa VII: Francisca de At-
incida Castro, rim Lins e Vasconccllos n. .157;
Uos» Marln dn Conceição, rua Marquez do
S. Vicente ti. 7.1; Oriundo, filho de Leonardo
Bruno, rua 20 dc Novembro n. 87; Fernan»
«lo, filho dc Bencdicts dc Souza Lima. run
liainbiiia n. 08; Dclphlin Borges da Silva,
ruu Alice ii. .ili; Silvino Alvi*. (la.GpslO. lios-
pilai Nacional de Alienados; Wilson, filho «l«
João r,i»m"s «I.i Silva, rua MurquCv de Snpuca*
hy n. IIH; Sylvio, fillu. dc Ccsnrlo Dins, praia
da Saudado n. 18-1: Juvenal, filho de Josó
Ignncio Garcia, ladeira (Io Leme n. 2.1;
Eduardo dn Cosia Costa .liinior. Hospital «Io
S. Sebastião; Atina Corre'» dc Azevedo, nc-
croterio do Instituto Medico Legal; Antou.'*
Seraphim, idem.

Foram Inliumndos, hojo:
No cemitério «le S. Francisco Xnvicr*: Ma-

ria, filhn de Manoel Pedro da Silva, Alto
.1*» Boa \'!*»»n. sen. numero; Maria do Carmo,
filha dc Manoel Pereira, rn.. Oito dc Oezeni- •
liro ti. 1. cnsn XVII; Alfredo, filho dc Ade-
lino Moreira da Motta, nm Leopoldo 38: Luiz
Moreira d.-. Silva. Hospital Cenlral da Mari-
nha: Álvaro, fi'ho dc José Melign, run Valeu-
ça 59; Bernardo, filho «le Albino Ferreirn do
Caslro, rua S. 

'Carlos 
ll)'2; Maria l>ina da

Silva, avenida .Henrique Valladares 3-1, «o»
brado; Nadyr, filha dc Edgard Ribeiro Bra»
ga. Reservatório «1'ARiia do Pedrcgulho; Or-
lando, filho dc Manoel Jesus da Süv.t, rua
Paula Mattos 111; Her.ninio Anastácio da
Silva, Hospital Central do Kxercilo: Scra-
piiiiil Vicente Carneiro, rua Dr. Maciel 125.

No cemitério de S. João Baptista: Mari*
dc Saldanha tln Gama Amaral, rua do Rc-
zende, '18; Dulce Monteiro dc Barros, rua
Barata Ribeiro .»''•>; Fctronlo, filho dc Rosa
de OHvcifa, rim Marquez de S. Vicente 147;
Alfredo Rodrigues de Almeida, rua da Qui-
tenda 51; Phllomcna Corrconé Lima, rua
S. Pedro UOS: Iracema, filha de João Augus-J
to Leopoldo Scllc, rua Antônio Veiga 30. _

No-cemitério do Carmo: Antonia Ferreira
dc Souza, rua Prefeito Serzcdcllo 351.

1 m**» ¦

por infracção do art. 28; em 15*000, o uma-
cor Nelson Gomes do Mendonça Arracs, por
inobservância do art. 100; cm 15?000, o Na-
cional A. C.. de necordo com a letra C do

mm-
ASPECTOS DO RECIFE E DE

OLINDA
Exposição de pintura no Centro

Pernambucano
Em um dos salões do Centro Pernambu-«no, sito A rua da Alfândega n. 182, acTTa*go desde hontem inaugurada uma interes*sante exposição dc pinturas.Os diversos quadros que representam as*

pectosi das cidades de Recife e Olinda eâofirmados pelo Sr. Luiz Franco, e merecemser vistos, especialmente por aquclles quedesejarem rever pedaços do seu torrãonatal.
Franqueada ao publico, a exposição acha-«o aberta todos os dias utelâ, das 11 ás 18noras, até o dia 10 de agosto próximo._-"'-" *mm»

A Bolívia na posse do novo pre-
sidente do Paraguay

LA PAZ, 27 (A. A.) — O Dr. Henrique"lez de Mcdina, ministro cm 'Buenos Aires,«eça designado para representar o governounlivlano, como embaixador, na cerimonie«ii posse do novo presidente do Paraguay.mm» ¦"Novidades"
Este numero do Interessante semanário'ilustrado "Novidades", que circula hojevem cheio de nhotographias curiosas e defarta collaboração. A par dos assumptos'"[Porlantcs que conctltnem o seu texto, o

^ovlfelps" apresenta (á aprciciação dos
íens le»tores seeções diversas, todas feita*
com. especial cuidado.

Bffcctivamente, o que nos foi mostrado
c annunciado vae constituir inteira novida-
de para a nossa cidade. Os proprietários «ia"A Capital", firma essencialmente brasi-
leira, prepararam sua casa dc fôrma a cm-
parclhul-a ás mais afamadas da Europa. E,
nosim que emquanto na loja e nos dois nrl-
meiros andares, cm magníficas installa-
ções, estão os seus armazéns, no 5° e 6° an-
darw, "A Capital" fará reuniões elegantes
diárias No 5" andar, moderna c luxuosa-
mente decorado, haverá chás diários, sendo
tres com concerto c tres dansantes. No 6"
andar, diariamente, & tarde e A.noite, func*
cionará um bar elegante, com orchestra, te-
lephonc, serviço de escriptorio, etc; E" ahl
que haverá a "Hora Indiscreta", onde pioe-tas, literatos e artistas se exhlblrão; onde
haverá também o aperitivo-concerto, com
mesinhas numa linda varanda que olha
para toda a cidade dominnndo-a, pois está
a 36 metros de altura da rua. Duque, o clc
gante professor de baile, dirigirá esses dc
¦parlamentos «üa "A Capital", O ipublico
será servido abi por dois elevadores.

Emfim, será uma casa de modas como
ainda não ha no Rio

dinheiro cm refeições de restaurante.

Prof. Godoy Tavares Coração, pul-
mão, rins, dia-

betes c, por seus processos, estômago c in-
testinos. Av.Rio Branco, 137 (Odeon), 3
ás 5, menos quintas. Vol. Pátria 66. Sul 3176,mm*

UMA REVELAÇÃO SURPRE-
HENDENTE

. mt*»**» **» *

0 governo do general Primo
de Rivera

MADRID, 28 (A. A.) — "EI Diário", em
longo artigo, aprecia a politica Iniciada pelo
general Primo de Rivcrn, fazendo no illud-
tre militar as mais recominendaveis refe-
rendas.

Diz o referido jornal que, sob o.ponto dc
vista moral, o 'governo de agora conseguiu
alcançar grande destaque na historia da
Hespanha, e sob o ponto de vista militar, i
uma revelação surprehendente, pela \ foraç
e pelo acção. econômica e financeiramente,
é umn esperança com os melhores prognos-
ticos, graças ao augmento sempre crescente
das rendas publicas, e a confiança oue, dia
a dia. vae inspirando nos mercados do
mundo.

Allude á magnanimidade com ane o dire-
ctorio sob a sua chefia vae rcallsando a
justiça dos tribuhacs e aos actos de bene-
merenein com que se vem rccommendando
ã Rratidão nacional.

Conclue concitnndo os dirigentes do paiz
a' manter essa politica de efficiencia. dc qne
tanto estava carecendo a Hespanha e pediu-
do ao povo quecontinuc a prestigiar a ncçã

garantia para o progresso nacional,

A banda musical do Distrieto Fe-
deral vae apresentar-se ás altas

¦ autoridades municipaes
Achamlo-se organisado, pelo SyndicadoCoopcrativiota dos Servidores da Municipa-

lidade, com sede á rua Camcrino n. 99, soba regência dos professores Srs. Thlmothoo
Mondego e Leandro de SanfAnna, a banda
Municipal, dó 'Distrieto Federal, foi resolvi-
do,,cm homenagem aos directores da União
dos.* Operários Municipaes, aprcsetrtnl-n in
autoridades urbanas, por oecasiâo da posseda nova directoria ,que terá logar a 30 do
corrente, ás 8 horas, devendo todos os di-
rectores e conselheiros e demais sócios do
Syridlcato assistirem a esse acto.

:¦ mm** i i

OS ENCONTROS DE BOX EM
JERSEY CITY

NOVA YORK, 28 (A. A.) - Foi fixado o
dia 11 de setembro próximo pnra a rcalisa-
ção do matc.li Firpó-Harry Wills.

Em Jcrsey City bater-sc-ão hoje, á tarde,
os pugilistas Quintin Romcro, chileno,, e
Charles Weinert, norte-americano. Reina
grnnde interesse por essn luta, motivado
pelo jogo desenvolvido pelo boxeur chileno
nas competições cm que já tomou partonesta cidade.

mm» i

! - '*• I ¦ ria» *-¦---*••***¦ **• Ví«t *¦»— !*«*>—wauv v«»ll» a iLll.t **!_ si-hreux ninis, jc nus .otitree et blesséc dc lo, l(it. C-5 dos Estatutos, combinado com o nrtfaçon d ecrirc de ec M Palgen..." ' 78. lambem dos Estatutos; f) _ suspendei
t.V1"*o"'J* 

'•¦ancl!ra ,<l0 escrever desse Sr. r,tll. c jogos, dc accordo com o art. (il, lc-Palgen? E, em primeiro logar, quem c esse ira a do Código, o amador Josó Pinto Lo-
«'. ' Ç?-1?, . ... I)es; g) — censurar de accordo com o nrt. (15,Mme. Gilberto tomou as suas informações letra «A»» jos Estatutos, o amador Jonquimira avisar-nos que se trata de um indivíduo do Lemos.

Iil Box í 0 CfI
ti Se raiiip

*«-*— m*m ....—

pa
que esteve nò Itio como representante ou cn-
genheiro da Companhia Arhed, com escri-
ptorio á rua Theophilo Oltoni... Paul Pai-
gen, engenheiro e poeta cm prosa l Talvez
um bom engenheiro, mas cm poesia, ou cm
prosa, apenas um impressionista que escre-
ve á. maneira dos reporters apressados —

 O conselho da 2.". também, cm sun
ulfma reunião, resolveu o seguinte: a) —ap-
provar a acta dn sessão anterior; b)  ap-
provar a seguinte escala de juizes e repre-
sjiilantesi — Agosto: Cascadura x Ameri-
cano — Juizes do Cintra. Representante do

i Inglez. Polo x Flor do Prado -- Juizes docom certo piiituresco e excessiva prcoecupa- /-Inglez. Representante do Mavilüs. Centena-çao da cOr local... ! rio x Uio Comprido — Juizes do Mavilis.Para falar a verdade, nós nao sentimos, lU-presentnnle do Flor do Prado. Itamaratyabsolutamente n indignação dc Mme Gilbcr- | x Opposição —Juizes do Lusitano. Reprcsen-tc, e,.apenas, desejaríamos que Paul Palgcn,; t.intc do Lorena; c) — approvar os seguiu-(.uc c talvez belga de nacionalidade, se acaso Jes j0!;osj Lorona x'polo primeiros e segun-nao passa de,um simples subdito do Luxem- tios quadros, marcando dous pontos ao Po-burgo, possuísse um pouco mais.de iningina-. j0, nos pr|meiros quadros, por haver venci-
£'!?• d ííic,n íllra T,B " cu ^n";10* e do m'-0'" l,° -1" < s 2» marcar dous pontos ao Lorena,puo Palgen mas da própria; Bélgica, se nao' ,,os segundos quadros, por haver vencido dedo 

{.r..|..io Li.xe.nbun!.).., E« verdade que 3 x 2; Centenário x Itamaraty, primeiros cna Bélgica nasceram Vcrlinercn. Maeterlinçk segundos quadros, marcando um ponto ac o autor dç Bruges In Morte" — mas sao ctula, nos primeiros c segundos quadros, pnrcxcep.ocs que nao destróçm a regra geral, ....verem empatado de 1 x 1 c 3 x .1; Mavilisque faz dos belgas um povo sem imaginação x Vcrdun, marcando dons pontos ao Mavils.artística. Quanto ap Luxemburgo espécie dp nnr, primeiros e segundos quadros, por ha-hypothese geographicaf a sua situação nao ver vencido de C x 1 e 5 x 0. rospecl vanien-Cr» nnha nttifln Iil n*...... .imni.ln «liiflii ,ln »n r> . _. .'

"Mo Mundo..."
Recebemos o n. 7 do magazine mensal"Pelo Mundo...", publicação da 'agência

Moura, Barreto & C, ó qual será posto ú
venda, amanhã, terça-feira. 0 presente nu-
mero vein confirmar a exccllcncia dessa pu-blicação, cuja leitura se vem impondo ao
publico.

mm»
Não houve nenhuma revolução

na Bulgária
SOFIA, 27 (A. A,) — O governo desmente

officiulmcnte que tenha irrompido qualquerrevolução em território nacional.
mm»

Tem nova directoria a União dos
Retalhistas da Parahyba ;

Oa União dos RetuMiistas, do Estado da
Parahyba do Norte, recebemos conuminicn-»*ão de haver sido empossada a nova «lirc-
ctoria pura gerir casa Sociedade no nnno de
1924-1925, a qual ficou assim constituída:
Presidente,..!. F. de Mouro e Silva: Io vice-
iresidente, Antônio Rumos; 2" vice-presi-
'çhtc, João Honorato; 1° secretario, Pedro'taptisla; 2a secretario, Llndolplio Carva-
ho; orador, Joaquim Cost,. i il; viec-orador,

do gronde cabo de guerra, que diz ser umuj, .'pollonio de Brito; thesoureiro, João Cun-"'""-* cio da Silva; bUiliotbccario, Audié Urbano.

se acha ainda literariamente definida, seja tedito sem intenção maliciosa-.
Em summa, com perdão de Mine. Gillierte,

a prosa do Sr. Palgen nesses "Films Cu-
rioens, que publicam "Les Cahiers Luxem-
bourgeois", tem certa característica pessoalo certos traços picturaes innegavcis, c nós
diremos que são dous quadros cinemnticos
dc bom realismo.

Inglez x Cintra, primeiros

-*Í«MB«

CONTRA A VIDA CARA

Alguns consumidores queixam-se
de differenças de peso

e se-
gundos quadros, marcando dous pon-tos no Cintra, nos primeiros qua-
drns, por haver vencido de 2 x 1: marcar
dous pontos no Inglez, nos segundos qua-
(Iros, por haver vencido dc 4 x 1',
Cascadura x Lusitano, primeiros e
segundos quadros, marcando dous pontos
lios segundos quadros no Lusitano, por ha-
ver vencido dc 5 x 0. marcar dous pontos ao
Lusitano, nos primeiros quadros, nor ter o
Cascadura deixado de .cumprir n letra B dò
art. 61-dos Estatutos, Ixsm-como por tr.ms-
gressão do nrt. 111 do Código; d) — nppli-
cur n multa de lííSSOOO, ao amador Amadeu'
Vieira Nery, por Infracção do art. 100 do
Codifio; c — ceiis»»rar, dc accordo com o nrt.

Hoiichcrlcs uma re-1!»**, letra A dn Código, os amadores Oswaldo
poso dos gêneros Ferreira o Mnnoel da Si'va Ciogo violento);

fl — suspender pnr quatro jogos, de necor-
6*1, o amador Os-

Como a nossa situação se re-
flecte no estrangeiro

NOVA YORK (Do correopondente estieetal
I da Commercial Itevicw) — Oa jorníêl» da

hoje, tratando do Brasii, publicam o scguiy
to telegramma que Wilton Box, o rei de in»
duatrias em Nova York, dirigiu a esta praça:"Sabendo que nesta data sc commemora
no Rio um dins grandes feitos da industria
nacional brasileira no ramo dc moveis «ia
escriptorio, pedimos nos remctta pe*lo pri-
melro vapor da Munson Lii.e uma dc suas

mais aperfeiçoadas s«?cretárias, que 'tusflim
nt.tentlerci á sua urgente cncommcnda do
Capitólio."

ÍKlc telegramma foi endereçado A Casa
Palcrmo, o grande estabelecimento de movei*
de escriptorio, que fnncciona á rna Sete de
Setembro n- 211.

¦ ¦ '' ¦ 
tiai»» i ". ., —

"Theatro & Sport"
Mais um bello numero dn popular revista

illnst.adn "Theatro & Sport" acaba de appa-
recer, trazendo', como sempre, a por dc mui-
tas gravuras primorosas, variadas informa-
«•ões «lc grande interesse sobre os assuuiplos
dc sua epecialidade.

Recebemos do Sr. Ed
clamnção n respeito do
vendidos na feira livre .ín praça dosArcos  ,
Diz oj missivista ave em um volume tlc cinco do cem n letra G do art
kilos de feijão preto, que comprou ali a 1$ waldo Ferreira; g) — apnrovar ns relatórios

dos representantes juntos nos jogos Cuscno kilo,-encontrou uma differençn de 350
grnmmas. .Um anr.io seu, cm sui. presença,
encontrou uma diffcrença de 200 grnmmasem cinco );"los de nssuci.i*. An.ieJIa diffcrcn-
ça foi verificada em dons armazéns dn pro-xiirrdadc c estn na r...i da Lapa n. C4.

E* necessário oue a Superintendência do,
Abastecimento fir.çnlise os mercados publi-Cos do Rio/afim de (.uc os compradores pos-sunr ter suas iicqülsiçõcs roesadas e verem'íunidòs os possíveis '.nfrnclorcs.
**»••••**•*•¦¦»'¦.  -¦¦'¦ — i s-q^lt-»» i

Mudança-de firma
lios." Srs.' Francisco Pontes Corria c An-

tonio Leite Fernandes Carvnllml recebemos'•oiiimunicaçiio dc haverem "dissolyldo 
a fir-

ma A. L. Fernandes & C. ficando o ultimo
com o activo o passivo dn mesmn c conti-nunndo o primeiro, sob o seu nome, iudi-
vidunl, com o mesmo negocio do sua anto-
cessora.

dura x Ltis-taho, Mavilis x Vcrdun, Lorena x
Polo e-Centenário x Itamaraty; h) — npnro-
var, com restricções, o relatório do reprcsen-
tante junto ao .inato Inslez x Cintra:, i) —
propor ao conselho sunerinr, dc eonfnnni-
dade,cnm o art. 124 do Código, a 'nlerd.cão
do Campo do Cascadura, até 31 dc dezembro
do corrente oiirio, '

EM PORTO ALEGRE
A NOVA IMHEC.TOftlA DO MIRNON F. C.— Os associados do Mignon F. C, reunidos

em asscinhlóu geral, extraordinária', recente-
mente realisada, elegeram a novn directoria
que deverá gerir os destinos do club no cor-
rente nnno, ficando a mesma assim constitui-
da: presidente, Plínio de Fnrin: vice-presi-
dente, Antônio dc Oliveira Cunha; secreta-
rio. Mario Bon Nova Rosa (reeleito); thesou-
rciro, Togo Rosa (reeleito); guarda-sport.
Hildehrandn Cruz; porta-bandeira,.Octnviann*osé de Moraes; director dc ping-pong, Cy-

priano Ferreira Alves; capitão geral, Gual-,
liero Cnutotii (reeleito); capitão do lo team,
Leopoldo Houniaiin; capitão do 2°..'team,:

José Machado e capitão do 3" team, Floriano
Horns. ,

Jogos olympicos
NA FRANÇA

O ENCERRAMENTO OEFICIAL DAS
OLVMPIADAS — LONDRES. 28 (A. A.) ~
Rcalisou-se,: hontcin, no stadium de Coloni-
lies, .. cerimonia do encerramento official
das Ol.vmpiüd.-is, no meio de maior cnthtt-
siiismo o enorme assistência. Pó:le-se dizer
que todas as competições dns actuacs olym-
piadas foram, disputadissimas. Foram eiilre-
gues todos os prêmios alconçados pelos caiu-
peões dos diversos sporls. I.cu a declaração
de encerramento o presidente do Comitó

¦ Olympico Internacional, Sr. barão do Cou* ,
bertin.

O "COMITÊ' OLYMPICO VAE REUNIR-SE
— PARIS, 28 — (A. A.) — Rcnlisa-se, hoje,
nesta capital a primeira sessão, cm Con-
gresso, do Comitê Olympico,' convocado pura
tomar conhecimento dos diversos incidentes
que «correram por oecasiâo das Olympiadns
e resolver convenientemente. Corre nos clr-
cutos desportivos que os membros «lo Co»
mité, de accordo con. ns entidades máximas
do ddsportisriió internacional, se propõem a
introduzir algumas transformações radicaes
no programma das Olympiadns,; Entre essas
transformações; enumera-se a de. qua será
estabelecido o critério de uma prova única
para icnda paiz,. que será representado uns
competições por unia só unidade de cada
ramo de sport. Fala-se. tnmbem, cm qno sa
modificará a praxe até então ndoptnda lia
classificação. Emfim, o coniilé resolvera so-
bre varias «juestõei» ««scltadas ¦ nos jogo*
deste anuo. '"

_*»_*_:: .._.'-.¦*./.'._-. .«._. iL.._.._ JÇ jiü f_ii ir »¦ __j
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Romanones tambem falou!
Radio telephonía... e política

O chefe do partido liberal hespanhol
faz considerações políticas

de importância
Continuamos, com a devida venia e o

maior prazer, a irAnscrever _ilttiinns« dns
rlironlciis i|'ie Anlonio 1'crro *¦*-•*» ciivlnmlii
il'i ll*,-.|iir,ím iio "l)!irio du Noticia*" ile
|,|»l.,Mi, Ciilie hoje n ve. i\ ciilrvvislu i|ii!i un
i.H'.-.p.iií* "¦mtitiiu* i* ctiiieeil.-ti •' chefe d"
Partido l.ibci-nl. cuiule de llomaiiouc». Viu
o que escreve Anlonln 1'crr.) :."ii sr, .'.uni. d»1 llomanones. "Chefe dn
Partido Liberal, e.***pi'osl(lonto do Senado, .
uu, homem n.liilo, previdente, halill, um
tirando mestre da política dissimulada dos
bastidores..; '» Sr. conde dc llomanones
pertenço ao mimero daquelle- políticos quu
(ovcrn.im mais un opposiçAo do ipic no po-

mmm»mmm*W»»»mmmm»m»mmmm*mmm»mm^—mmmmmmnm*m^i^mmmmammmmima»mmw^m

Co.liiC da lüiiimnoites
djr. Sanclicb Guerra, Mclqüindcs Álvaro*, c
o conde do llomanones são tres symbolos,
tres individualidades differcnlçs, Ires mo-
«iclos dn velha politiea hespanhola. Siinchéz
(iucrra ê o pólilico sereno, o pólilico dc at-
tiludes claras, o pólilico sem alçapões c
Sem níiiliibnrjsinós'.. Mclqüindcs Alvaroz _
o politieo barulhento, falador, o político cpie
se comprometlc porque diz mais do que

Ítensa, 
o pólilico thcnlrnl, o político dc ri-

íalla... O Sr. conde de Hoinnnoucs, no
contrário, fez da pólilico . um Ixir.il li o de
cartas, umu longa paciência... E" o político
das combinações, dos enredos, das cascas dc
laranja... O Sr. conde dc llomanones não
filara : insinua... Não tem gestos: tem in-
tenções...

O palácio do Sr. conde de Romanones,
na Castelhana, ú mais o palácio de um ar-
tista du que o palácio de um homem de
Estado... As paredes são de museu, rcplc-
tas de quadros dc autor... Uma Madona dc
Ccshre da Scsto, o discípulo querido de Loo-
luirdo da Vinci, cntrcteni-iips o quarto de
hora que o Sr. conde uos faz esperar. A
érte de Ccsárc da Sesto tem a mesma in-
tclligçiicin e a mesma nobreza da arte do
mestre. Leonardo da Vinci impõe-se, so-' Jiretiido. pela intenção c pela subtiieza... A
humanidade ,'-. o segredo do pintor. As Ti-
goras de Leonardo entraram dentro da vida,
ganharam a inithortalidudc num sorriso...

O Sr. conde de Honianones entra na sala
c interrompe-nos a suave entrevista com a
Madona do Ccsaro da Sesto. O Sr. conde
ile llomanones (cin a physionomia do ho-
mem cauteloso, do pólilico que sc defende,
uma pliysionomia cheia dc esconderijos,
cheia de recantos...

O Sr. conde de llomanones anima-nos, cn-
clic-nos dc coragem :

listou disposto a responder a lodas us
suas perguntas. Tenho sempre um grande
prazer cm couimunicar com Portugal...*,__ Vou abusar, desde jn, da suo benevó-
lcncia...O triumpho dus esquerdas em
frança vae ter alguma influencia nu política
liespanhola ?...

A lelcgrapliia sein fios domina a nossa¦época. As ondas amtmosphcricns tambem
existem na politiea. O que se passa na l*ran-
ça ha de ter a sua repercussão cm lies-
panba...Quando sc dará o plienomeno '! A lies-
punlm, por eniquanto, uem sequer o pre-
¦ente...

A tclcgrãphia sem fios, na poütica, ú
morosa mas é segura. As ditaduras longas
não- se podem manter. Os períodos unor-
limes não sc devem prolongar porque des-
orgunisam ns pátrias. A ditadura não chegou
a ser, unia corrente, foi uma simples moda
política. Houve um momento eni que toda
» iiuropa quiz seguir o figurino de Miisso-
lini. Logo se arrependeu. O próprio Miisso-
lini começa a lazer justiça ao Parlamento.

O movimento militar em Hespanha foi
importuno' ou leve algum pretexto?Todos nós, velhos políticos 'hespanhóc-s,
fomos cúmplices dc Primo dc Rivcra,. Ha-
via, de íaetq, unia. grande falta de energia
no governo..*', 0* movimento foi òpporttino
jmris foi mal eou-duziilo..

. — Qual a orientação a seguir num possi-
vel regresso ás normas coiistltuçioniies?

A política hespanhola tem que soffrer'ffranitvj modificações, tem ique mo**|..rhi
lar-si*..'. Üs nossos processes de governar
menmimiaMcmÊimrmmmmmmmnmÊÊtBeauBtimmmmm

iisliivam antiquado*., ll» quo pol*oi em dia,
hn qu.. sair da inércia cm que .,->• eiífonlra*
eu mos...

i' Sc ri.ndo llnmationc. está disposto
a luta. miitra u nliu.içilu acluiil','

A .eu«inu não nos del.Mi lutai'.,, A
lie-iianha, liio alegra u fiiliidorn. ciimd-*
cen... ti Directorio está prcjmlic.ii.do' o eu*
meter da r.ija... Quer ler uma prova da
iiil.inllllil.nl. dn censura HeiircsM'1 honlem
il.i miiiliii casn de campo, o jornal "lil
Sol" quiz noticiar a minha chegada'.nm es*
liis linhas slmplcti: "Chegou hontem a Ma*
drid o chefe do partido liberal, o Sr. conde
de llomanones". Sabe o que fc_ a censura?
Iliscou a minha qualidade de chefe do par*
lido liberal o reduziu a noticia üs seguiu-
tes palavras: "Chegou hontem a Madrid o
Sr. conde de llomanones". Onde estava es*
crlptn "chefe do partido liberal" ficou um
.«paço cin branco... A censura pretendeu
anniqullar n minha personalidade com um
traço vermelho... Teri pensado o lilrccto-
rio que o seu gesto me impediu do continuar
a sr/ o chefe dp partido liberal?

O Sr. condo dc llomanones depois desle
monólogo, depois deeslc desabafo, toma u at-
lltude de quem uáo quer dizer mais nada.
1'iizcmos-lhc a vontade, llcgrc-samos a Por-
tugal:

li' partidário duma política dc appro-
xlmiiçãtí com Portugal1.'

ün lenho Idéas bastante definidas a
esse rcspeilo. Os governos dos dois paizes
devem te;-, como uma das «uas prcoci-upa-
ções maiores, n iipprnxiinaçãn dos dois po-
vos... li' uma política indispensável ao
progresso das dons pátrias. IÍ" preciso, po-
lem. que não haja mal-entendidos. |.u mio
admitiu o iljcrisnío. Nem quero ouvir falar
em tal. As duas nações precisam da sun
Independência completa para marcharem li-
vromonte, pnra seguirem o -seu alto desti-
no... A Hcspanha, para sc npproximar de
Portugal, não precisa saber sc lá está a mo-
harchiii; se está a republica, se está qual-
quer fôrma de governo...Trnnsmittirel a Portugal as suas no-
lires palavras...

O Sr. conde de llomanones levanta-se e
despede-se dc nós com uma phrasc honrosa
para a representação dc Portugal cm lios-
panlia:¦—¦Apresente'os meus*. cum(i>rimcrrtosaoSr.
ministro dc Portugal. 0 Sr. Mello Barreto
. um triumphador. Conquistou Madrid cm
muito pouco tcuiiio. ii' uni dos diplomatas
mais notáveis que Portugal nos tem cn-
vindo...

Saio do palácio do Sr. conde dc Romano-
nes e respiro a felicidade do seu lar no ri-
so vermelho de duas creanças que, no jor-
diin da casa, acamaradam com as flores...

Devem scr dois netos do Sr. conde de Ho-
manones.

Aqui eslá uma chefia que o Directorio
Militar não pode censurar. O Sr. conde dc
llomanones pode deixar dc scr o chefe do
partido liberal. Tem sempre nm recurso:
metter-se cm casa e litnitnr-«e a ser o gran-
de chefe duma familia illustre...

ANTÔNIO FERRO.

OS FASCISTAS DE ALBANO E
0 GOVERNO

Um accidente e uma morte
ROMA, 28 (A. A.) — Rcalisou-sc na cl-

dade dc Albano uma importante reunião
de fascistas, sendo approvada uma cnthu-
siasticá moção rcnffirmundo u sua solida-
riednde ao governo.

Usaram da palavra, sendo muito applau-
d idos. os deputados Giuscppc Botar! c UJys-
ses Igiiori.

Ao regressarem para. esta capital, vários
fascistas oecuparam a "Imperial" dos
bondes.

Um dado momento, dous delles caíram
ao solo, verificando-se uma morte. A outra
viclima ficou gravemente ferida.

MUSICA
lUrittil I is» Kiiimint!

Dòpoli dc qufllríl .1111110. de ati._li.tiK du-
iniii.- oi (|iin.i fiequenioti o t-ui>n d,< iiiuiiu
dn cclcli:.- profcM.nr Antorgc. «Io Iteilim. e
cnuqitlMtiit com InJlliu o ilipliiin.i dn (Jon*
...¦MiiHiu Kllni'm'.i)'ili-Sel,iU".veultii. dn*
quella capital, tcppparcco nu llln u èeiihorl*
1,1 I.K.i Kininiu!, Nilo i" piirlanln a plaiíl.tu
palriclu uni nome desconhecido onlra nós
•i-ic nau hu quem nAo a iveurde conio dis-
clpulii de primeiro p.iiuo da profesiorn Ma*
iliune Ncpomuccini, e lulerprcle dc vanos
uiimurn-i de conceitos iu--.t.» capilal.

Agora vamos ouvll-n depois de «tens re*
cltae. pelo oítrangclro, que ella nos marca
para n próximo uin í> o seu primeiro cnn*
eerlo uo Instituto Nnclonul de Musica, rum
u -.cgiiinte piiiiii.imiu.i: >

I' iiailo IJac|i*Aii*ori!8 • Tucnlai Ada**
;lii, {••iiga. cm dó maior* lleellio-.cn -• Víi*

rln-jõ-s (llcrolcii, ihem.i com Iiiri», op. Il.i.•J* parte — Scliumiinii — l-apllluiiv toca*
la. op. íj l.lsül -- S. Piaiiclacu sobre ns
onilus, Legenda, Suosali.iti; Mcphlílo' vai*
sa (Kplsode "Der Tini/, in der Dorfsuhen*
he au» l.cnaus Taust"),

Aviso ao Povo!
COLOSSAL LIQUIDAÇÃO
Aproveitem Exmna. Spnliorai* e

Cavalheiros o» prwjoa de liquiilurfio
em loili

PELA APPROXIM-.ÇXO
DOS PAIZES DO NOVO

CONTINENTE

que faltemos ueula Hcinaitu, em Ioilos
os nosso» artigos, a começar dc 29 o

Kir 
de nura sedu pnra homens,

eias de seda natural pa-
ra homens, de 12$ por

Idem, de 5$ por........
Para senhora, artigo fino,

com baguete, em todas
as cores, de 25$ por.. 20$000
Visitem «: aproveitem !

I.UÀ CHILE, 25
me*

5$900
3$800

E'!' formula, do .Dr,, Rufino Motta
a pasto dcnlifricia "Gl>" e se acha a vcml
nas pliannaciiis
e-itruugeiias.

. ..  .. .'cnda
per.umarais. Superior ús

-¦ me* •"Revista Infantil"
Foi posto, honlem, em clrcufiçúo mais

mn numero da apreciada publicação para
creanças "Itcvistu infantil", semanário il-
lustrado que se edita nesta capital,

JERSEY Saldos da Fabrica dc Todos
os Santos, cm cortes c cin
retalhos. Theophilo Otloni,
ÍKi, 1". próximo dn .Avenida,

A CURA SOLAR
Graças aos bons effeitos da Hcliothcrapia

cura-se o raehitisino, us doenças dos ossos, do
.systema nervoso c dn pelle, u fraqueza, a ane-
mia etc, no Hcliothcrapium, ú run do Ilad.
Lobo, OI. (Tci. V. 860).

¦ mm* 
RAIOS X E ULTRA-VIOLETAS

Tratamento moderno c indolor dos oeze-
mas. iilcerns, furunciilos c doenças da pelle.
Phnlotfi-aphiüs (raios X) cm domicilio. Dr. Da-
innsccuo dc Carvalho. S. .losé 3!). T. C. 5*282.

IHIHB
-m- ¦
das Águas dc Colônia

('¦ a Rainha.
Perfumaria l.apcnue
Ilua do Theatro, 9

me* i

"Vm la Santé»
Começou já a scr distribuido nesta cidade

o numero de junho próximo findo da revis-
ta mensal "Vcrs la sanlú", publicação da
Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, de
Paris.

¦ me* 

PELOS MORTOS DE GUERRA
ITALIANOS

Inauguração de um monumento
em Nápoles

NÁPOLES, 28 (A. A.) — Foi solemne-
mente inaugurado liontcm, nesta cidade, uin
monumento aos soldados que tiin caido:
nos campos de batalha das colônias itu-
lianas.

A cerimonia foi assistida por considera-,
vel multidão e autoridades. O sub-secrctaMo
das colônias, Sr. Lanza di Scaléai que inau-
gurou officialinentc o monumento, que ó
um magnífico trabalho de arte, pronunciouum bello discurso no qual se referiu íi brn-
viirii c no heroísmo dos soldados anonymo*
das colônias. .

A seguir á sua oração, o Sr. Scaléá assfs-
tiu a partida dc vários soldados da miliciil
nacional, destacados para servirem nos des;-
tacnincntos dn Lybia.

Loteria do Estado do Rio
AMANHA

30:0 00$0 0 0
Inteiro 28.00 — Tçrço 800 reis
Terça-feira, 5 de agosto

60:000$000
Inteiro .8800 — Sexto .$800

VENDE-SE EM TODA PARTE
-«*-_fJ___f______________-_______________-^^

Espinhas ? ELIXIR DE INHAME

A' memória de Stendhal
CIVITAVECCHIA, 2S (A. A.) ¦— Foi hon-

tem còminemorado nesta cidade o grande
escriptor francez Henri Bcyle, que sc ceie-
brisou no mundo das letras sob o pseudo-
nymo de Stendhal, c que, durante muito
tempo, foi cônsul dn França nesta locali- jdade. I

A sessão commcniorativa efeteve muito jconcorrida, notando-se entre os assistentes:
vários literatos c as autoridades municipaes.

Foi orador offieial dn cerimonia o senador i
Sr. Tommnso Tittoni, que estudou pormeno-
risadamcnte.a persoualidad-e dc Stendhal,'
fazendo-lhc o elogio. :* '¦¦¦'..*•, I

-i -sJH-1» I—

Como vão sendo cumpridas at
resoluções da 5' Conferência

Pan-Amcricana
Cnnipiíinlcu-nns a fni Ao 1'aii-Americaiiii:"Um relalorio Mihuiclliilo pelo dircclorgc*

ral d.i rinAo l>aii*Amorlciinn, o liounrahle
li. S. Ilowi', nos meinliros do ('onsolhh Dl-
rector dii tliililo l'nn*Amcricnni,i na rouiiiün
• ¦'¦ilio.ni.i d.i Conselho, que leallsoii-sa cm
il de leve re! rn. indica quu sa lem feilo pro*-jiviso cópsldcriivúl no ciimpiimvntij diis re-
MiluçAes ndoi Indus peln fi" Confcroncln Pon*
Americana, leallsailn em Siiiitliiãn. Chile, d.i'.'.'i dc março a .'I de maio dc l'l'.'l. ('om a
eleição do presidente o vlce-prêsldcnlo dn
Conselho Díreclor c nomençAn das qualro
rnmmlssiies permanentes paru cooperar com
a 1'niAo 1'nu-Amcricunii. ,\i\ so nclinm cum-
pridiis ns principaes alleruçòcs na orgaulsa*
ção dn 1'iiiAo, previstas na resolução ado*
ptadu cm Santiago. Na reunião especial do
Conselho Director, rcalisada cm outubro, foi
eleito presidente o secretario do Estado dos
Estados 1'nidos, sendo escolhido vice-presi*
dente o embaixador do Chile, e, cm uma ses-
suo posterior, foram nomeadas as quatro
commissoes para o desenvolvimento do re-
loções econômicas e commerciaes entre as
Republicas Americanas, para o estudo de ma-
Irrins relativas á organisação do trabalhe,
parn a consideração dc problemas liygienl-1
¦•os i> pnrn o desenvolvimento dc cooperação
intcllcctuai.

O Conselho Dircclor tambem examinou a
serio du congressos especiaes c tcchnicns
previstos pela .V Conferência I-an-Anicrlca-
ua. Foi designada a cidadã du México para
o logar de reunião ilu Cominissão liitcr-Amc*
rlcánn sobro'comtnnnicnçõcs electricas, len-
dn sido fixada a dala dc '27 dc março dc
I.-•_. I para «e reunirem ns delegados, afim dc
discutir meios de cooperação no desenvolvi-
meoto de. cotnmuniCnçõcs electricas inte,-
americanas,

Tres nações já cnmmiinicnram _ União
Pan-Amcricana os nomes dos scus represen-
Imites nn Cominissão Internacional dc .lurls-
lus. a qual deve rcnnir-se no Ilio dc .lanei-
rn em 1025. iifim de estudar a codificação do
direito internacional americano. Estes pai--/cs são: Gllatcmulu, Panamá c os Eslados
Unidos. A Guatemala nomeou o Dr. Antônio
Itatros e o Dr. .losé Maios: os representantes
ttr Piinnui* liiir q 1>|-, Eusebio Morales c ò
Dr. Iloraeio Altaro, líiulu d!, Ililuilns L'nl-
dos designado para scus delegados o Dr.
.lanies lirown Scoll n o professor .lesse ltcc-
ves. N'n reunião dc janeiro do Conselho Di-
rector foi adoptadu uma resolução pedindo¦ni Instituto Americano dc.DJrcílo Interna-
cional paru realisar umu sessão cm 1!)2I e
siihuicttcr os resultados de suas deliberações
ii Cominissão Internacional dc Juristas.

llclnlivau,ente ;i Conferência Piin-Ameri-
cana de Estradas dc Automóveis, tambem
prevista em uma rcsohiçâo adoptadu em
Santiago, o Conselho Director resolveu demo-
rur a designação du datil o do local desta rc-
união;.na espera do resultado da conferência
sobre estradas dc automóveis a ser rcalisada
nos Estados Unidos no correr dc l!):i.. A
esta conferência assistirão notáveis cngenbci-
ros de estradas de todos os paizes latino-
americanos, c o Conselho Director emprehcn-
deu a organisação de um programma para
a conferência offieial, que sc realisará cm
data posterior. Dc conformidade com os ter-
mos da resolução, a União Pan-Amcricana
inctihthiu-sé de conseguir das republicar,
americanas informações completos sobre as
estrados dc rodagem em uso, assim como as
que sc acham em construcção e cm contem-
pinção.

Entre as matérias que estão sendo examl-
nadas pelo Conselho, no momento, se acha
n rcorganisação da Comniissão da Estrada de
Ferro Pan-Amcricana. Creada pela Segunda
Conferência Pan-Ainericann. esta eommissão
tem desempenhado importantes serviços no
sentido de -mimar u construcção dc trechos
dc ligação na rota inteiramente ferroviária
entre Nova Yorl» e Buenos Aires. Os delega-
dos ii Conferência dc Santiago, compenetra-
dos da importância de continuar esle servi-
ço, confiaram ao Conselho Dircclor a rcor-
ganisaçâõ da eommissão. A comniissão rc-or-
g.inisuda será provavelmente annunciada
dentro em breve.

A União Pan-Ainericiina incumbiu-se tam-
bem de obter certos dados que, nos termos
dc resoluções adoptudas pela Conferência dc
Santiago, deverão ser remeltidos á União.
Estes dados incluem informações sobre as
taxas impostos aos vapores que entrem ou
funccloncni nos portos dns diversas republi-
cas americanas, u condição da melhor, se-
gundo as constituições c leis dos paizes do
continente americano, e informações sobre* o
desenvolvimento iigrieoln e pecuário nas
llcnblicas membros da União.

Estão recebendo particular attcnçãó as
rccominendações contidas nn resolução sobre
educação adopladas em Santiago, c está sen-
do envidado uni esforço especial paru des-
pertar interesse no Congresso Pedagógico
Pan-Americano, que deverá sc realisar cm
Sanliiifín. Chile, em setembro de lí)'_5. Tum-
bem estão sendo objecto dc consideração us
outras rçcõmirieridações feitas pela Quinta
Conferência Pan-Amcricanu, inclusive uma
proposta para a conferência sobre a estalo-
nagem do especificações, uma conferência de
jornalistas, a protecção de restos archeolo-
gíe.os. o o desenvolvimento de relações mais
estreitas entre as municipalidade."

¦ me* ___

ASPECTOS DA VIDA INTELLE- »CARTA DE LONDRES
CTUAL D0BRASIL

0 Dr. Alpysio de Castro apresen-
ta seu relatório á Commissão
de Cooperação Intellectual

da Liga das Nações
(-.ENEmiA. .7. (A.-A.y *_- O p^AIWlOdn Castro, dircclor da 1'aculdado de Medi*

elo» da Universidade dona capn«. >y
nrosoiiliinto brasileiro na Commllilo • M
Cooperação Intoll-Ctunl da Liga dst N»Ç*-«i
leu, perante aiiiiclln. um novo o (ulilUncip*
*o relalorio sobre o* principaes op|iectoi da
vida Inlollecttinl dn lirasil. .. '•¦

A leitura desse documento íoi ouvida com
particular satisfação, pelos delegado, das dl-
versas nnçiies. qtte felicitaram o Dr.vAloyilo
du Conlro, pelo seu cxcoll-iite trabalho.

O Sr. Ilergscn. nue pteshle u 'coiiiinliiao,
vae mand.ir piihllcar o relalorio nos An-

' e»e*_>__j^__^. *

I Quinta-feira I

\\mm
I Loteria do Rio I
I Grande I
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Producções musicaes
"Visão divina" . ò titulo duma valsa

apaixonada, producção *lu viuva Ouorrei-
ro. c que tem Iclru do Américo Guimarães.
Acaba dc ecr editada pela casn Vluvu Gucr-
rciro, com suecesso. .

me*

QUER FICAR FORTE?
TOME O

ARSÊNICO IODADO COMPOSTO
o grande tônico e o melhor fortifleante da
homocopathia. Depositários fabricantcs:"-"De"Faria & Comp. It. S. .losé. 7õ. Vidro 38000.

AS SESSÕES SEMANAES DA
S. M. C.

A ordem do dia de amanhã
Na ordem do dia do sessão dc amanhã

da Sociedade dc. Medicina c Cirurgia serão
tratados os seguintes trabalhos: "Soro vae-
ciuo-tiierapias especificas'', Dr. Achiilcs de
Araujo:'"Sobre um ponto importante dc
legislação dos nceidentes dc trabalho", Dr.
Álvaro Osório de Almeida; "Sobre a syplil-
limetria de Verno*", Dr. .loaquini Moita;"Discussão sobre o problema das habita-
ções".

i me* i

SABONETE

DORLY Não ha melhor.
Â venda cm todo

o Brasil.
PERFUMARIA LOPES

PRAÇA TIRADENTES, 36 e 38 •
RUA URUGUAYANA N. .. — RIO

Paty io Álferes e Miguel Pereira
vão ser illuminadas a

electricidade
.lá estão sendo dadas as necessárias |5TO-

videncias pnra que as localidades Miguel Pc-
reira e Paty do Alfcresjjcjum illuminadas
a electricidade: r~

A força será fornecida pela Estrada de
Ferro Central do Brasil, para o que já
houve um entendimento entre o Sr. minis-
tro d.i Viação e o dircclor daquella ' via
férrea.

ANTE-HONTEM

..0.2... .00 CONTOS
••' \*ENDIDO NOI 
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FOLHETIM D--A W01TE»» (39)
LUC. eKAI.DAJ_.I_

At ]f ÉlPPtf
iillim ULU UUIL

[(Extraordinárias aventuras de um
gaiato de onze annos)

VII
A CHEANCA PERDIDA

-.— Não precisa inconimodar-se, Sr. conde,*
replicou o offieial. A minha vinda aqui dc-
ve provar a V .Ex. que o nosso maior dese-
jo é ser-lbé agradável; Vou imiiiediatamente
mandar pôr em liberdade o preso.Devo-lhe os meus agradecimentos c
queira recebel-os. replicou o general, e es-
cusado é dizer que da melhor boa vontade
pagarei os prejuízos. Agora, para que vá
mais depressa, permitia que lhe offcreçn
a minha carruagem a qual poderá trazei'
Bernard.

O Sr. .Taffier, satisfeitíssimo por ter po-
dido prestar iira serviço a um personagem
como o general de M.ontcharmont, cumpri-
mentou e saiu. c cin breve o infeliz rego ou-
viu o rodar da carruagem que se afastava dali.

Tres quartos dò borá depois, voltava esta
conduzindo Biirnhrd com a roupa em desiili-
•alio e o rosto ferido c pisado.

Quando ciürou ein casn do general, o ve-
111o soldado tinha uni aspecto carruncudo,
capaz de lazer recuar unia dúzia dc árabes,
c, os olhos lirilliaviim-lhc como dous car-
bunculos.

Até que chcgnsté ! disse o conde, que
foi o que te. suecedeu, meu amigo ? Porque
mio viístb hontciii cumo muiiuastc dizer ?

Meu general, respondeu Bernard com
voz taciturna permanecendo perfilado como
se estivesse nn fôrma, em vez de me receber
desse modo c de inc chamar seu amigo, an-
daria melhor pegando numa pistola carre-
gndu e fuzendo-me saltar os miolos.Que dizes ? Que tolices são essas ? Qnesuecedeu ? exclamou o general, impaciente.Suecedeu, meu general, que sou ¦* um
bruto, um desastrado, um imbecil 1 Sticce-
deu que cheguei hontem, no trem das 10
horas, com o hontem que trazia couiinigo,
e como não estivesse na estação carruagem
alguma de aluguel, mettémos pés uo-cami-
nho, vindo'sempre o aldcão ao meu ladóv :

Ah! trouxeste o homem qúe viu, queconhece a minha filha? Onde está clle? *
Ahi é que são ellas! Quem sabe 1.

onde está mettido b maldito homem 1 Foi
elie a causa do mal todo, mas nem por isso
eu deixo dc scr um grande imbecil 1 Sim,
meu general: caminhávamos nós a passo d.
carga, quando, ao atravessar a praça da
Bastilha, cheia de barracas de saltimban-
eos, «ue o diabo leve para os infermos, dá
na cabeça do camponiu approximar-sc dellas
para as examinar. Ora, parece que de propo-sito sáe de uma dellas uma mulhei- alta co-
mo uma torre, magra como n bainha dc um
sabre c negra eomo uma beduina, que agar-
ra no altleào pela blusa dizendo com vo_
roufenha:

"Deixc-me ler-lhe a sua sina por dous
soldos, c sc náo ficar contente não lhe le-
varei cousa alguma". .

E começa com uma ladainha, que era um
louvor a Deust

O aldcão desejou saber se a moléstia lhe
atacaria as vinhas e. entrou na barraca. En,
parn não o perder de vista, quiz entrar
tambem, mas a megera fechou-me a corti-
na no nariz dizendo-mc qnc os mysteriós
da câmara das consultuçôcs só dizem res-
peito aos que consultam, e que esperasse
eu fora o meu amigo. Puz-mc de scüUnel-
la ii porta e decorreram pelo menos uns
bons dez minutos. Com mil "bombas! 

disse
eu commigo mesmo; a modo que vae sendo
grande a demora, e entrei na barraca como
uma bomba. A mulher estava tranquilla-

mente a fazer uma omelcltc e não vi em
parte alguma o meu caiuponio. Perguntei
por eile e a maldita bruxa respondeu-me
que devia estar já longe. Repliquei-lhe quenão o vira snir, porém, cllu observou-me
que elie teria suido talvez nela porta do fun-
do..Corro em procura do homem, busco portoda parte e nada dc novo! Volto á bnrra-
ca da feiticeira e torno a pedir-lhe contas
do meu homem. Palavra puxa palavra, sal-
to nolla soccandii-a inuitu bem" soecadn,
quando apparece um homem que, corria em
sua defesa, e se lança 'a 

mim como um cão
de fila. O resultado foi ser eu preso e pas-sar.a noite num posto da guarda. O peor,
porém, foi eu perder o unico homem que
podia servir-me para encontrar aquella que
procurámos ha tanto tempo. Não, leviVnun-
ca tel-o deixado entrar naquclla inaldida
barraca I".:..'',;

Como se .vê, o Sénas fizera bem as coisas.
Não somente operara subtilmente a sulitra-
cção do camponio, eomo conseguira tam-
bem prender Bernard!

Deve-se confessar, pois, que Malaga c o¦barão Unham nelle um poderoso auxiliar.
De toda a longa historia do soldado, o

general não ouvira senão as ultimas pala-vras, o oiivindo-as deixara cair a cabeça so-
bre o peito: mas depois de um breve inslan-
te'de -silencio e de meditação*' que Bernurd
não ousou interromper, ergueu a'fronte c
vollando-ie para o cx-soldado, 'como 

se o
pudesse ver, disse:

— O-miil não é. tfio grande como parece,meu .amigo. Esse aldcão. que não conhece
pinguem em Paris, foi dormir provnvclmen-te a um hotel, c os boteis estão sob a vi-
giliuicia directa c quotidiana da prefei-tura dc policia. Se esse homem «e lembrai
do meu nome e da minha residencial, for
se-á conduzir aqui* esta manhã; nò cusr
contrario, a policia o descobrira antes dc
21 horas,. Tu vaes commigo a casa do com-
missnrio de policia, que de certo não rc-
cusará prestar-me o seu auxilia. Serão ape-
uns mais alguns dias perdidos'; mas quando se espiera,. como eu espero, ha quinzuuuos. não é grande essa demora...'Continuai *

CONTRA SARDAS, PANNOS,
RUGAS, CRAVOS, ESPINHAS

E MANCHAS DA PELLE

P0MADA RENY
Rotisserie Progresso

PREÇOS RAZOÁVEIS *
LARGO S. FRANCISCO, . t

PARA 0 RESTABELECIMENTO
DO EQUILÍBRIO MUNDIAL

• m* m me ?—-_¦—

Palavras de fé do Sr. Painlevé
PARIS.. 27. (A. AO — O Sr. Painlevé, pre-

sidente da Gamara dos Deputados, interro-
gado por um jornalista; declarou que acre-
dita, com toda a confiança, no restabeleci-
mento do equilíbrio mundial.

Para isso, porém, é preciso .restaurar a
confiança na Europa, destruindo o fermento
de futuros confiictos. •¦ ..,

me*
DÁ-SE DINHEIRO

A Tinlnraria Alliança dá em dinheiro, no
acto da entrega da roupa, o valor da mesma.

Ri Visconde Rio Branco, .18. Tel.-'6551 C.
¦ me* ¦ 

Surgia ligeira divergência diplo-
matica entre as chancellarias

de Washington e Bucarest
VIENNA. 27. (A. A.) — Consta que entre

as chancellarias de Washington e dc Bnca-
resl, surgiu uma divergência diplomática,
oor entender aquella que á lei rumaien so-
bre a exploração das minas, crea difficulda-
des ií propriedade dos nnrtc-nmorcanos.

me*

TIIRI"RPIIin*iF 
Moderno -tratamento, pelo

UDLnbuLUuC pueuino thorax therapeutien.
Magníficos resultados nos casos indicados.
Irs. Carvalho Cardoso. Assembléa, 98. 3 ás
7, cRastos Netto, 7 Setembro; 75 2" and. 4 ás 7

0 general Calles em viagem para
a Europa

MÉXICO, 27. (A. A.) — O general Calles.
indldntp á presidência da Republica, nas.
ltimas eleições,.partiu para Sonora, de on-

ila cmiiiir' nara a Europa, j

Pa ri sia na
A Agua de Colônia preferida

i me* !—

REIVINDICANDO A HONRA DE
TER SALVO A FRANÇA

Os antigos combatentes da gran-
de Republica receberam, sole-

mnemente sua bandeira
PARIS. 27 (Havas) — Com a presença

do presidente da Republica r-palisoú-se, com
toda a solémnidàilé éin Fresncs-cnWpcvre,,
no Mosa, a entrega da bandeira aos anti-l
gos e.piuluitentes.

Discursando, por esla oceasião, o Sr. I
Poinearé salientou o papel representado I
pelos antigos combatentes depois dii guer-
ru o dirigindo-se a estes accresccntou:- !
. "Os antigo» combatentes estão ahi para
reivindicar a*, honra de ter salvo a França
c manter intacto o sentimento nacional c
jamais permittirão u repetição de mano-
bras tendentes a desencorajar as reclama-
ções sobre o direito dc conservar, depois de
tantos eoffrimentos, algumas compensa-
ções. Estou certo — diz o Sr. Poinearé —
eme insistireis pnra que a Allemanha repa-
re o mal que fez e fique collocuda na silua-
ção de não poder renovar os altentados que
tem p.ralicado contra a' paz.

Nós,* concilie * o Sr. Poinearé, que temos
o encargo de interpretar e fazer executar
vossas vontades no Parlamento, conliimare-
mos amanhã como pelo passado a vos pedir
as vossas inspirações o cm vossa confiança
iremos buscar a força necessária para des-
empenhar a nossa missão."

mè*

ENTROU EM NOVA PHASE
0 ESTUDO DO PROBLEMA

DAS REPARAÇÕES
Como foi commemorado o ani

venario do rei Jorge V e aspe.
ctos intercuantes da corrida

do Dcrby de Epiom
'Especial parn A N0IJI)

l.ondr.., junho i|, 192|
Com n subida ao poder de mu n .„ *.,,

verno em l-niliço. Iodos ospemm que »it
feilo- um redobrado esforço para ie nftr .ni
rxeeução o relalorio d.i cnininlssüo iio trch.
iilcns acerca das repa^tfOos. n *.r '„ |))t»
leresso c empenho djfriinolro mlntilro bri.
lannico em olitor, Ê* mnis curto prato ¦¦•
tempo, a adhesilo aos principaes paliei ,|.
liados a uma tal política, lem tido, por n,*,,,
da umn vez, piibllenmenlo oxprciso •*, sobr» I
este assumpto, como clarniiu-ntu o ,.,„•„.
mam os discursos do Sr. Ualdwln e ,\ t
primeiros chefes do partido lilural, a .,„
modo de vir reprcscnla a bem fiiinl.i-en,
tada opiniio-do todas as correntes do -ií.
Iilleo da Grii-ltretnnha. Uur.iutc incíroo a
período d» transição que decorreu .aire n
eleições franecras • a nomeaçio do not»
primeiro ministro «m 1'rauçs, o Sr. Mac Do.
nald nlo deixou por ura mnm. m . (|e „\tl
cm constante contado cnm Pari», por Inter.
médio dj» agonies dlnlomatlcp*, -"irm^
caminho a scr scgnrdo. Por outro Indo, o,
ministros belgas tém ,|a discutido ., |)ro.
blcmn das rcpor.-içõcs cm faço do iclntorio
Danes com os ministros do Eslcrlor brilto.
nico c italiano,, lendo trnnsinlttiil.i por» p..
ris o seu modo du pensar. Nestas c ndltScj¦f bem provável que sejam encetada., .lur^i!
Ia n_ pniNlinns semanas, conferem las do cã,
ruclcr ainda mnis importante, e. por Isso |i>
dos esperam con fiada mento que não cst.iri
longe o iimiiiriito opporluno cm que so i,p..
rem icsultados du grunilc alcanço e .;i:*.- mar.
carão uma época nn hisloria dcM-, diflicil
c ciniii.iruiihiiilii questão.

O Partido Trabalhista c o govomo
Ha quasi seis mezes que o primeiro so.

verno de feição truliiill*ist.i na Grâ-Brelaíbii
tomou conta do poder, e o faelo, qui iinine-
dialamcntc resalta ú vista, c a mam ira n\.
ma c suave como clle tem sabido i *•_; litarTr
os negócios políticos do pai/, durante esta
período. Exteriormente, pelo menos, nio
cxislo consn alguma indicando qm* os gran.
des serviços civis e militares está. sob t
direcção dc homens que, na sua maior pir.
te. nunca livcriim experiência previa .!,i cn*
grenágem governativa do Estado e, por isso,
cm s-nrins oceasiões, o primeiro luini-ilro tem
abertamente manifestado a convicção d» qus
o seu suecesiso na gerencia dos negócios pu-
Micos deve scr nttribuido á maneira leal,
sincera c cfficn** com qnc os empregados ci-
vis prestam o seu auxilio e conselho quando
parn isso são solicitados. No entrei into, in-
,'lividuos indiscretos o alheios nos negócios
de administração affirmar.ini n* .--Mirosa*
mente que o governo trabalhista fe encor*.
traria cm sérias difficuldadcs para <c adi-
ptar aos princípios dc uma constituição, de
que o monnrchii é chefe titular. A Sr.i. 1'lii.
lip Sno.wdcn, porém, esposa do clianccllef
do Thesouro, declarou ultimamente, num ar-
tigo publicado*, numa revista hebdomadária,
que tal modo dc pensar era destituído de
fundamento'"Num paiz como o nosso, escreve cl***,
existe uma protecção aos princípios demo-
eróticos muito maior do que num lotado
aonde o chefe ó um eleito de partidos poli-
ticos".

K proseguindo, declara:"O rei, pelo seu respeito ít Conslitní"*^
tem grandemente auxiliado o partido traba-
lhisla, enquanto que este ultiino, pch su
observância cios methodos constitucional*" i
receitação de todos os convcncionalismos n-
zoaveis, tornou fácil a situação da coroa nes-
ta conjunetura."

O anniversario natalicio do rc)
A lisla de honras conferidas por occasil»

do anniversario natalicio do rei foi a pri-
mcira em cuju confecção um ministro traba-
lhistn foi chamado a dar conselho c cila rc
-vestc-cxccpcional-intercsse-pelo fado ric qne
nenhum dos titulos creados, con, excepção
dc dous baronatos, c hereditário. 'Iaes lis-
tas, com effeito, referem-se, em regra, a con*
decorações de caracter burocrático, e sobre
este ponto, a ultima publicada conforma-s»
com o costume precedente.

Pelo que diz respeito ás outras iionras, um
artista e um director dos caminhos dc ferro
foram nomeados cavallciros: o prcsitlçnl.'..
Collegio ilcnl dc Médicos nomeado barão* «
um jornalista de profissão c membro tio Par-
lamento, o Sr. T. P. 0'Cónnor, que ò o ul-
timo dos representantes dos nacionalistas ií"
landczes na Câmara dos Cpmiiiuns, conhecido
pelo nome de "Pae", cm virtude de sua longa
c continua carreira dc deputado, foi ¦.reado
conselheiro particular. Um outro jornalislói
o Sr. Robert Dòuald, u um eminente ecu-
noniista Sir Josiali Stniiip, que prestou relc*
vantes serviços como membro da coniinlssão"
Dasves. forani nomeados cavallciros dá Gran
Cruz da Ordem dó Império llritannico. Va-
riiis senhoras' pelos seus serviços cm favor ria
obras sociaes, e uma outra, pelo seu triiballw
cm pi-ól da musica, figuram na lista ilas liou-
ras. O Dr*. W. Prèndergast pela sua lula
conlra o envenenamento occasiouãdò pelo
chumbo e o Ur. Mulcolm Watsòn, ilos Esladm
Malaios, pelo seu serviço no combate da lc-
bre malária, receberam djstincçõcs, c tiveram
cgualmente reconhecimento os dous intrepi-
dos aviadores australianos que, ultimamente,
fizeram, pela primeira vez, u viagem do cir-
ciiníimvcgàção aquelle continente. 0 maior
interesse, porém, refere-se ii nomeaçúo ilu
dous novos membros para a Ordem dc Mc-
rito. Esta ordem foi instituída conio um gil"
iardão.especial para homens e senhoras emi-
nentes e é limitado apenas a 21 méiiibroSi
verificando-se daqui quanto tal distihcçáo <
altamente estimada. Um dos novos membro»
e o famoso physiologista e scientisla Slí
Charles Sherrington. c o oulro é um pliilo*sopho, Sr. Ei II. Bradley, cujo nome c repu-
taçao não estão apenas confinados á Tnglatcr-
ra, mas influem mesmo na opinião ocnsauU
da America.

UNHO PURO
directamente da fabrica ao freguez só.

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

"Internacional Trade Developer"
Pulilieado pela empresa de propagandacominerrtnl "Inlerniicional' Trade Deveio-

per, de Amsterdam, acaba de ser dado á pu-blicidade o primeiro numero da bem feitarevista com aquelle titulo, escripta cm por-tuguez e dc circulação mensal.
me*" .

Digestões difficéis
Mcthodojioje emprcgadQ

para as facilitar
São muitas as pessoas qne soffrem do es-tomai-o, sendo a causa as más digestões, ncl-dez, dores, peso depois das refeições, etc Es-tas attestnm que com o uso do bicarhonatoot-tçnzado tem colhido admiráveis resoltndosMuitos médicos têm constatado que o dito bl-carbonato esterizado alllvla o estômago fa-zendo desapparccer a hyperacidez que irritae inflamma a mucosa do estômago. E' norIsso multo aconselhado, agradável e são Nonosso paiz deve ser procurado o bicarbonat»esterizado era vidros b.m fechado. «pecUese nao em caixas ou pacotes de baixo prejo.

H

A corrida de Derby
Durante a semana da corrida úe. Ui iby, •

estação social de Londres attingiu o seu apo*
geu, e nestas festas cheias de cxplcnrlor-s-alegria, que se realisam por esta occaslãHi
tomou parte um maior numero de pessoa'do que é geralmente costume. Com cffeit-*.-
Londres, que nesta época do atino e cm tem-
pos normaes ú considerada como o logar mau
ideal e apropriado no mundo para se passaiumiis férias, encheu-se agora por completo
de forasteiros, contribuindo, ao mesmo tem,*
po, para isso a Exposição do Império llritan*
nico, que fez acorrer à grande metrópole nii-
inarcs de visitantes das provinciais e estran-
^•rp.fylv^VJa-se, consequentemente, que unia
multidão inunensa se encaminharia para El*-
som Downs, a uma distancia de dez milhai
<te Londres, afim de presenceur ali a clássica
corrida, cm que tomam parle cavallos de Irei
annos de edade. E tfio extensa é'a areada'Uowns; aonde tem logar a corrida, que nio-
guem até hoje poude fazer um calcúclp-ia-çj?Uo numero dc pessoas que assistem á maior•esta de sport britannico. Foram tomada!,o claco, as necessárias medidas e prccaíispespara regular o transito nas proximidades da
Pista, todavia, ainda assim, ã ngglonicrtíéiin f»
inevitável; este anno, porém, a poluiu '»'
auxiliada por avisos dc Iclcphonia sen, HOi
transmittidos de um ucròstndo, collocado eis
iai altura, que lhe permittia «observar perfei.-tamente as estradas conduzindo ãs Downs.*'". propósito desta corrida, devemos frisar queiodos os proprietários de cavallos t.m a C
Bitima ambição dc ganhar a Dcrhv, todavia,
pura a,naior parte dos qne a presenecam, ta)
lorrida torna-se dc secundaria importância*
çonstitue uma excellente oceasião rara uni
ncllo e suceulento "pic_uic" ao ar livre.

ANTÔNIO DA SILVA.
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