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O RELATÓRIO DA MISSÃO
INGLEZA, O SR. ARTHUR

BERNARDES E A REFORMA
DA CONSTITUIÇÃO

Quando o ar. Arthur Bernardes
era candidato á presidência da Ro-
publica e achava aue em quatro
annos de governo seria impossível
extirpar do vez de nossos hábitos
administrativos o déficit orçameu-
tario, tambem, por si mesmo, não
julgava opportuna nem necessária
a reforma da Constituição Fede-
ral.

"Não mo apresento, senho-
res, dizia ellev uu eleitorado

I tom idéas do revisão da Con-
sütuição. Executada com sin-
oerldade o patriotismo, dentro
de largos moldes liberaes, ella

jV*jé éapaz^-a^meu» Hréri» de'"rfssé!-
gurar o constanto progresso
do paiz, desde que 08 seus exe-
crçtorés, os 

"homens 
que oceu-

pam o scenario político, pela
força da aegão o do exemplo,
toxalcem o nosso meio á altura•das instituições quo o rc-
gem".

Era esta a eua opinião. Entre-
tanto, pela necessida-de que o cara-
cterizou naquelle momento de agra-
dar "tout le mond et son pere",
«leito presidente, não opporia unia
resistência "artificial" que não lhe
competia, se um grande movimento
de opinião publica .exigisse a re-
forma:

"Se, entretanto, continua-
va elle, o único poder político
competente que é o Congresso,
entendesse de promover a re-
visão, na forma de suas attri-
huifiões exclusivas o nos ter-
mos do art. 30 da própria Con-
sütuição, eu não interporia o
elemento artificial e estranho
de minha autoridade presiden-
ciai, na solução normal de tão
delicado proplema".

. Assim, com effeito, nessa mesma
ordem de idéas, se passou o pri-
meiro 

"anno 
do governo do.sr. Ar-

thur Bernardes. Eis senão quando,
Ue repente, como aquelle estalo na
cabeça do Padre Vieira, opera-se
uma transformação ra-dical nas suas
opiniões: Já não lhe parece que
possa a Constituição "assegurar o
constante progresso do paiz", masi
ao; contrario, «é um formidável
"draw'back" ao seu desenvolvimen-
to; e aquella inttervenção "artificial
e estranha de sua "autoridade de
presidente", que elle promettia nâo
exercer contra o movimento revi-
sionista, exerce elle agora, a favor
da revisão, suggerindo-a elle pro-
prlo, em documento publico dlri-
gido. ao Congresso.

Na aua mensagem de 3 de Maio
ultimo expoz o sr. Arthur Bernar-
ides os motivos que o desilludiam
da Constituição de 24 de Feverei-
ro e entre estes, figura em primei-
ro, logar, a necessidade de se esta-
belecer, constituclonalniente (!). o
equilibrio orçamentário.

Revisionistas tambem nôs, mas
por motivos muito diversos dos do
presidente da Republica, aqui de-
monatramos longamente a insubsis-
tencia da maioria dos seus.

Por fim, no dia 24 do mez pae-
sado, surgiu publicada no "O Paiz",
uma entreviste 'do sr. presidente da
Republica, que, para' sermos gentis,
classificamos, apenas, de pittoresca.

Ahi o presidente foi mais claro:
"o motivo" que o levou a propor
a reforma da Constituição, foi o
horror ao credor estrangeiro, a ne-
cessidade de garantir-lhe a suppres-
são das caudas orçamentarias. Os
outros motivos a que alludiu em
eua mensagem de 3 de Maio ulti-
mo foram sugeridos, '"de passa-
gem..." como por exemplo, a uti-
lidade de se restringir o uso do
"habeas-corpua",.

* O essencial era obter um empres-
limo externo e tranquillizar o cre-
•dor estrangeiro, que dizia:

Como quer o Brasil que
• nós, que temos procurado au-

xilial-o fazendo-lhe créditos
que não tem sabido usar, a
ponto de se collocar na situa-
ção de exigir duas moratórias,
possamos ainda fazer-ihe novos
creditoe, sem a garantia do que

não continuará a falta do pre-
vldenclu quo o collocou om tão
angustiosa situação".

O sr. Arthur Bernardes, pronun-
ciando estas palavras, collocava-so
aponas na attitude .do fiel e solicito
interprete do credor estrangeiro; o,
do aua parte approvava e applaudla
a exigência feita por oste do tor-
mo de bem viver, assignado em
nome 'de todoa os governos futuros,
garantindo que "não continuará a
falta do previdência", que nos trou-
xc á situação actual o, para mais
solida garantia, ainda so tornava In-
dispensável a reforma da própria
Constituição.

Elle, Arthur Bernardes, bem que
procurava proceder satisfatória»
mente, •<

"mas isto (explicou elle, hu-
mllde e modestamente) não
contenta o credor estrangeiro,
que sabo que eu fico pouco
na presidência da Republl-
ca..." (sic).

Estae e outras considerações nos
pareciam execessivas, tanto, mais
que logo ao assumir o poder o sr.
presidente da Republica, como era
imprescindível, inteirou-se dá si-
tuação do paiz, sem que lho pare-
cesse, então, Indispensável a refor-
ma constitucional.

Mas ó que lhe tinha eido fome-
cido o relatório da Missão Ingleza,
só agora publicado, em quo os' il-
lustres estrangeiros que nos visita-
ram, exactamente no espirito rope-
tido nos termos do sr. presidente
da Republica, sem rodeios nem sub-
terfugloe, exigiam a reforma da
Constituição Federal. Não so llmi-
taram a uma simples suggestão, a
admittlr a possibilidade ou a lem-
brar a conveniência de uma refor-
ma constitucional. Não perderam
palavras, e longe de nós a idéa de
censural-os por isso.

Affirmaram apenas, preliminar-
mente:

"Os nossos conselhos são da-
dos com o conhecimento do
quo algumas das nossas sug-
gestões podem-envolver mo'di-
ficaç.ões na Constituição, afim
de serem postas em pratica."

Ou então, como a propósito do
Tribunal das Estradas de Ferro:

"So o reconhecimento de au-
toridade do Tribunal pelos go-
vemos' estaduaes não pôde ser
obtido, concordamos em que
seria difficil, pôr em pratica o
projecto quo suggerimos. Nes-
te caso, uão desistiríamos dc
tun projecto quo julgamos es-
senciai e sem o qual o próprio
desenvolvimento 4o paiz ó
quasi impossível, mas, não é
só neste, ponto que v. ex. sem
duvida achará que » Consti-
tulção do Brasil,- tal como exis-
te, pódc servir dc obstáculo a
reformas poi' v. cx. tidas como
necessárias".. . ..'" 'Estae'' opiniões que 

"a" missão in-
gleza tão energicamente concede ao
sr. Arthur Bernardes esclarecem ain-
da outros factos ató agora imperce-
bidos; é que dos nove pontos em
quo o sr. presidente da Republica
baseia a necessidade da reforma
constitucional, os que correm por
sua conta são, quasi que exclusiva-
mente, os que acanham e restrin-
gem o espirito liberal da Constitui-
ção, como, por exemplo, o que pre-
tende restringir o conceito do "ha-
beas-corpus", a liberdade do com-
merclo, a egualdade de direitos .dos
estrangeiros e nacionaes...

Dir-se-ia que a mentalidade do
sr. presidente da Republica é como
um binóculo, ás avessas: o largo es-
pirito liberal da Constituição, pas-
sando por ella, torna-se peque-
nino. £

Não nos admira de modo algum
que a missão ingleza tenha propôs-
to a reforma da Constituição, para
melhor aproveitamento/ dos conse-
lhos cuja pratica ella julga indispen-
savel: chamada para dizer o que
pensava, disse-o.

A nós é que compete repellir os
excessos porventura contidos nos
seus conselhos, como adeante fare-
mos. O que admira é que o sr. pro-
sidente da Republica, se faça porta-
voz dessa exigência, e suggira ao
Congresso, por suggestões externas,
uma reforma constitucional para
evitar as "caudas orçamentarias",
para garantir os créditos estran-
geiros...

O que admira principalmente é
que na anciã de condescender e hu-
milhar-se, para impedir que os
deputados brasileiros discutam li-
vremente a reforma da Constitui-
ção brasileira, esteja o governo piei-
teando agora- um regimento de
arrocho, pana que a reforma passe
sem discussão possivel. O que ad-
mira ainda é que nada disto tenha
conseguido erguer o menor pro-
testo.... \

* «i» é
A REFORMA DOS TELE-

GRAPHOS

i Entro os divorsos pontos bem di-
gnos de attenção, objecto do uma
communioação que, ha dias, edita-
mos que nos foi dirigida pelo chefe
do Districto Telegraphdco de Ala-
gôas, engenheiro Coelho Brandão,
destaca-se, peln. sua opportunidade,
a referencia ao projecto de reforma
do Telegrapho Nacional, apresenta-
do ao Senado em 1919, Parece-nos
da maior actualidade essa referen-
cia, porque tudo indica quo o go-
verno \tâo maís pretende demorar a
reorganização do importante servi-
ço, tanto assim que acaba de resta-
bélecer a feição jurídica da alta ad-
minlstração do departamento. 9

Por outro lado, o commissão ex-
tra-parlamentar, tendo iniciado sua
actividade, não pôde deixar de estl-
mular o governo a Substituir quan-
to antes o regulamento vigente,
promovendo, senão imniediatas eco-
nomias, uma mais racional subâivi-
são e distribuição de trabalho que,
desde logo, comecem a reflectir be-
neficios sobre a regularidade do

i trafego e sobre a acquisição, conser-
vagão e supprimento de material,
elementos primordiaes de uma per-
feita organização econômica, dessa
como de qualquer outra utilidade
industrial. ' :

Ora, no Congresso, transitam va-
rios projectos visando a citada re-

forma o pelos, canaos admlnl&trotl-
vos é bem provuvul quo outros uo
tenham om estudos, além daquello
que, por determinação do titulai
da Viação, foi organizado no anno
passado por uma commissão de
funecionarios da repartição intores-
Bada. Por outro lado, o director ro-
cem-nomeado nfio podo deixar de
ter orientação própria sobro o us-
sumpto, desde que se animou a ur-
car com as responsabilidades da
gestão de uma especlalldado, de ha
multo tempo complotamonto des-
organizada, pesando grundo e injus-
tiflcavelmento na aggravação do"déficit" orçamentário do'paiz o
compromettendo, pela anarcbla do
trafego om todas as suas raodall-
dades, o conceito a quo o Telegra-
pho Nacional, fazia Jús no regimen
monarchlco, o já teve oceasião do
merecer, sem favor, no periodo re-
publicano.

Aceresce que, na proprin commis-
são de funecionarios, designados
para organizar o projecto, ora em
estudos no Ministério da Viação, a
harmonia de vistas não foi tão
completa como seria de desejar,
tanto que um de seus membros as-
slgnou o trabalho com restricções,
que procurou fundamentar em de-
talhada exposição. Assim, nada
mais opportuno do que aceitar a
referencia do engenheiro Coelho
Brandão, e agitar a discussão so-
bre o assumpto.

O projecto de 1919, porém, a
-que o missivista se refere, foi obje-
cto de varias considerações nossas,
no momento mesmo em que surgi-
ra, no Senado. Nada tomos a addi-
tar a quanto então dissemos, no
sentido de demonstrar, senão a sua
Inviabilidade na trajectorla legis-
latlva, a inconveniência de sua ad-
opção, não offerecendo solução ao
problema telegrapliico nacional o
acarretando umu série de inclden-
tes de todo o ponto prejudiciaes.

Assim, por exemplo, a proposição
apresentada ao Senado conserva In-
divisivel a sub-dlrectoria technica
e, entretanto, a maioria dos pro-
fissionaes da lelegraphia tem sido
unanimo na condemnação de seme-
lhante regimen. De facto, por
maior que seja a competência pro-
fissional e a capacidade de trabalho
do subdirector, nunca lho será pos-
sivel orientar e dirigir com segu-
rança as diversas o complexas aoti-
vidades que lho estão attrlbuidas,
desde a rede de canalização tele-
graphica, radiotelegraphica, pneu-
matica, telephonica e semaphorica,
com escala pelo trafego em geral c
ató a acquisição, exame do condi-
ções technicas, "stock", o suppri-
mento de material ás varias depen-
dencias do serviço.

Se assim acontece na alta divisão
administrativa e technica do depar-
tamento, o projecto modifica desne-
cessariamente a nomenclatura dos
quadros de possoal, cria uma série
interminável de classes do onge-
nhojros..otefOEüdo-districto, do-ohe.-
fes^de.S8.cç8;o/d6..-li;n.has,/da cifflc.iiln
d;"dá áubdirectoria' technica, conser-
va sete classes de telegraphistas,
emfim, deixa o material nas actua.es
circumstancias, sem efficiente res-
ponsabilidade de funecionario ai-
gum e, quanto ao pessoal, favorece
a poucos, para conservar alguns nas
modestas condições em que já se
encontram e para prejudicar a gran-
de maioria, já ante a longa escala
de categorias, difficultando a car-
reira funccional, jã pela estipula-
ção de irrisória remuneração, cuja j
escala desce ató a diária de mil e
quinhentos réis.

Ora, para reformar os Telegra-
phos, como quaesquer outros de-
partamentos públicos, maximé quan-
dò estamos soffrendo as conse-
quencias do desregramento de go-
vernos desavisados, imprevidentes
e, mesmos, poucos ciosos das res-
ponsabilidades attrlbuidas pela fun-
cção, duas condições primordiaes,
desde logo, se sobrepõem a todas as
demaÍ3 — simplificar os quadros
de pessoal, tornando mais fácil pro-
mover a sua compressão ao indis-
pensavel e facilitar a fiscalização
do emprego dos dinheiros publicos,
maximé relativamente á acquisição
de material, cujo expediente, em-
bóra de legalidade formal e sub-
stancial, perceptível ao controle do
Tribunal de Coutas e de suas dele-
gações, nem sempre está conforme
com a probidade e a lisura das ope-
rações de sua representação.

Em ambos os casos, o projecto
em andamento no Senado repre-
6enta exactamente o inverso do que
deveria ser.

Quanto ao pessoal, o de que mais
carece o Telegrapho Nacional é que
justamente se procure uma mais ra-
zoavel proporção entre o alto fun-
cionalismo composto de chefes e
sub-chefes, e aquelle que, de ver-
dade, e directamente, concorre para
a regularidade do trafego e para a
segurança e efficiencia das redes de
canalização. Aliás, temos o exem-
pio flagrante bem perto de nós, na
Argentina, conforme, estatística que
já tivemos oceasião de examinar,
comparando-a com o que se obser-
va no nosso serviço. Por outro la-
do, para manter o incentivo, para
estimular a dedicação profissional,
preciso se faz que o numero de ca-
tegorias de accesso não leve ao fun-
ccionarios a convicção de que só
por felicidade extrema ou por meioe
nada compatíveis com o amor pro-
prio de cada um e com a própria
regularidade e disciplina de servi-
ço, lhes será possivel percorrer a
escala de graduações, e o projecto
em apreço chega a constituir mais
de meia dúzia do cfasses em deter-
minadas funeções, o que é positiva-
mente um verdadeiro absurdo.

Quanto ao material, talvez não
haja nessa repartição uma necessi-
dade maior, do quo prover a essa
falha administrativa. O material
deficiente, caro e mão, annullanldo
os methorcs esforços do pessoal,
tem sido um dos principaes' facto-
res do progressivo desprestigiei do
departamento e dos não menos pro-
gressivos sacrifícios financeiros,
impostos á economia, collectiva.
Actualmente, não ha um órgão per-
manente, directo responsável . por
todo o processo de acquisição, exa-
me de condições technicas, distri-
•buição pela rede de co-mmunlca-
ções e manutenção de "stock" còn-
veniente, de forma a:evitar as pers-
pectivas e receios de inopinada pa-

ralysaçflo do trafego o, conaequen-
tomente, as onerosas comprou de
ultima hora, nem sempre eo tondo
em conta a otflolenola toobnloa e u
durnbllldndo provarei dos artigos
adquiridos, clrcuronanclas - quo, ao-
hretudo, neatea ulflfmoa nnnos, «o
tôm f requentomdjte verificado.
Tambem nosso particular ua omls-
sões do projecto abi' causa afio cia-
morosas, de absoluto silencio, o
tudo, por elle, continuaria nas cou-
dições hojo vii;ent<*, leto 6, om-

quanto quo os catalogou nado nuca
c ostrangoiros, rometttdos á admi-
nlstruçRo, pasBam ao archivo sem
o' menor exame sob oa aspectos to-
chnico o econômico dos artigos do
commerclo, aa encommendau do
material preciso, mediante concor-
rencia ou por meios mala expeditos,
sfio entregues u intermediários quo,
negociantes, naturalmente ae apro-
veltam do aemolhanto deslntorease
administrativo, como da premencia
das opportunldudcs.

Â margeia Historia ia Insurreição
Republicana de $1

A ANNIBAIi FREIRE

o maior o recurso prompto do go-
verno (Cochkrane principalmente),
em domlnal-o.

*
Propositadamente, insisto na at-

firmação relativa á necessidade do
lastrar os phenomenos históricos,
prendendo-os aos phenomenos oco-
noniicos, já que só dess'arte podem
então ser decente o limpamente
comprehondldas us condições so-
clacs. dc uma dada época a estu-
dar.

O phenomeno econômico básico
sobre o qual gira toda a historia do
Nordeste do Brasil durante a Colo
nia, é o da industria do assacar.
Todavia, não foi elle até agora es-
tudado como tora do desejar, tanto
assim, que posso, talvez, affirmar
não terem sido feitas referencias
por nenhum dc nossos historiado-
res. ao ponto mais interessante da-
quella historia econômica da pro-
ducção de assucar, no norto do Bra-
sil, producção o commerclo qu*
aguçaram ambos não só a audácia
dos portuguezes om conquistar a
terra, como a dos hollandezes cm
querer tomal-a o, finalmente, a dos
brasileiros em defendel-a o reto-
mal-a. Digo brasileiros reconquista-
dores o não portuguezes — apesar
do auxilio valioslssimo dos reinóes
do Brasil, na guerra de expulsão
dos hollandezes — por isso que so
sabe hoje com segurança, desde
Oliveira Martins, que Portugal te-
ria perdido o nordesto do Brasil
(com assentimento do padre Vieira,
junto á embaixada de Portugal á
Hollanda), se não fora' a energia
dos brasileiros, em começar e reali-
zar, por conta própria, aquella
guerra final de expulsão do inva-
sor hollandez.

O pretexto da guerra dos hollan-
dezes no Brasil foi o ataque ás eo-
lonias hespanholas, mas a cansa
real df.&er o nordeste brasileiro o
pontp .jescojhiâo, .. foi,' ser -ontfca o'-firiiSll íi.' itiJUoi''. colônia prodnctòra

Avulso 200 rs. Interior
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u abandono nas causas cconoml-
cas no estudo dos phenomenos his-
toricos leva o historiador a fanta-
slas o enganos perigosos. Assim,
por exemplo, João Ribeiro, estudan-
do u revolução pernambucana de
1817, escreveu que a "revolução re-
b.entou quasi no acaso... sendo
prospero então o estado da provln-
cia" (pag. 373 — "Historia- do
Brasil") — asserção sl-»i nenhum
fundamento, e lamentável, portan-
to, num compêndio gymnasial como
aquello que merecei por motivos va-
rios e sem nenhum favor, o quall-
flcatlvo de magnífico. No commen-
tario aquella revolução, perfilhou
mais ou menos esse -autor, embora
sem citações, o julgamento hlstorl-
co geral sobre aquelles aconteci-
mentos, julgamento, anteriormente
estabelecido por Vatyhagem e Pe-
reira da Silva. .Á

Reeditando a interèssanto "His-
toria da Revolução Me Pernambu-
co em 1817" de Jíliniz Tavares
o commentando-a opulentamente,
apoiado no autor anò^ymo das "Re-
voluções do Brasil" &'hos escrlptos
dos estrangeiros TalIJenare o Kos-
ter, testemunhas daquelles eventos,
sustentou Oliveira liljna, com fun-
damentos e :dados iriapphismaveis, a
these contraria — "a^situaçâo eco-
nomica era, portanlò,"instavel, se-
nâo precária para airànde massa
da população" (pg. 1$,' edição com-
memorativa da "Hidsrla da Revo-
lução do PernambmíO em 1817",
1917). $;..'•'

A situação da industria de assu-
car ern então precarlssima (sendo
que a essa industria ^tivera sem-
pro vinculada a noj^bza local),
avultando. apenas pot^èssa época o
algodão como pro.duqjÒ exportável
proeminente. %} .%

Outros factores aggrjtvavam umá
situação já de si ecáftomicamonte
grave: o augmento do!(íimpostos e.
taxações depois da vlndA/do priucl-
pe íegkitBvèm l*tí»V/'? 

'.T^Pffltytí:
avültadô/fleífúircelonarios ' pablTcos ', He. ilsstítkr do .mundo, posição man-
portuguezes (conseqüente, á vinda j tida ò até mesmo' mulhorada du-

Tropudo no galho do uma arvore,
os reiliimloH olhos falucautes, donmo-
Ktiradumciito abertCí, como puru mo-
lhor ver na cecurldflo, o môcho es-
pluva Inquieto oa arrodorcsl

Nas trevas, tul eolosao que omer-
Slssu da terra, o velho castello' cr-
gula as torres, ameaçador o sombrio,
apontando soberbo pqra o céo.

Tudo era sllonclo, tudo ora negru-
nve. E, no ontrotanto, esso mesmo
taiitello. propriedade do conde Silas
ltlvensky, fflra espectador silencioso
do scenas lnlcrcHKintes. '

A campanha iintlfllonlata estalara
furiosa cm Lodz.

O conde, socretamento affelçoado A
causa «sionista, recebera, aqualla noi-
te, a visita du Boris Lovl, outro ude-
pto dessa rellelilo.

Decidlra-«o que esto uitlmo par-
tlsse, passada que foas; umn Bemana,
paru. Lonzu, il cpnferehojaij com o
rubbino da comniunidade dali.

A' cinspi-diiia, Borla falou:
— "Sei que eou vigiado, ¦« a vô«

compete tomar providencias, para,
que o bem estar des outros nossos
Irmãos seja assegurado. ' * *

A mim, Jíl me suspeJtam.Oime per«j
pteguem; mas, eenhor condo, um*
coisa me atormenta e me 'espedaçd
a alma: vôs o sabeis, minha noiva t
orphil. Pergunto-me — eu n^órto^—*
qual sorá a sorte dolla?

Senhor, poderão prendor-m*> ao
sair daqui, o 6 claro que prisio, para;
mim, significa morte." fe-

E a voz do L,evl se ergueu trata,
a suppllcnr! *«''f' ' i

"Prom«ttcl-nio,.promottól .'<iWt;
mo protegerels a hplva, quo ouldn-/;'-j
reis nella, so algum dia eu lhe filiar,'' :
o partirei tranquillo e meu coração
nfto mala saberá o que peja o re-
ceio." *¦ Jf»Vyí' ,.-.?v<r • 

' * *:•
^BMiwjto.^aàfalgum dia tuJlho ¦'

faltaréf,'*j|f*y!»laV*l;.POr eHa."
B llorld1 partiu," a alma em nocego.
DolPdiôírtMopoIsMüra jrreso :«;ofc-.ís

cumulo de heresia. /»
Julgado, condem-naram-no « ¦«' -'i

morto ontro; quatro cavullos. Umà,'.,
conversão, «Ineera o poderia aponas ".
livrar d»'moife; &*}

O dia da-oxocuç&o,' na prnça"n«»'>
blica central, jmormi* multidão Ho 'í.
acotovelava, píKif'','ve'r morrer o 'he^-
reje.

AquelnMiomcm praticara o horrl-
V*t*.erlfii*«e não ter as -mesmaecrort'.* _.,
flns;'qtaj> «lies. Que 'xACUreaeij pOlálKjillK

fflé&Hsso,"'So monos, se'ií'oángõe.'para/5^
WKWar-Ute-,os peccadbs •coTnnvottldò»!;; ?V' \lHkfL-,;.n4s tempos ho^lernos, sue-;,BiT

eícdlíaj^multo alrnlíaí.'á>'iisà. Ver-J|®E«G
lc>sêja>'q'he «o nfto procede'dft for- JJ^jÉSj

i.ibiírbara'de no entftb, pára com.',-1>' ;
df írdiitJã' da. outrao rellgtíes —ma»;

'ttcnHô o, rah&tlsiwo, jp» remoques,'. ..o;.,
débprezó -e» a malquerença n&o 6Ío

•outras tantas formas,,do auppllcloa?
*NSo tfe'Ã\ata o physico, mas ossaasl-,'na-BVpímbrnl..,. ['''.'
"'No^iwèlo dapraça) Boris ee aeta»-
wfa-deitado sobre' i^roa *»peele b)*-ine"-y
sa redonda; quatro como que arcoiaa

jího'ííwtwunham preaos oa'bra«oa>,.',
los pornas. Junto A mem. estava um

I (Continua na 3* pagina)
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gura respeltavol. Ello íalou, P{^i^

de Portugal, com a familia real, do
15.000 "patriotas" para o Brasil),
sustentados pelo erário da colônia,
augmentado esse thesouro com o
recurso perigosisaimo aos impostos
taxados directamente sobre a pro-
ducção.
Num ambiente, pois, de penúria o

de insufficiencias foi dado aquelle
grito de reacçao republicana mitl-
vista, de 1817, quo ó como, obser-
vou Oliveira Lima, "a única revo
lução brasileira digna deste nome é
credora de enthusiasmo pela feição
idealista que a distinguiu e lhe dá
foros de ensinamento civico, e pela
realização pratica que por algum,
embora pouco tempo lhe coube."

Toda a população da capitania
¦de Pernambuco, comprehender.do a
do Rio Grande do Norte, orçava
apenas em 600.000 habitantes, per-
didos sem cohesão, num latifúndio
do 10.000 léguas quadradas, com
a aggravante de ser essa a capitania
mais mesclada e mais pobre de gen-
te branca (260 mil negros captivos,
60 mil livres, 160 mil mulatos, 40
mil índios contra 50 mil brancos
em grande maioria analphabetos).

Tollenaro falou das "cidades"
brasileiras, de então, coparaveis ás
aldeias francezas. Armitage, de ou-
tro lado, no quadro que traçou do
Rio de Janeiro durante a estadia
de João VI, bem deixou flagrancia-
da — com as excepções enumera-
das — a penúria mental daquele
tempo, na própria Corte.

O que séria pois Recife com ...
25.000 almas escassas, o Olinda,
com menos do 4.000 naquella época
da revolução de 1817?

Sem esse apoio utilissimo aos da-
do.s estatísticos a que me venho re-
feíindo, é impossível comprehender
o movimento revolucionário de 1817
em seus justos termos, por maior
que seja a boa vontade e o inte-
resse do historiador em querer
commentar os factos políticos con-
sequentes ou relativos aquelles
mesmos acontecimentos.

O ambiente, de 1824, por oceasião
da tentatiya da "Confederação do
Equador", revolução bem menos es-
tudada do que a anterior, foi pro-
ximamente o mesmo, sendo, toda-
via, menor o ímpeto revolucionário

FATALIDADE
(Do "Bucn Humor", dc Madrldf
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ralita o dominio do invasor hollan-
dez.

A situação da industria do assu-
car no nordeste durante a phase de
oecupação hollundeza foi conhecida
depois dos trabalhos de José Hy-
gino, commissionado por Pernam-
buco para pesquizar os archlvos da
Hoilandu. Os dados são interessan-
tes e demonstram cabalmente a iu-
terferencia directa de Maurício dc
Nassau, recompondo os engenhos
destruídos e desorganizados duran-
te a invasão, melhorando o proces-
so e o instrumental de fabrico, e
augmentando de muito a producção
de assucar no nordeste brasileiro.
José Hygino traduziu não só o "No-
tulen" ou "Livro das actás", repo-
sitorio completo e interessantíssimo
dos actos. da administração hollan-
deza de 1637 a 1654, como tam-
bem um relatório sobre "As quatro
capitanias oecupadas pelos hollande-
zes" (1637), onde são feitas refe-
rendas largas sobre o regimen, pro-
ducção o organização dos engenhos
(vols. 30 e 34 da "Rev. do Instit.
Arch. e Hi3t. de Pern.). Útil é
ainda, de outro lado, sobre o assum-
pto geral da administração hollan-
deza, o livro de P. M. Netscher,"Les HoUandais au Brésil", La
Haye,--1853).

Em nenhum desses trabalhos fo-
ram, porém, apresentados os dados
referentes á situação daquelia In-
dustria depois da expulsão dos hol-
landezcs. Sem resultado procurei
sem encontrar aquillo que ou pre-
sumira que fosse, em summa, so-
bremodo importante para explicar
o ninl estar social do nordeste —
de Pernambuco especialmente —
flagranciado pelas insurreições na-
tivistas do século XVIII e as duas
ultimas do começo do sec. XIX
(1817, 1824), insurreições histori-
camente relatadas, geralmente, sem
nenhuma referencia, no emtanto,
aos problemas graves da economia
daquelia parte do Brasil colonial.

Não obtendo o que desejava, re-
correndo aos compêndios de histo-
ria, encontrei, todavia, a chave
mestra do problema, num livro re-
cente deveras interessante ("The
World's Cane Sugar Industry", por
H. C. Prinsen Geerlings, Amster-
dam, 1912), cujo autor mostra, es-
cudado em dados estatísticos, o
muito que sobre a historia dos po-
vos europeus, desde o século XVII,
influiu a historia da producção do
assucar, no mundo.

Commentando o phenomeno his-
torico interessantíssimo, quando de-
vidamente estudado, da escraviza-
ção do negro, base vital que foi da
industria colonial do aesucar, du-
rante os sec. XVI, XVII e XVIII,
eu disse uma vez, insinuando um
parallelo histórico que me parece
de todo verdadeiro:"Sem esses fundamentos econo-
micos, sem essas bases concretas,
não se pode ter dos phenomenos
históricos senão uma idéa abstra-
cta, falaciosa, sem o lastro, emfim.
de realidades concretas. O que fá-
zia d mal estar dos povos no come-
ço do' século actual, na'luta íorml-
davel em que se degladiavam pela
conquista do ferro e do carvão, cor-
respondeu,-numa (escala menor, aò-
maU estar .europeu ao tempo de Na-
pole&o,'' quando".a - Inglaterra queria
dominar o mundo com o assucar de
suas'. colônias." ("Pensamentos
Brasileiros",-V'.'Li cá*doso)...i

Naquelle livro citado, encontrei
duas informações importantíssimas,
que muito nos devem interessar pe-
lo quo esclarecem do um trecho ob-
scuro do nossa historia: 1.") que em
1664, expulsos os hollandozes do
Brasil, foi-lhes permittldo o eml-
grar com capitães c apparelhagem
dos ongenhos (os melhores da épo-
ca), sendo quo com isso implanta-
ram os hollandezes expulsos a in-
dustria do assucar nas Antilhas
francezas o inglezas; 2.") quo em
1665, o governo portuguez comple-
tou aquello acto terrivelmente inge-
nuo, com o banimento dc 20.000
hollandezes que abandonaram o
Brasil, levando comsigo o res.lç da
apparolhagem aporfelçoada lojhne-
lhor que ficara) dos engtyinos ro-
manescentes do nordesttíí^rjiítfeiro.

Esses dados explicam cabalmente
a .decadência da industria do ussu-
car no Brasil, na segunda metade
do sec. XVII o<durauto todo o se-
culo XVIII, quando as Antilhas,
fràtnçezás q inglezas. , .tornaramr$».
então oo grandes i-ontros tornecedi
res do assucar.á Europa. Decadeu
cia, industrial e agricola," que ox*
plica por. sua vez, como disso, o
mal estar social do todo o século
XVII, no nordeste, aggravado mais
tarde com o augmento das taxações
e impostos e com o encargo onero-
sisslmo trazüdo com a derrama dos
cargos publicos destribuidos aos
funecionarios portuguezes trazidos
com a familia real de Portugal.

Certo, a guerra dos mascates
(1710) constituiu a luta entre, a
aristocracia brasileira rural e o
commercio portuguez urbano, pro-
tegldo pelos- funecionarios da Co-
rôa, como a historia tem repetido,
e como detalhou José B. F. Gania
("Mem. Hist. da Prov. de Per-
nambuco", 4 vol. 1844). Mas nem
aquella guerra se teria dado, nem
us escaramuças do mesmo século
XVIII, nem tão pouco as resoluções
de 1817 e 1824, se não existisse pre-
liminarmente o mal estar social
constante, decorrente i da crise se-
cular atravessada pela industria dó
assucar em Pernambuco, vencido

conta própria, não settdo exattero
collocal-o como figura proemiaente
das letras brasileiras,, revelando,
talvoz, a sua obra, a primeira -r»-:
acçwo verdadeira.- em. favor. do um ii
escrever edm modos novos a lingua
velha, herdada de Portugal. O quo
ha, porém, do interessante (para
aquelle tempo).!.é;"flÚ0-' froÍ.,Canfcèa
não era natlvlit* por ignorância.
Porque, força ó, ;cb%vir, .mesmo hojo
(facilitada cojh%AcíllJl a leitura doa.
clássicos da lingua) afio sem conta
os que repudiam os clássicos pela'<
facilidade acconámodatida do fica--J
rem dispensados' do uma vez do cd--"
nhecel-os...

Frei Caneca leu-os,-.mas percé-C,
beu por certo, aém ^o dizer,' quaí, & 

'

pompa òmphatica '.oi.uKas vezesún-
sincera do Vieira, onfatuado o pa-:
laclano, poderia* o deyeria t6eY op^v
posto , mttls.itardOi; umí.pstylb .terád.A
agll o yj£t£^g£ piel\ioí' deoso conU:'...... ..,„. "ta^^fâaaaa

ílblícaSòe dí-^
- .<$Nfio.se pôde, todavia, dizer, qd.e-;

tivesse' fiel"' Caneca esboçado obt;aí
nesse sentido aqui agora invocado
ao lembrar-me eu; da reacçao má-'
gnificá que re*presentam, dentro do
nossa literatura, os esoriptus tte Eu-
clydes da Cunha. Sem embargo,;
porém, o que foi por aquelle padre,
escripto sobro política, grammatica
e "eloqüência" (cuja terceira parte .
trata da versificação portugueza),
garante que se o possa ¦inserir om
nossa literatura como uma figura
que não teve ainda — e isso, tal-
vez, por havor versojado pouco —-,
o relevo respeitoso que a a na obra
merece por haver sido, antes de tu-
do, essencialmente brasileira. Frei .
Caneca ("Obras politicas e .litera-
rias", Recjfe, 1875, 2 vol.), -não
foi ainda lido como devera, essa a
verdade,' explicável, aliás, pelo atra-,
zo com quo foram dados a publico
os seus escrlptos compendiados.
Documento , de resto o affiTmado.V
lembrando a ausência completa de
seu nome no estudo "A literatura",
de Sylvio Romero (1900, inserto no

que fora o produeto brasileiro, na' .«Livro do centenário"), e a "indica
concorrência» com o similar das ca- .:;cã0 aummarissima apenas — delonias inglezas, francezas e hollan- «oraaori poeta e jornalista" — nadezas

Em 1817, como fundamentou Oli-
veira Lima, era em summa o assu-
car um produeto secundário em fa-
ce do algodão'— de cotação perigo-
sa e instável — na balança com->
mercial da então capitania de Per-
nambuco.

•
* *

Jogando com essas causas eco-
nomicas não cuido ém que deva o
historiador desprezar as outras cau-
sas históricas- (sentimentaes e in-
tellectuaes), sempre invocadas no
relato daquellas revoluções, de
1710, 1817 o 1824.

Isso seria abandonar ò erro de um
exaggero pelo exaggero;de um ou-
trp erro. Penso, porém,, que aquel-
les phenomenos econômicos escla-
recém sobremodo a comprehensão e
explicação dos phenomicos histori-
cos., fazendo pelo menos com que
repousem elles sobre bases concre-
tas, fundamentalmente econômicas,
e, por Isso mesmo, visceralmente
influentes noe movimentos sociaes,
em jogo.

Não me filio, pois, á escola moder-
na do "matcriaiismo histórico", es-
cola que exorbita nu apreciação dos
phenomenos econômicos históricos
em detrimento do verdadeiro valor
Iiomlnal de vultos históricos respei-
taveis. Tanto assim que só não
reputo a tentativa da "Confe-
deração do Equador'.', de suecesso
hilstorico de todo ingrato,, porque
vejo nesse movimento, sem ser o
aeu chefe, a figura notável de frei
Caneca, uma dás maiores cabeças
do Brasil inteiro naquelle tempo.

A causa da rebeldia era por si
ingrata. Não havia elementos que
pudessem manter coheso e uno o
Brasil, caso vingassem as idéas re-
volucionarias republicanas das in-
surreições na ti vistas de 1817 e
1824. Falharam duas vezes, ensina
a historia, as próprias tentativas de
vincular, simplesmente, todo o nor-
deste, do Ceará ào'S. Francisco.

Por isso mesmo lamento que frei
Caneca tivesse empenhado a própria
vida em causa tão ingrata, verifica-
do o insuecesso de 1817, quando
elementos muito mais valiosos con-
gregados não puderam realizar o
intentado

Frei Caneca é, porém, uma íi-

5Historia da literatura brasileira",
de Ronald de Carvalho.

Acredito, todavia, que depois 'd<pj,
Gregorlo do Mattos, na poesia, u
frei Vicente Salvador o Rocha Pitta,
na prosa — os inauguradores da.li- ;
teratura brasileira — seja frei Cav
neca o grando representante da pa-
lavra pernambucana, -não lhe fican-
do mal a companhia do Silva Un* '
bôa, o interessantíssimo eecriptor
político bahlano da mesma época.

Frei Caneca foi em verdade um
bom escriptor, havendo cultivado''
antes a poesia, em sua fôrma ali-:
jeirada. Interessou-se vivamente
pela grammatica (sem tolices con-,
tumazes), retórica e "eloqüência",,
dlssertando sobre umas e outras
com as idéas do sua época, mas
com . tal avanço original, quo se
approxima, multas vezes, do nosso
próprio tempo.

Politica ç socialmente, foi um re»
publicano temporão, e que, por ls-,
so mesmo, suecumbiu sem ambleh-
te que o pudesse animar com maior
emryhase. Salvo da revolução . do
1817, havendo aprovoltado o presi-
dio em que o métteram, como im-
plicãdo politico, para estudar e cs-
crever, frei Caneca atirou-se com
vehemencia, pouco depois, aoa aza-
res da insurreição ingrata de 1824.
Bem sei que no seu jornal "O Ty-
phia Pernambucano", não foi o im-
perador jamais atacado, havendo
todo o seu combato politico — pre-
paratorio da agitação de 1824 —i.
sempre girado em torno da necessi-
dade de uma constituição elaborada
pelo parlamento, is um imperador
constitucional,' V em summa, comp
elle mesmo insistia nos seus ata-
ques violentos ao ministério do Rio.',,
Mas no fundo d'alma frei Caneca
era republicano. Demais, .republicn-
nas foram as duas insurreições per-
nambucanas de 1817.«1824, revo-'
luções felizmente abortaJdas e ven-
cidas por terem sido regionaes, mas
regadas de outro lado, infeliz e vio-
lentamente, com o sangue generoso
daquelles homens de então— pri-
mando entre elles 03 repreatntantes
do clero — que souberam em am-
bas defender com galhardia o cara»
cter e a mentalidade brasileiras.

Rio, 29—VI—924.
Vicente L. CARDOSO.,

i
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ida bancada gaúcha
na Câmara

A conclutão do trabalho de
reconhecimento — Venceu

kgft0 parecer da Conunistío,
f através debates acalorados

Inaspeindamente, a Gamara resol-K reu, hontom, definitivamente o caso
rj do rooonheclmonto do doputados po-

jj los tres districtos do BsUdo do Kio
Cirande do Sul,-

'Na ordem do dia, o sr. Antonio
,'.'. Cario.-! Viu approvado o sou roque-

, ..rlmepto de emergência, para Imme-«lata dlsoussao o votaçüo dos para-:¦'., cere». .
¦ 13 o parecer sobre o 1° distrlcto- .íol posto em discussilo, oecupando

..via tribuna o «tr. Adolpho Borgamlnl.
que dofondeu eom vohomonclu a sua
emenda, mandando reconhecer o sr.
Carlos Fonatlol. diplomado. o depu-
rado, no parecer, em ia vor do sr.
Palm Filho. .,,.,.

O representante do Distrlcto Fo-•''deral vly-so assediado por uma
grando quantidade de apartes contra
oh seus conceitos, tendo havido ai-luflOoa Os oIoIqõoo 40 Districto, em
apartes que (oram repollldos pelo
Orador.-, O sr. Adolpho Borgamlnl referiu-
se ao critério condcmnavel da Ca-
mara, qüe nüo toma cm'considera-
C&o a verdade eleitoral, para. reco-
nhecer, ao sou talanto, on candidatos
com os quaes sympathiza. :

, Houvo apartou de protesto, estabe-
lccéndo-ío confusão.

Serenado o ambiento, o orador
continuou a defender a omonda do
sua autoria, quo oncorrava a vordado

. das urnas.
O sr. José Alves, relator, «reu-

montou, om eonsIrcrac.õo» vugas, a
.favor do parecer, cuja discussão II-
,cpu encerrada.

Como havia, lnutilizagão do diplo-
iria; fez-so a votáçüo nominal, ten-

_'<ly-t;e manifestado 121 doputados a
fator, do parcebr o 4 contru. F^ram

Vestes os sra. Sú Filho. Adolpho Bor-
v.gamlnl, Vicente Plraglbo o Azevedo

• ; Llilia.,
Proclamados os . deputados reco-

nheçldos, foi requerida, pelo sr. Josô
Alvos, à poèsò dos meemos.

Prestaram o compromisso legal,'sob palma» d«s tribunas o galerias,'os srs. Wcncesláo Escobar, Plínio
Cusado o Lafayetto Cruz.

Na discussão do parecer sobro o': 2' distrlcto, falou tambem o sr. Adol-"•'pho Bergáminl, deíendondo a emeu-'. 
.,'da do sua autoria, quo reconhecia

o cttndidalo diplomado o depurado
, 110 'parecer, Sr. Sérgio do Oliveira,

0111 fuvor do ai'. Arthur Caetano.
.Multo aparteaido polo relator, sr.'•'¦Baptista Belhoucourt, o outros depu-tudos,- o orador demonstrou ;i yurid-bilidudo dc urlcterloa da comniissão

ó o facto do doclàrUí k mesmu como
livros mãos.08 livros eleltoraea quosorvem ao reconhecimento do podo-
i'ca desdo 1018.

O sr. Adolpho Borgamlnl disse,
união, quo melhor ora nao ae reall-
zar a. comedia das oloiçõea, do fun-''òclohámento dás.juntas apuradofaa

Ao do reconhecimento, pois quo a Ca-
.-.unam rifco respeita a verdade olel-
íjtoraíL .. ._.""•"•: y

-,.j. Em defesa dq pjirocer,. falou o re-
.''Jlator. '-. ':'.. ... ' ' '
,!S" •Proçlainados,; os, roconhocldos, o
.ffiàr. Lafáyottc'.Qruz. .est.réà.iYdo. reque-
HffiÜeú a posse 40a' mésmto:.tèHdoV_nrés*
Stado*o comprórniilsso"règfmè'ntài'%iw
í-jiias os srs. Arthur.Caetano e' Bá-'^ptista- Luzardor-":' --.•**>• ........

as Na -discUítsao',-d&'- parecer áobfé b-_v.30 districto, falou, combatendo o
gjmesmo; sendo multo apsrteado, o sr.
yToledo Dodeworth, que nao se per-'>'turbou deante dos apartes violentos¦>Vque recebia tendo sido o seu discurso-•',(10 estréa.
._, .0 orador salientou, depois do cor•:;piosa argumentação, em que demon-
SíStrou que o relator alterara o resul-
í,ítado do parecer," depois dò meshrio
rapprovkdo pela commissão, ' 

que 
'•' 'o

¦ ^trabalho .sobro o 5o distrlcto eleito-
ií.ral nilo pnssúra do um voto escravo,
Sl.-dc incoridlclnalism partidarl.•;*-'. O sr. Toledo Dodeworth, defen-
í.ílendo a emenda, asslgnado, por elle
;o pelo sr, Adolpho -Bergáminl, man-r

,-, dando reconhecer o diplomado sr.

Quarta-feira, 2 de Julho de 1924

OS CURSOS 00 EXERCITO
***t*m*m)J\S*ms*mmm

O do aparfalçoamanto do S.' do Saudo
Aosbani de ssr encerradas os aulas

do curso da Escola do Aportei çoamon-to Uo flervico do Baude. ffsqtiimtudo
pelo» offlclaos do Corpo do Saudo da
aiierru.

Nu. occohIAo do fnfMTuiniintn o co-
ronel medico dr. Paula Qulmuroet,
«in nomu dos seus uoüegus do tur-
ma, num ligeiro discurso, agrudocou
aos drs. Marlaut o Bulsson, da Mis-
s&o Franooza, u- maneira gentil por
quo uampi'0 ou tratara e pólos onsl-
namentoi quo lhes trnnsTnlttlia sobra
os sorvlcos do saudo na guerra mo-
derna.

O coronel Paula Guimarães concluiu
a sua oragfio, offertundo a ambos
i))i)n lniibrum.ii quo traduzisse u os-
tiniu qun todos lhes consagravam.

Essa lembrança consistiu em duus
custosas canetas, de ouro. A' esposa
do dr. Bulsson que estava presente, a
turma do.alumnos offereceu linda o ar-
tlstlca corbolllo do flores naturaes.

Precursor da mlsslo
Querendo sor. amável e facilitar o

caminho a oerto rapaz recem-for-
mado, que apparocla nu sua cidade
matuta oom a intenção do ostabela-
cer-se, o rábula da terra, osperto,
pernóstico ó solicito, assim resumiu
o plano-de acgSo quo so lho aflgu-
rava mais pratico, do resultado mnls
garantido:

—Olhe, -moao', .o 'flquo 
com o que

lhe digo: com estes tabaréos, hó ha
um caminho-^ seguir — ô comer o
que cllos • teftí: -ó i- òhsinar-lhes... o
que elles 'Já 

aabom'.' ''

Quando cllos cá chegaram, a des-
cobrir o Brasil cconomico-flnanceiro,
do coisa que se pudeaso comer aí
restava, inala ú máu ou mais á vl.-ilu,
o nosso forro, coblçadisslmo pelu si-
dorurgla universal..

Vtto cllos, Podr'Alvarea Cabracs,
da City, e tranqulllizam-nos: — Vo-

,cé8 estilo atrapalhados con tanto
feri-o^ estamos vendo; pois tlroni-so
do cuidados, quo disso nós nave-
mos do dar conta multo breve.

B, uma voz posto de lado, para
fina ulterlorcs, todo o immenso »ub-
solo ondo o nosso paiz guarda mate-
ria prima jiara toda n siderurgia do
mundo em mela dúzia dc séculos;
ou, por outra, marcado o appotitoso
bocado, afim du ser comido, cm tom-
po, juntamente com o Banco du Bra-
«il o as estradas de ferro, passam os
det"iòbrldore« ;i ensinai' aos Uiba-
i-éua exactaniento o iiuc elles já sa-
bem muito .bem, o quo estão fartos
do sabor:

a) quo tomos "déficit" o iiuo é
preciso acabar eom isso;

b) quo tomos tudo quanto ao pre-
cisa puni sor rico o .somos pobres;

c) que gastamos mais cio ciuo pu-
demqíi o produzimos menos do que
devoramos produzir;

d) quo aggra vamos constantemon-
te, om vez do amortlzal-n, "A nossa
divida:•o) que temos excesso do fuiicctona-
liemo quo nlu faz o .aeu ãérvlço', á
mingua dc meios dc subsistência.

,13, por ahi ofóra, tudo quanto so
tem escripto na. iinprcnfa brasileira,
com íiiiilto mais Verdàdo e 

'melhor
conhecimento.

• A mala, sô umas cortas liberdades,
que seriam tomadas' como desaforo,
em outro paiz, ondo iaso de pundo-
nor fosse ainda de uso.

Salvo Isso, aquelle rábula da
aneedota poderia ser consagrado o
precursor da missão da City.

Joaquim Osório, depurado, no pare-
cer, em favor do sr. Maciel Junior.

Bequerlda a posse doe reconheci-
doa depois de ter o sr, Emillo Jar-
dlm, relator,, falado em favor do pa-
recer, prestaram o compromisso re-
gimental oa srs. Pinto da Rocha e
Antunes Maciel.

Não tomou posse, hontem, um sô
dos deputados situacionistas reco-
nheoidos.'
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Politica e Politicos
A toUoa ou canos da política Indi-

gona, só foltu de ciisuM, allts, sobre-
puja o relatório da commliwao doiiirdiii, "cxqulrai)" • o "gentlcmon",
qüe, enviado» du City, vloi-am ver
como andava Jeca Tatu'; o quo fu-
xia; uOmo gastava o dinheiro qus o
Ingiez lhe empresta; paru quo que-rorlu malH dinheiro do Ingiez; so temcom que pagar o o _ que muls de
prompto ha em quo se possa Ir pon-do a m&o, om beneficio, JA so vé, do
próprio Jeca, que nilo sube o quo pos^sue, nem o quo ha do fazer do quoé seu como, por exemplo, estradas
do forro, companhias-do vapores,
bancos, Jazidos do ferro, etc.

B', como so vé, umumpto político,do política ocunomtco-ünanaolru, quou todos Interessa o empolga toda»
us uttcncSes. .

Todas, monos u do Congresso, queestá quieto, impedido do dar a sua
opinião a respeito, por nao torom
tido oa sons "leaders", srs, Antonio
Carlos o Bueno Brandão, dado on)
boletim, a opinião quo o govorno
quer quo tenha o Congresso sobre u
matéria.

A opinião do Executivo, essa, sim, ôconhecida aqui, pela sua Imprensa, o
om Londres Já o "Mornlng Post" aa-
segura que o govorno do Brasil apoia
cordialmente us obscrvaçóes o us sug-
gestóes do relatório.

Pois é do so lhe gabar o gostoo... o ostomago, porquo ps senhores
Inglezes nlo estiveram com rodeios,
o disseram coisas do arco da velha
sobro u administração, os legislado-
res, o funecionalismo o o resto.

Mas udogarain u droga, fazendo
votos pela continuaçtto du politicareinante. 13 u isso é quo o governo
respondo com o melhor dos seus boi'-
risos e u Nação eom uma flgu, ucom-
punhada do un) cordlullsslmo — lon-
go vá o agolro.

Começavam a ensaiar o seu vôo,
ainda hesitante, os boatos do um
novo estado ile sitio, u coincidir
com n Inicio du debate (?) .sobre u
iTlonnu da ÜpnstltulfjSo, ciuundo, de
uma hora pena outra; o rumor cros-
ce, apoiado numa real ou presumida
promptidão das turcos desta capital.

Francamente, não vemos necessi-
dade disso. E' verdade ciue, quandoho tratou de investir contra u libei-
dado do imprensa, com a lei (Jor-
do-SolIdonio, os amigos niaia iutiiiios
do governo diziam, sem rebuço, quoem preciso aproveitai' á vigência do
estado de sitio para fazer vingar u
münstcango. Mua, açorjk, nãu lia mal»
necessidade disso: os leglsladorcH
ajíértelyonruni-âo nos excessos de de-
dlcuçíici ao poder único, o oa nr.iis
Ri-adiiadiis, os que mais so iiiculcain
do pro-hòmcns du Republica o ru-
siponsaveis do regimen democrutluò,
toiiiáni a ai empreitada conto essa
do reformar ò Iteglniento da Cama-
ra, nos tern)0.s ciue hontem vimos,
paru, iirrolhar a discussão, prêylii-iiiénte, o impedir ». iniciativa doa
(Ie|)l)tttdO«, tora dos iipertailod mui-dos que llies sSo thicjados.

q'ci))oa, jiois, riue São sem funda-
i mento os boato» do liontem. O go-vento teria a decretação do sitio

pelo Congresso, ã lioru quo isso lho
uprouvesse; mas nfto ha necessidado
alguma desse luxo.

Tologmmmãs de Madrid dizem quenão 6. de absoluta segurança a sllua-
ção do governo du general Primo dc
Klvei-a. Uma das causas deasn orlso
seria estar o Exercito susccptlbill-
zudu c uma parto delle profunda-mente desgpstosa.

Àlil está o ineonvnnlento da susce-
plibllidade: não bota .ninguém parandeanto e pôde levar um exercito
ao extremo de ter desgostos do go-verno, o desgostos profundos.

O governo resolveu 0 caao quorestava do verificação do poderes, o
do r.lo Oran le do Sul, mandando re-
conhecer o candidato diplomado e
deputados'uns tantos do sr. Borges
de Medeiros e uns quantos dos ou-
tros matizes.

Foi embaraçosa a escolha, porquetodos os candidatos exaggeravam de
tal modo os protestos de dedicação
ao governo quo era difficil escolher,
entro todos, os mais incondicional-
mente dedicados.

Entrando em minúcias de bastido-
res, conta um chronista que um dos
mais guerreados borgistas escapou
da degolla, a que estava condemna-
do, porque o seu principal padrinhoconvenceu ao sr. Bemardes de ser o
homem maia bernaretista do quo boi''
gista;

Outra nota, quo pareço offlcial,
diz, formalmente, qne o governo
mandou a sua lista ao Congresso o
fechou a questão.

A Confederação lo Equador
§í? ¦ —¦¦¦ ¦ * ¦

Seu primeiro centenário
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Passou o susto pregado ao gover-
nador eleito do Ceará, por um cor-
respondente telegraphico. O cor-
rospondente punha em circulação o
boato de estar a assembléa verifl-
cadora querendo niinullar a eleição,
por ser o eleito magistrado aposen-
tado por invalidez.

Não passou do susto, e hontem lá
foi annunclado o reconhecimento do
novo governador.

Se, pois. a nasombléa pensou na-
quillo. depressa se convenceu de que
Invalidez. seja do que natureza fôr,
não invalida ninguém para o go-
verno em nenhuma das euaa modali-
dades e categorias.

Ochefe de policia do Acre está
sendo processado. Não fosse a falta
de espaço, e aqui poríamos uma sé-
rio de pontos de espantação. No Bra-
sil, um chefe de policia procee-
sado!... Verdade seja quo é no
Acre, mas Brasil, em todo o caso,
graças ao barão do Rio Branco.

XXX

O AUGMENTO PROVISÓRIO A
MECÂNICOS NAVAES

O ministro da Fazenda, devolveu-
do aó seu collega da Marinha ós pa-
pela referentes ao abono do augmen-
to provisório requerido pelos meca-
nlcos electriclstaa do Serviço'Radio-
telegraphico da Marinha, declarou-
lhe que, tendo deaappareoldo, com a
modificação constante do oi. Ido
artigo 258 da lei 4.71)3, de 7 de Ja-
nelro do. corrento anno. a restrl-
cção do paragrapho 2" do art. 150
da lei 4.'5'55 alludida, em que se
achavam incluídos ps referidos me-
canlcos, -ora virtude da qual não lhes
era permittldo a percepção do au
gmehto provisório, o escapando os
mesmos ás demais restricções estu-
belecldaa, conforme ee deduz das in
formações prestadas pela Directoria
Oeiial de Contabilidade daquelle Mi-
nlètetlo, tornou-ee no enrrente exei>
cleje incontestável o direito 'dos
mencionados" funecionarios ao abo-
mo do dito auginentó -provisório.!

HOJE
¦'';¦'_;.; REUNIÕES
Dos professores . diplomados pela

Escola'Normal, no anno f|ndo, áa
13 horfts, no edifício da mesma es-
cola. ¦ ¦ . 

"
— Do Syndicúíp dos Trabalhado-

res do Imprensa, fis 15 horas, na sé-
de da União . . dos Empregados do
iCommerelo.. para di*«u«ão; d«s est»-
tutosv. •-,.'¦-

ABiihuiiitt rcvoluçüo. talvez, Justl-
flcasBs inilk a definição de Harcau,
do que a chamada' Confederação do
Uquador, provocada, póde-.m dizer,
pelo governo donpotlco do Pedro I,

Diz ease escriptor quo "Uma rovo-
lucilo é legitima quando í provoca-
da por uma longa reslstonala do po-
der constituído, a uma reforma'im-
perlooamentc reclamada pela voz pu-
blica".

Pernambuco, devido a causas qua
ecrla lusttdloso enumerar, dosconten-
te com u dlrecçtto dadu aoa nogoclos
públicos poioa govomos Impostos
pelo gabinete do Rlo de Janeiro e
ainda ali latentes os desastrosos st-
feitos daa pcraegulçOcs e exocuçOes
uffc-ctir.idub upóe a revolução de
1817, resolveu, após a renuncia de
Francisco Pues Barreto, o morgado
do Cabo, como lambem ora conheci-
do, o quo se declara sem força
moral pura continuair no governo,
aceitar oasa dcsletencía e eleger para
presidente u Manoel do Carvalho
Paus de Andrade o para secretario .o
dr. José do Nutivldade Saldanha.

Resolveu muls, nu reunião de 13
de dezembro do 1823, quando tal so
deu, que cseus eleições fossem pro-
vlsorlus, entregando-se o governo ao
prcsldcnto o secretario que viessem
do lllo, embora Já se tivesse procedi-
do á eleição para esses cargis, con-
vocados quo Iam sor os eleitores.

O governo imperial entendeu, po-
rém, quo essa attitudo era o pro-
núncio, ou mesmo u revolta declara-
dtt uos seus uclea, esquecendo-se que
o seu proceder, preferindo para os
cargos de confiança, os brasileiros na-
turalizadon, ao Invés dos nacionaes, o
a existência do chumado "gabinete
secreto" do qual era figura proemi-
nento o celebre conselheiro Chálaçu,
que, do barbeiro, chegou a ministro
plouipoteiiclarlu nu corto de Nàpo-
les, transformara a boiiiqucronça 6
popularldwdo dos brasileiros cm des-
confiança e hostilidade,

Malquistundo-so com o« Andradas
o outros proceros dei independência,
prendendo-os e deportando-os, npOs
o seu ucto violento dissolvendo a
Conatilui))lo, augmentou ainda. css»i
desconfiança explorada pelos.pátrio-
tas de idéas mais adeantados, quo
propalavam a intenção do, Impera-
dor, de proclamar o governo abso-
luto.

lisru supposlção nãu era sem fun-
damento, tendo ém vista a sua pes-
sua quo encarnava duas individual!-
dades — Ullc era um parodoxo vivo.

Au mesmo tempo que. os seus
actos e as suu« prociamações do-
nuncluvam um espirito liberal, com-
tudo as suas acções c o modo c:omo
agia estc-rinlypavani o espirito do
um verdadeiro autocrala. Essas cun-
aiderações nãu sfto lan.çudaa aérea-
mente c ti prova é que ello governou
nove ennos, qiiiusi ;i-m a assisten-
cln das Câmaras.

Não querendo ouvir us queixas o
as rcclamnçõos doa pernambucanos,
insista i m nomear Paes Barreto
para presidenta; o este, que ac decla-
rara Incompetento para dirigir a
Província, aceita estn nomeação e
•quer upoBSar-eo dn governo. Nüo
tendo sido reconhecido pur Paes de
Andrade, é este preso, por üm goipe
de uuducia de dc is orficiaet-., c lc-
vado liara ti fortaleza do Brum. Ho-
rus depoia, revollando-sc a sua guiii'-
nição o o resto iiii tropa, cujo &o-
vernador dan armas era o corunel
Jose 'du, Barros Falcão dc Lacerda,
um dos lieroes do Pirajá e Cabrilo,
é Paes do Aprirade reposto na presi-
denoia, fugindo 1'ucs Barreto, uom
alguma força, paia Barra. Grande.

O governo imperial, tendo disso
noticia, faz seguir para Recife uma
esquadrilha, commandada nor Tay-
lor, para fazer effectiva a posse de-
Paes Barreto.

Reune-ae o Grande Conselho, ao
qual comparecem paro. mais de
tresíhtás pessoas, e resolve que siga
para o Rio de Janeiro uma depu-
tação composta do vigário Francls-
co Leal Periqutto, Basllio Quaresma
TorreSo e Joaquim Francisco Bastes
Junior, llíim de expor a situação o
pedir a confirmação de Paes de An-
ilnide na presidência.

O imperador recusa aceitar essa
indicação e nomeia Joeé Carlos May-
rink da Silva Ferrão. Tal nomeação
não podia ser acatada pelos pernam-
bucarios, não só per não ser a que
elles desejavam, como tambem por
ter deixado Mayrink tristes recorda-
çõea do si, quando fora secretario do
famigerado general Luiz do Rego,
nomeado capitao-mór, ayés a rev-olu-
ção de 1817.

Nijo obstante haver Taylor con-
cordado, ou antes, o seu represen-
tante o capitão do fragata Barroso,
na 'reunião havida em 7 de abril,
quando foi da nomeação da dele-
gação iio lipiPeradÓT, em que se
aguardara is. resolução de Pedro I
sobre a presidência, declarou o chefe
da esquadrilha bloquear o porto do
Recife. . . .

A essa resolução respondeu Paes
de. Andrade com uma violenta pro-
chmação cm a qual' trata aquello
offlcial de pérfido c diz que oa per-
íianíbucanoa mio se intimidariam
com as bravatua de um mercenário.

Se bem que a attitude de Paea de
Andrade fosse de rebeldia, comtudo
não era ainda sua-intenção, ou pelo
menos da maioria dos seus conse-
lheiros, declarar is. emancipação da
Província e renegar o governo im-
portal.

Disso ô prova o voto de frei Cane-
ca, na reunião do Gran-dfe Conseljio,
em (! de maio de 1824, para se re-
aolver so devia ou não ser atacado
o acampamento das forças reunidas
por Paes Barreto, nos limites de
Alagoas com Pernambuco. •

O heróico e denodúdo frade era de
opinião que taes forças fossem ata-
cadus, porque as suas proclamaçõi-s
terminavam oom um "Viva á união
da antiga família portugueza", prova
evidente das suas intenções hostis
contra « inde.pendencia do Brasil e
que o atacar esses rebelde^ devia me-
recer "toda aprovaaão da parte de
sua majestade imperial que tem ju-
rado a "independência ou Morte".

Correndo boates da próxima expe-
dlçào de forças portuguezes r~ra
atacar o Brasil, resolveu.o gabinete
do Rio concentrar epi sen porto to-
da d força naval, para, mala prom-
.ptamente, dizia a prcclamação im-
perial, aoecorrer o ponto"-escolhido,
da esquadra portugiíezáv c mandou
quo Taylor e a sua''-'ãivtefio rumasse
para o Rlo de Janeiro. \

Antes de continuarmos, convétp
salientar que Paes do Carvalho quiz
autuar a designação do Mayrink o
convidou este a assumir o governo,
ao que recusou Mayrink, por se re-
Conhecer sem energia bastante para
congregar todos os elementos hostis.

Que deveria fazer Paes de Andra-
<j£, quasl presidente ã força, tajit-o
pelo voto dosseua concidadãos, co-
nvo pela recusa do preposto impe-
rial ? Continuar á frente da adml-
nlstroção, 

" 
Julgando, .pelos bOôtos

correntes, dia inslpceridadè do Pe-
dro I é-dando vaáSo,'certamente, nos
seus Instinctps ultra-Uberaes, de ex-
revolucionário de Í817, e pelas Idéas
dominantes nas Américas, aproveita
o ensejo da retirada da esquadra bio-
queadora e proclama ao povo, lnci-
tando-o a ltbcrtar-ee do governo de
Pedro IX. ' ¦"- c? f ''"¦'

EsUta. Kasad/i. a_e<wt^

A senatoria pelo Rio
Grande do Snl

1'lssa procliunnç&o, datada de 3 de
Julho, (1) 6 vioUnta o claraminto cx*
pflo os fins dò sè confederarem ss
províncias do norte, c oataa só po-
derlttin ser sh antltss alllados de
1017 — Parahyba, Rlo Orando do
Norte o Ceará, poi») que as do ex-
trono norte eram ainda multo lusl-
tanss,

Além da proclamação, na qual ao-
cusa o Imperador do haver "ilespotl-
ca o atrevidamente dissolvido a So-
bom nu Assembléa Constituinte o Le-
glslatlva do Brasil... procurando
assim dlvldlr-nos o animando o rol
de Portugal para vir atacar os nos*
aos lares... manda reunir todas as
suas forças á capital, afim de do
tender somente a eua pensou". K tor'
mina: "Unanw-nos para salviiçlo
nossa, estabeleçamos um Governe
Supremo, verdadeiramente constltu-
clonal, que ae encarregue do nossa
mutua defesa, e salvaçflo. Braellei-
ro»! Unamo-nos o seremos Invencl-
vels."

Em sou ntanlfesto. principia elle
com estas palavras:"A aalvaçttp da honrada Pátria, o
da Liberdade, a defoea de nossos lm-
prescrlptlvels e inalienáveis direitos
de Soberania; instflo, urgem, o Im-
perlozamonte comanclão, quo com lu-
ço» da mais fraterna, , e estricta
união, noa prestemos reciprocoa nu-
xilioa, para nosea comum defesa." IS
flnnllza: "Brnzlleiros: pequenas con-
slderaçõta sô dovem estorvar peque-
nas almas; o momento ho eHte; sul-
vemos a honra, n Pátria, a Llberda-
de soltundo o grito festivo — Viva
a Confoderução do Equador".

Emissários seus ou adeptos da re-
votação dirigfm-so para a Perahyba,
Rio Cirande do Norte e Ceará, e os
Heus governos aão depostos e substi-
tuido» pelos doa revolucionados.

Aa tropas o milícias aão convoca-
daa, sendo nomeado commandante
geral das forçus pernambucanas o
coronel Falcão do I,acerdH.

Provisoriamente, «erlii adoptada a
constituição da Colômbia, emquanto
nflo fosse elaborada u da Confedera-
ção, para o que foram convocados os
eleitores.

Triumphuntc em Pernambuco c
nus outras províncias o brado levan-
tudo por Paes do Andrade, tratou
esto de orgonlzar suas forças pam
resistir aos ataques, annunclado», da
esquadra portugueza o do governo
imperial.

Necessitando qne o novo Estado
tivesse o seu pavilhão, foi esso de-
cretado. Era todo azul, tendo ao
centro um escudo osquurtèlàdo. ama-
•relio, sobre p qual havia, em um
circulo branco, com as palavra» em
negro — Independência — União —
Llberdnd» — Religião — separadas
por feixes de vara» do côr verme-
lha. Dentro desse circulo, uin outro,
de côr azul escuro, separado por um
baltéo branco, representando u linha
do equador. Nesse circulo azul. liaviu
unia cruz floreteadn, encarnada, (en-
do uma estrella. sob cada uni du.-i
braços.

Na pariu inferior du baltéo, e jun-
to il este, duus eslrcllas ladeando a
hasto inferior da cruz. c. acompa-
nhando ess^ senii-circulo inferior
azul, nove estrella».

Equidistante da parte superior do
escudo, erguiu-so uniu huato eucar-
nada, encimada por uma mão, tendo
esta ao centro o olho du Provlden-
cia, haste esta circumdadn por seis
cstrellas. O dedo indicador da mão
apontava para uma flanimula bran-
M, onde estava escripta. a palavra—
Confederação — cm letras negras.
Circuindavani o escudo esquartelado,
-á esquerda, uni ramo de algodão, e
ã direita, um outro, do canna.

O governo Imperial, sclente do quo
se passava, nomeia o general Fran-
cleco de Lima o Silva para dirigir
as forças imperlaes quo marcham
para Alagoas, e, já sem receios dn
mallograda expedição portugueza,
faz seguir a esquadra sob as ordens
do Cockrane para bloquear e atacar
Recife, por mar.

Vencidos sempre os republicanos
nos vários combutes travados com os
imiperiaes, é Recife atacada e to
muda em 12 de sotembro.

Um ultimo esforço é tentado por
Falcão de Lacerda, que, de novo, é
batido salvando-se elle na fuga.

Paes de Andrade, que se achava n
bordo da corveta Ingle aa "T\ved ,
onde fora para tratar da capitula-
ção, com a esquadra imperial, aegun
do rezam os documentos officiaes
(2) e segundo alguns historiadores,
para onde fugira embarcando-se em
uma jangada.

Submettldu a Província e, suecessi-
vãmente, o movimento na Parahyba,
Rlo Grande do Norte e Ceará, come-
çaram a agir as commissõee nrilltn"-
res, oura a puniçüo dos revoltosos,
presidida a de Pernambuco pelo bri-
gudolro Francisco de Lima e Silvn,
que fora nomeado presidente em 2li
de julho, tendo como vogaéa o des-
embargador Garcia do Almeida, coro-
nel de engenheiros Salvador J. Ma-
ciei, tenente-coronel F. Vicente Sou-
to, coronel Manoel A. Leflo Bandei-
ra, e como Interrogante, o conde
de Eacragnollc, de accordo com a
carta Imperial de lli de outubro,
"afim de serem sentenciados verbal
o aummeriamente."

Dos chefea intellectuaes da revo-
lução, ern frei Joaquim do Amor
Divino Rebello, e Caneca um dos
mais odiados por Pedro I, nSo sú
pelo seu voto contrario o aggresslvo
quando repelllu o juramento da Con-
stltuição, pela sua actuação directa
nas sessões

B^.|!!^l^^||m!¦^lfw^^ya
o eo.\'i'o no "o JORRAI/»

Foi assignado o parecer reco-
nhecendo o ir. Vespicio de

Abreu — 0 ir. Lauro Sodré
vae («zer declaração de voto

Estevo reunida a commUmfle do
Podere* do Senado, presentes os aru.
Cunha Machado, Lauro Sodré, Ber-
nurdlno Monteiro, Eloy dc Houwi,
Jo&o Thomé, Modesto Leal, Uonçulo
Rollemberg o Moniz Sodré.

Abertu u sesnão o sr. Cunha Ma-
chado, accumulundu us funcções de
presMcnto o rolator do pleito gaúcho,
pausou a ler o seu ligeiro parecer.

Depois do rular nu luta fratrlclda
que ensangentou o Rio Grande do
Su), de tecer os maiores elogios ao
sr. Assis Brasil, quo disso ser um
nomo nacional, digno de representar
o seu Estado o do ocetrp*)' u dlrecçãu
suprema dos destinos do paiz, o re-
lator tratou da contestação, mos-
trando que, aceitas todos as suas
suggostBes, nfto podia deixar de
eor reconhecido o candidato dlplo-
mado, assim concluindo o seu tru-
balho:

Finalmente, uttcndldas todas au
allegaçôos dos procuradores do
candidato contostanto, e, cm cun-
seqüência, deduzido do resulta-
do constante do mappa organl-
zado pela secretaria Os resultados
dus 271 secções do quo trata a con-
testuçAo, «alvo as -lü em quo o sou
conatltulnto foi vencedor (anno-
xo V),"teríamos:

Dr. Vespuclo do Abreu — 77.803
212 em separado, monos 38.351
70 em separado, egual a 39.500,

142 em separado.
Dr. Assis Brasil — 45.702 — 213

em separado, menos 15,800 — 75
em separado, egual a 20.023 — 133
em separado.

Porquo assim soja, a lonimiasão,
julgando perfeitamente dispensável
considerar cada uniu duqucllus nlle-
gações dc per si, pussu u enumerar
a» secções que, no seu entender, não
devem merecer u approvação do Se-
nado.

Eatão noa te coso:
u) por não estarem rubricados

polo juiz du direito do comarca os
livros em que foram lavradaa as ro-
spoctlvas actas;

b) por não catarem reconhecidas
us flrmn» do» mesarloa;

c) por não estarem reconhecidas
as firmas do» mesarioa e dos eleito-
rc»;

d) por não estarem reconhecidas
aa firmas dos eleitores;

o) por falta do assignaturu dos
mesarioa;

f) por ter sido interrompida u elei-
a eleição ii iti paru proseguir a l
dc maio.

Deduzida» nu Votações destas ser
cções, o resultado geral do pleito ú
o seguinte, incluído» o» votos cm
separado:

Dr'. Vespuclo dc Abreu o Silva —
72.872 votos.

Dr. Joaquim Francisco do Assis
Braall — 42200 voto».

Por tudo que acima ficou dito, ;i
Commissão do Poderes é do parecer:

1" — nuo «ojum annulladus us
eleições dc: Alfredo Chaves, 1", 2",
4", 5', 0", 7' o 8"; Estrella, «•; Ga-
rlbalcii, li': Guaporé, 7*; S. Sebastião
do Cahy, ]*, 2", 3*. 4*. 6' o 7"; Tor-
rea, 2* o 3'; Triumpho, 1*; Venan-
cio Ayres, 2'; Erechim, 4* o 5*; La-
gôu Vermelha, 7* o 0"; Posso Fui)-
do, '.)" o 11*; S. José do Montenegro,
1"; Encantado, 4*: Uruguuyanu, 6*;
Viamão, 2"; Lagoa Vermelha, 5*;
Bagé, 10*; Porto Alegre. 27*; Caxias,
7*; Santo Antonio da Patrulha, 4*;
Bagé, 5*; Encruzilhada, 3"; Santa
Maria-, li*; Porto • Alegro, 30"; São
Sepé, 2"; Encantado, 3* o 5?; Cruz
Alta, 11*, o Guaporé, 3';

2° — que sejam approvadas as de-
mais eleições realizadas no Estado
ão Rlo Grande do Sul, no dia 3 de
maio do corrente anno, para a reno-
vayão do terço constitucional do Se-
nado;

3o — quo seja reconhecido o pro-
clamado senador da Republica, pelo
referido Estado, o sr. João Vespu-
cio de Abreu e Silva."

Abertu a discussão sobro o pa-
recer, o sr. Lauro Sodré, dizendo
não ter sido enviado á commiesüo O
documento solicitado do' Ministério
do Interior, asseverou quo tinha ai-
sumas razões a adduzlr sobro a ma-
teria, pelo quo pedia vista, não com
o objectivo de discordar do traba-
lho do representante do Maranhão,
mu» pura fazer declaração de voto.

Os demais senadores presentes,
consultados, asslgnnram o parecer,
que foi entregue uo er. Lauro So-
dré, afim de amanho, devolvel-o ft
Commissão, com o aeu voto expll-
cativo.

Nada mais havendo, foi levuntadn
a sessão.

A PROMESSA
(Coiicliis.m (In 1' iwglua.)

paiirr; mui» nlém, am autoridades do
IngAr, o da outra pÃTlh, o fncamga-
do dc du)- ui) ordou» dn cxocuçlo, A
iindu di povo rolim). e abriu-se, para,
deixar pastar quatro cavallolros, quu
iv- fortiu potlar, ceda um delles,
perto da mesa de suppllclo.

Os unlmnes escurvavam o ohlo,
nervoso» o imiuiclrntr».

O fc.tü que lhos brilhava nes olhos
lntelllsentea, as pernas delgadas e o
pescoço em arco; un pequenina* ore-
lhas volvidas pnrn fronto o as narlnaa
a tremor — tudo nslks Indicava Im-
potuoHldudo ii fonju.

Umu corda foi tttndo .1 eclla do
cada um delles; a» outras quatro ox-
tremldadea fórum amarradas Aa per-
nas o aos braçes de Borls,

A um gesto do executor, os cor-
das no retasaram. O sacerdote ache*
gou-se á victima:

"Quores abjurar?"
Borls sacudiu a cabeça,

"Repara — 6a vida que tu
perdes!""Perco a vida, na verdade, mas
ganho a estima do Dous,"

— "B! Inulll", fez o pndro rctl-
rando-se; o, dlrlglndo-so uo exceu-
tor:

"Podo cumprir aa ordens que
recebeu."

Esto foz um slgnnl aos cavellel-
roa.

Flncaram-so ns esporas no ventr»
do» animaes, que su lançaram num
ímpeto furioso pura a frente.

Ouvlu-eo o estalar das articula-
ções da victima. O rosto so lhe cris-
pou num rlctus enpnnto«o e da boca
lho saiu formidável grito do dõr.

Oh elnpuxôes »e «uccedlnni. O» ca-
valjélroà cspweavani as montaria»,
cudu vez mais; do chão, pisado pelas
patas saltavam faíscas.

Roris deixara do gemer: morrera
Jft. 15 o» quatro cavallos arrancavam,
sòml-doldoç; o» olhos u chlspoar, o
peito coberto de espuma ensunguen-
turld. lentnndo arrastar comaiRn.
aquelle monto do carnes e de óssea
frneturados. ..

A multidão urrava de contente :
esses espectaculo» eram para ellu o
divertimento favorito. Todoa grita-
vam tnthusliunnudoa.

Uni cnvulleiro, porém, do longe,
os lubios cerradoa o u physionomla d»
um pallido terroso, olhava, quedo, a
execução; du boca saia-lhe, cm
rythmo, ungiuitloso eatertor.

- E, quando, noito jã, todo» se roll-
raram, quando mal» ninguém havia
nu proçu, esse homem upcou-so, fur-
tivo, do animal, approxlmou-se da
mesa om que estivem o executado, o
ali mima pequena poça de «angue,
Clilbebeu umu du» hordas dn um len-
ço. Dopoi», ii» pressas, montou no
cavallo; o enterrou-lho us esporas
na» lliiargas.

O «mimai, norveivdn o ar, ergueu-
se nn» pnlii» Irnzelni», e, num pulo
formidável, como que a abraçar o co-
paço, oliroii-so á frenlo num galopar
furioso.

Esse lioniom cm. Sila» rtivensky.,
Como doido, o condo voltou no ena-
lelln. Tudo lho girava em torno.. Son-
tiu Intolerável zutu-zum noa ouvidos,

palavras inartlculada» lho escapa-
vam du gurganta opprossa.

Deitou-se; nio poude dormir. Num
ímpeto, correu a unia Janella <. a
;ihriu. (i ar frio o cortante do noito
Mio fustigou o rosto, o um calefrlo

lie percorreu, do ponta a ponta, todu,
a espinha. Olhou ;i volta de si, ater-
rorizado. Nas paredes, u luz trotjula
das lâmpadas projectavrf as sombras
movediças de objeeto» próximos, ^n
quues, como fantasmas, so punham a
daiiair, oru do cft. ora do lá. Fora,
era a escuridão; ern o mar sombrio
dil noito, com todo seu cortejo aasus-
tudor de trevaa.

Silas ajoelhou-se, puxou do lenço,
e, a tremer, olhando a mancha eom-
bria de sanguo, u contrastar com a
alvura do Unho, ucobardado, sentln-
do desfazer-se em si o mecanismo da
vida, ante o relembrar du m-erto tra-
glea de Borls, collou a fronto no
cháo o eo poz a chorar...

E lá fora, no bello e antigo par-
que, trepado no topo de uma alta ar-
vore, o mecho olhou assustado om
derrodor, e, súbito, so poz a rir, a rir
pordidamente...

Rio — Junho do 1024.
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O CONCURSO DA CENTRAL DO
BRASIL

Está chamada a prestar provas oa-
criptas dc francez o urlthmetlcu no dlu
3, a senhora d. Carmelita Bastos.

O ABASTECIMENTO DE OADO
O movimento de gado nu Central

do Brasil nos últimos dol» dias — íol
o seguinte: desembarcadas em Santa
Cruz 957 rezes; em transito para o
mesmo destino 079. Stook cm Cruzei-
ro, para embarque, 612 rezes,

A NOTIFICAÇÃO DOS PASSA-
GEIROS DOS PORTOS DO

NORTE
O director da Saude Publica deter-

minou ao Departamento da Defesa
do conselho geral da I Sanitária Marítima e Fluvial no sen-

Província, de 7 de abril e 0 de maio,
conio por ter sido um dos implica-
dos na revolução de 1817 o ainda
pelos seus escriptos no periódico"Typhis Pernambucano", escripto de
collaboração com João Soares Lisboa,
morto no combate de Couro d'Anta e
ux-reãuctor do "Correio dó Rio", on-
dn pregava u Republica o atlçuva os
ódios entre brasileiros e portugue-
zep. /

Frei Caneca chega preso ao Reei-
fe em 17 de dezembro, e a 23, com-
parece ante a ocmmissão militar, om
20, ê 18 dias depois, ouve n sua con-
demneçfto á morte.

O cabido de cruz alçada, foi soli-
citar da commissão que suspendesse
a execução, até que viesse do Rio o
peqido de commutaçfto da pena que
ia endereçar ao imperador, sendo
isso negado pela commissão.

No dia seguinte, 13 de janeiro, foi
frei Caneca conduzido "ap logar da
forca das Cinco Pontas", para ser
enforcado.

Ahi, depois de despojado das ves-
tes é Insígnias sacerdotaes, degrada-
ção que soffreu sem que se conheça
acto algum de autoridade eccleslas-
tica competente, foi entregue ao
carrasco, escolhido este entre os pre-
sos da cadeia publica, de nome
Agostinho Vieira, do côr parda.

Chegando ante frei Caneca, ajoe-
lhcutpee, terminantemehte recusou-
se a'justlçal-o, sendo por isso, aggre-
dido a couces de granadélras, espezi-
nhndo, e tão ferido ficou, que mor-
reu em conseqüência dos golpes re-
cebidos.•Chamados mal» dois pretos, presos
tambem, recusaram-se estes como
aquelle, a cumprir a sentença, sof-
frèndo, por sua vez, os mesnuos máos
.iiaw,

(Conclusão da a» pagina)

tido de serem notificados os passagei
ros dos portos do uprto para compa-
rocerem á Inspectoria dqs .Serviços de
Prophylaxia, em um dos dias úteis
posteriores ao desemburque, uflm de
tornar efficiente a vigilância exerci-
da, sobre oa referidos passageiros, em
virtudo de moléstias infecciosos quu
grassam em forma epidêmica em ai-
guns Estados do Norto do paiz.

A MISÉRIA NO MARANHÃO '
Um appello a» coraçdas bem

formados
Continu'a a ter um Justo apoio,

por parte dos leitores do O JOR-
NAL, o appélio quo daqui lhes fize-
mos a favor das victimas da6 inun-
dações de Caxias, no Estado, do Ma-
ranhão.

Esses infelizes estão sem l^r, aem
pão, aem roupas e entregues ús con-
sequenejas terríveis- das, .ultimas
cheias do Itapicuru', de qúe o tele-
grapho nos tem dado.'um terrível e
doloroso relato.

Acudlndo a toda essa miséria, fa-
r/em os leitores do O JORNAL uma
obra de caridade o de patriotismo,
fortalecendo as victimas do flagello
com novas energias.

Recebemos ante-hontem e hontem
as seguintes quantias do: Pedro e
Luiz 50$, Luiz Valle Palhano de Je-
sus 5), Augusto César Valle Palha-
oio de Jesus 1$, um caxlense 10$.
José Jola 2%, Alexandre Pinto 2$,
OreUes Bliflse 1$, Henrique N-ore
2%, Álvaro Barcellos 2$, anonymo
2$, Salvador Lqviolo 2$, Antpnio
Pinto Guimarães fi|, Arthur Alves*
do Silva Paranhos 5$, Agenor de
Castro 4$, anonymo 2%, L. A. M. C.
2$, João Nick de Oliveira 2$, dr.
José Jullo WanzoUno 5Í. Total, réis
104*000. Total publicado. 130Í060.
.Total arrecadado 34&M00, ^~

THEATRO LYRICfi
Procurem vér os prqços o.o grande sorr

tlniento de binóculos, Buscti, 'leis* o ou-
tros fabricantes,
ba do recebei-.

que a eus vieltas aca-

Rna da Quitanda, 99 .
Attenção: nio i mais no predio ds esquln»

Buenos Airet

LOTERIA DE SANTA
CATHARÜ
AMANHA

50 CONTOS
Inteiro I5$000

COFRES NASCIMENTO
Uá PREFERIDOS

RUA GENERAL CÂMARA. 213

TINTURAS SO' COM SUMSET TW-
JA O SEU VK8T1DO,

SAO AS MELHORES
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UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO PALÁCIO
DO CATTETE

O governo decreta a isenção de direitos e a acquisição de
gêneros no estrangeiro

¦ Rcàllzou-SR, hontem, As primeiras
horas da tarde, sob a presidência do
«sbefo do Estado, uma reunião extra-
•cdinarla do ministério. Determinou
a respectiva convocucão a necessidu-
do em que o governo federal se en-
contra de assentar providencias quo.
attendendo aos reclamos quo lho
chegam de todo o paiz, venhatfi pro-
vocur o barateamento dos gêneros de
primeira necessidade, uma vez <|uo
o decreto de' 10 de margo do cor-
rente anno não produziu os effcl-
tos desejados e dia a dla a vlda se
torna cada vez mais insupportavel
pura as classes menos favorecidas.

Presentes no salão dos despachos
os ministros Sampaio Vldal, Miguel
Calmon, Francisco Sã, Felix Pa-
checo, Sotembrlno do Carvalho o
Alexandrino do Alenoar, pois, o ti-
tular da Justiça deixou do compa-
recer por motivo da enfermidade que
o retom no leito, o dr. Arthur Ber-
nardes declarou aberto os trabalhos
o solicitou opiniões a respeito. Bxa-
minada a situação dos mercados
consumidores o estudadas as estima-
tivas da producção vindoura, a par
da analyse das causas que directa ou
indircotamente Influem na qualidade
o cotação dos gêneros, os presentes,
servindo-so da legislação em vigor,
consideraram os recursos que pode-
rão manejar contra as falhas o de-
feitos do abastecimento. O presiden-
to da Republica, finalmente, assignou
o decreto abaixo, consubstanciando
as providencias escolhidas e refe-
rendado por todos os ministros de
Estado:

Decreto n. 16.524, de Io de Ju-
lho de 1824 — Concede pelo prazo
de sessenta dias, isenção, em todas
as alfândegas do paiz, de direitos c
de taxas do expediente, para os ge-
neros de primeira necessidade .e dã
outras providencias.

O presidente da. Republica dos Es-
tados Unidos do Brasil:

Considerando quo é manifesta a
crise das subslstenclas, a ponto de
tornar a vida Insupportavel ás cias-
ses menos favorecidas, que constl-
tuem a maioria da população;

Considerando que os gêneros ali-
mentidos continuam a ser vendidos
em todo o paiz por preços excessiva-
mente elevados e que Isso se tem
tem aceentuado a despeito das pro-
videncias constantes do decreto nu-
mero 16.419, de 19 de março ie
1924;

Considerando que vários órgãos
representativos do commercio têm.
nesse sentido, appellado para o go-

pratica como roenrso para minorar os
otroltos du difficil sltuuçào.

Não podendo o governo federal, se-
não dentro do limites muito restrlctoa,
fornecer iss diversas estradas o ma-
terlal rodante, que com urgência era
reclamado pelo serviço dc cada uma,
cujas necessidades levariam a umu
doapeHH superior a 200,0fl0 contos, fol
estudadu a maneira pratica 'do ser
utilizada a uufcorizaçio dadu pelo po-der legislativo nu lei da despesa de
1924 e constante üo paragrapho 2 do
numero XVIII do artigo 201, o qualdispõe:"Poderá o governo contratar o for-
neclmentó e a reparação do material
rodante com empresas interessadas no
transporte de seus produetos, ãe modo
u ser u Importância da respectiva des-
pesa umortizada pela dos fretes a pa-
gar por esse transporte".

A E. F. Centrul do Brasil celebrou
tres contratos, todosjú. registrados psloTribunul do Contas, e tem muitos ou-
tros em andamento nas seguintes ba-
ses:"O Interessudo fornece, por preço
convencionado nus dtmensOes determl-
nados, a quantidade do material ne-
eessarlo uos seus transportes. Esto
material fica, desde logo, sendo consi-
derado do propriedade da estradu, que
se obriga a conserval-o o mantel-o
em trafego, de modo a assegurar uo
interessado um determinado numero
do viagens mensaes com os seus pro-
duetos".

O vartor do citado material é tam-
bem, de3de logo, creditado ao interes-
sudo, u quem são, posteriormente, e
á medida dos transportes realizados,
rcstltuldos 50 °|° dos fretes pagos uté
liquidação do seu credito.

Os interessados têm obtido do dl-
versas fabricas de material rodante a
facilidade de, mediante contratos par-
ticulures com simples garantias ban-
cartas, adquirir a prazo o material de
que necessitam, o qual é pago (amor-
tlzação e juros) com os 50 °|° dos
fretes restituidos pela estrada.

A adopção desta pratica 6 vantajo-
sa á estrada porque, recebendo ella
material dos intressados, vae pagal-o
com 50 "l" da renda que o próprio ma-
terla-1 lhe dá; é vantajosa aos Interes-
sudos porque elles, desdo logo, têm
a garantiu de uma determinada quan-
ttdade mensal de transporte para os
seus produetos, cujos fretes nao lhe
são, de maneira nenhuma augmenta-
dos; e, tão pouco, despendem seus ca-
pltaes com a acquisição do material
rodante, porque este lhe é vendido a
prazo pelas fabricas que vão receber
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verno federal, reclamando sua im- em pagamento, somente aquelles 50 °|°
mediata interferência no caso

Considerando que ' do dlfferentes
Estados e Municipalidades tem o go-
verno recebido constantes appellos,
no Intuito de minorar a carestia da
vida;

Considerando, ainda, que ao lado
das medidas de caracter permanen-
tes, tem o governo o dever de to-
mar providencias que, sem £erlr a
liberdade de commercio e os interes-
ses legítimos da producção, contri-
büam para melhorar as condições do
vida da população,

Resolve, usando das autorizações
constantes do art. 2o, letra b, do de-
creto legislativo n. 4.034, de 12 de
janeiro de 1920, combinado com o
art. 7°, da lei n. 4.182, de 13 de
novembro de 1920, decretar:

Art. Io. Fica concedida, a partir
desta data, e pelo prazo de sessenta
dias, isenção, em todas as alfande-
gas do paiz, de direitos o taxas de
expedientes, para os seguintes gene-
ros: arroz, assucar, batatas, carne
secca ,ou xarque,' feijão o milho, de-
vendo os interessados, para a obten-
ção desse favor, apresentar os com-
petentes pedidos de licença ao Mi-
nisterio da Fazenda.;

Art. 2o. O Ministério da Agrlcul-
tura adquirirá no exterior, desde já,
cem mil saccos de arroz, duzentos
mil de assucar, vinte e sete mil cai-
xas de banha, quatro mil e quinhen-
tas toneladas de batatas, duzentos
nill saccos de ipilho, quatrocentos
fardos de carne secca,- quarenta mil
saccos de feijão, se, em egualdado
de condições de preços, não puder
adquirir esses gêneros no mercado
interno. (

Art. 3°. De accôrdo com a auto-
rlzação contida no art. 2o lotra g do
decreto 4.034, de 12 de janeiro de
1920, serão abertos os créditos que
sè tornarem necessários á execução
do presente decreto.

Àrt, 4o. Revogam-se as disposi-
çBes em contrario.

¦ Rio' de Janeiro, 1 do junho de
1924, 103° da Iridependénciaie 36" da
Republica — (a.) Arthur 'da Silva
Bernardes, João Lulz Alves, A. R. de
Sampaio Vldal, Miguel Calmon du
Pln e -Almeida, Francisco Sá, José
Felix Alves- Pacheco, Alexandrino de
Alencar, e Fernando Setembro de
Carvalho."

' TIMA NOTA DO MINISTÉRIO »A
VIAÇAO SOBRE A CRISE DE

TRANSPORTE
''O 

gabinete do sr. ministro da Via-
ção forneceu hontem á Imprensa a se-
guinte nota: , ,•"Tendo em vista a situação a'ctua'1;
dos transportes ferro-vlarlos no paiz,
em crise gravo devida, principulmen-
te, á deficiência, na quasi totalidade
das estradas de ferro, do material ro-
dante necessário ao rápido transporte
de mercadorias, o Ministério da Via-
çSo deseja tornar publico, entre os
interessados, a medida ora posta em

dos fretes restituidos pela estrada, fi
nalmente, os fabricantes de material
rodante têm opportunldude do vender
seus produetos, com um pagamento a
prazo, absolutamente garantido.

A Estrada de Ferro Central do Bra-
sil já tem, neste momento, entre os
contratos feitos e os quo estão em ela-
boração, fornecimentos de valor su-
perior a sete mil contos de réis".

AS VENDAS MERCANTIS
Èm resposta a um officio do secre-

tario da Justiça o da Segurança Pu-
blica de S. Paulo, sobre se a Coo-
perativa Militar da Força Publica,
com sede na capital daquelie Esta-
do deve ser considerada na catego-
ria dos estabelecimentos commer-
ciaes e se as suas operações Incidem
no Imposto sobre vendas mercantis,
o ministro du Fazenda declarou queo Regulamento nüo Í6enta, nem ha-
via razão para fazel-o do pagamentodo imposto ás sociedades cooperatl-
vas que realizam vendas mercantis
supprlndo eeus associados de gêneros
e mercadorias que, na ausência das
mesmas cooperativas, teriam de ob-
ter nos atacadistas ou varejistas.

A RENDA DA CENTRAL DO
BRASIL

A Central do Brasil arrecadou, du-
rante a ultima semana, a quantia
de 2.427:718$736. Desta importância
foram recolhidos ao Thesouro Na-
cional 228:400*150 ãe imposto de
transito e 2.024:998$698 de renda
própria. Foram entregues réis
93:870$704 á Prefeitura desta capi-
tal, e 80:-4'49í-184 ao Estado do Rio.
tambem de impostos arrecadados*

O MINISTRO DA OUERRA TEM
NOVO AJUDANTE DE

ORDENS
Foi nomeado ajudante do ordens

3o ministro da Guerra, o Io tenente
Tancredo Faustino da Silva.

Esse official foi por esse motivo
desligado de uddido uo D. G.

A CONFERÊNCIA INTERNACIO-
NAL CONTRA A TUBERCULOSE

O inspector de Prophjjlaxla contra
a Tuberculose suggeriu ao director
de Departamento Nacional de Sau-
de Publica o alvltre de se fazer re-
presentar aquella directoria na' Con-
ferencia da União Internacional con-
tra a Tuberculoso, a realizar-se em
Lausanne, no mez de agosto proxi-
mo futuro.

I Dr. Tigre de Oliveira i
GyaecaloEln e obatetricla. —• Caaâ..

naa Trece de Maio, SO. Tele». LMti
Central — De S àa 4. — ReaMeaclai,
Traia de nutnfogo, 100.
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FOOT-BALI*

Nada adeanta "tor-
cer" para a vloto-
ria do seu club pre-
dllecto sem pos-
suir um "porte-bo-
nheur" ! Exemplo :
estar vestido com
um elegante terno
feito na Guanabara

— R. Carioca, 54.

SENSACIONAL
INVENÇÃO!

Acabou o Trachoma ?
Leiam o que dizem do "Colllrlo Castcl-

li" os cliftcs de Postos contra o Traciio-
ma, que será publicado' em todos os jor-
naes de S. Paulo e do Itio nestes dias.
Fabricantes o deposito geral, Hua Libero
Iladaró, M7, sobrado, S. Paulo, Vicente
Castelll & C, Ltda.

Br»vem<inU ANTIPAI.UDICQ CASTELLI

RIO-CQMMERCIAL
Uma filial da firma Francisco F.

Fontana — A representação
do "Matte lldefonso" no Rio
de Janeiro.

A firma Francisco F. Fontana, de
Curityba, Estado do Paraná, acabu
de installar, nesta cidade, á Avenida
Rio Branco 9, primeiro andar, unia
filial, confiando-a á gerencia do sr.
F. Alegria.

Ampliando a sua esphera de acção
uo Rio de Janeiro, visa aquella flr-
ma dar certo desenvolvimento á in-
troducção do "Matte lldefonso" nos
habites cariocas, não sõ por eer um
produeto genuinamente brasileiro,
maa por constituir um chá eaboro-
siesimo e possuidor 

'de apreciáveis
qualidades alimentícios e I therapeu-
tlcae.

A inauguração da filial de Fran-
cisco F. Fontana está marcada pa-
ra amanhã, 3 do corrente, áa 14 ho-
ras. Com o convite para assistirmos
a esse acto enviou-nos o gerente, sr.
F. Alegria,, uma lata de "Matte II-
defon60", que, além de ser aprecia-
do produeto, tem emballagem hy-
glenica, própria e muito cuidadosa.

"Casa Felicidade" ' [
Na rua Marechal Floriano, 90, Un-

augura-se hoje um 'nove estabeleci-
mento pura o commercio de culçu-
dos finos — a "Caea Felicidade'-'! —7
propriedade do sr. Antonio de Frei-
tas.

A "Casa Felicidade" está monta-
da com apurado gosto e dispõe, de
variado "stock" de calçado para se-
nhoras, homens e crianças. O . eeu
proprietário tem larga pratica do
ramo e isso promette assegurar á"Casa Felicidade" futuro cheio do
prosueriddo.

oiz-se que um delles recuara ante
frei Caneca, por ter visto sobre a
cabeça do heróico revolucionário a
•Imagem de N. S. do Carmo, padroel-
da do convento ondo professara frei
Caneca.

A commissão militar, ou, antes,
o generul Lima e Silva, que não com-
parecera á execução, como nenhum
dos membros du commissão, cônsul-
tado, resolveu que frei Caneca fosse
então fuzilado. B, calmo o heróico,
frei Caneca ajuda ao alcalde a
amarral-o em uin dos postes da for-
ca e ahl recebe a descarga mortal.

Successivamente, são então ex-
coutados: Antônio Macario de Mo-
raes, major Agostinho Bezerra Ca-
valcante e Souza, Antonio do Monte,
Nicolau Martins Pereira, Jones Hfido
Rrdgere, joven norte-americano, de
pouco mais de 20 annos e Francisco
Antônio Fragoso.

No Rio de Janeiro, para onde vie-
ram presos, após o ataque á Barra
Grande, foram fuzilados João Me-
trovlch. commandante do brigue re-
helde "Constituição ou morte", João
Guilherme Ratcliff, seu immediato,
o Joaquim da Silva Loureiro.

Ratcliff. que era portuguez de
naacinvento, mas que abraçara, com
o maior enthusiasmo, a causa do
Brasil, e mais ainda a da Confedera-
ção elo Equador, era bastante erudl-
to e disso ficou a prova documental
nas masmorras da Ilha das Cobras,
onde foram encontrados escriptos em
latim e uma carta ao seu advogado,
em varias línguas, bem como a se-
guinte declaração: "Morro innocen-
te. e pela causa do Brasil e da Hu-
manidade: pot»a meu sangue ser utll
a ambas. — Oratório, 17 de março
de 1825." A letra c a assignatura são
firmes, o que demonstra um espirito
superior o de rara. coragem. Esse
documento será exposto, hoje, no
Archivo Nacional.

Ao ser conduzido ao patibulo, um
frade aceusou-o de rebelde, e elle
respondeu: "Deus me dê paciência!
Um ministro do altar, culumnlando-
me !" Antes, ao vestir d alva, que
quiz recusar, conformou-se, dizendo:"Vamos ornar a victima".

Nlcolâo Martins Pereira-* merece
lambem menção especial; heroe da
Independência, tendo prestado valio-
slssimos serviços, foi para elle pedi-
do perdão, endereçado pelo próprio
general Lima e Silva.

Emquanto não vinha uma solução
do Rio. Martins Pereira, sob pala-
vra, la^ visitar a familia.

No dia em que chegou o navio tra-
zendo o indeferimento ao pedido de
perdão, achava-se elle em casa de
sua familia, e um dos ajudantes de
ordens de Lima e Silva foi aconse-
lhar-lhe que fugisse, insistindo para
que tal o fizesse, pois tudo estava
preparado. Recusou-se, termlnanté-
mente. Martins, a acoeder aos conso-
lhos do camarada e aos Insistentes
rogos da familia. dizendo: "Estou
aqui, sob minha palavra do honra, e
um soldado nunca a nega; voltarei
para a prisão".

No dia seguinte fol fuzilado.
Em um documento guardado, dl-

zem, por seus descendentes, ha a se-
guinte nota: "Assassinado nor Pe-
dro I".

; Houve ainda um outro, para quem
fol pedido perdão — o major Bezerra
e Souza, pedido esse patrocinado por
sua vez. por brasileiros e portugue-
zes, porquo. quando da revolução de
1S17, impedirá elle que a soldades-
ca allucinada atacasse e saqueasse as
ctiKis commerelaes, salvando, assim,
muitos portuguezes de serem assas-
si nados.

A este como a outros negou "o pa-
ternul coração" do imperador a sua
clemência.

Nas outras Províncias confedera-
das, foram juetlçados: padre Gon-
calo Ignacio de Albuquerque Mara-
nhão Loyola, coronel João de An-
drade Pereira, Francisco Miguel Pe-
reira Ibtapina, Luiz Ignacio de Aze-
vedo, Fellciano José da Silva.

A degredo perpetuo: Raymundo
Alexandre Pereira Iblaplna, que, di-
zem, foi arremessado do alto de uma
penedia em Fernando Noronha e
frei Alexandre da Purificação para
o Amazonas, onde morreu.

Tristão Gonçalves de Alencar Ara-
ripe, chefe do movimento no Ceará,
fol trucidado, apôs um combate. Ou-
tros, menos culpados sofíreram dl-
versas pe-naa de reclusão. —

Além dos executados, foram mais
condemnados á morte, dando-so !I-
cença, por meio de editaes, para que
qualquer pessoa os pudesse matar,
mos réos aueentes: Paes de Andrade.
José da Natividade Saldanha, coro-
nel José de Barros Falcão de Lacer-
da, tenente-coronel José Antônio
Ferreira, capitão José Francisco Vaz
Pinto Carapeba. Antonio de Albu-
querque- Montenegro, tenente Men-
danha, capitão José Gomes do Rego
Casumbá, capitão Francisco Leite e
major Emlllano Felippe Benlcio
Mundurucú.

Paes de Andrade, recolhido a bor-
do da corveta Ingleza "Twed", pas-
sou-ise para a "Brazen", que o levou
para a Inglaterra.

Ao ter Pedro I conhecimento do
facto, determinou que o ministro
Carvalho e Mello reclamasse do
cônsul- inglez Chamberlain, julgando
que Paes de Andrade estivesse a bor-
do da "Twed", chegada, então ao
porto do Rio de Janeiro, e tambem
que tal reclamação fosse feita por
Gameiro. em Londres, ao governo
Inglez. •

Canning, recebendo essa reclama-
ção, ficou embaraçado para resolvei-

a queetão, por ser o commandanfo
da "Twed" seu irmãu.

Esso coso motivou o não poder
mais o governo Inglez exigir a entre-
Ku de Taylor, official inglez que
desertara do seu navio, para servir
na esquadra Imperial.•Paes de Andrade, em Londreti,
continuou a conspirar contra Pedro
I e- teve confabulações com alguns
colombianos, ali realdcntes e cm Pa-
ris, paru conseguir o auxilio de Bo-
Uvar.

Para esse fim, mudou-se para os
Estados Unidos, ondo caaou, tencio-
nando comprar navios para agir de
accôrdo com as hostes de Bolivar.

Como eeu emissário, partiu Natlvl-
dade Saldanha nara n Colômbia, ali
morrendo, em 1830, parece que as-
snsslnado, pois i> seu corpo fol en-
contrado dentro dc uma vala.

Ao saber que havia sido condemna-
do á morte passou Saldanha ao
desembargador Xavier Garcia de
Almeida, vogai da commissão mlli-
tar, procuração para morrer por
elle.

Com a deposição do Pedro I, rí-
. gressou Paes de Andrade ao Brasil,
sendo festiva e calorosamente reee-
btdo em Recife.

Mais tarde, presidiu a província e
fol eleito senador, morrendo no Rio
de Janeiro, cm 18 de junho dc 1855,
achando-se enterrado no cemitério
de Catumby.

Pedro I, que tão cruelmente suf-
focou a revolução da Confederação
do Equador, não perdoando nem o
denodado e heróico Martins Perel-
ra. que tanto trabalhou pela inde
pendência, esquecia-se que muito
peor foi a sua revolta contra suu
Pátria e seu pae. e.Lima e Silva, fiel
cumpridor de suas ordens, se bem
que se apiedasse de alguns conde-
ninados, viu-se forçado a chefiar a
rebellião de G de abril e obrigou Pe-
dro I a abdicar.

•Cruel lição que o deetlno dá áquel-
les que pensam Jugülar as aspirações
populares pela crueldade e prepoten-
cia.

Rio, 2 de julho de 1924.
Porelra LESSA.

(1) Não posso comprehender qua
houvesse duvidas sobre a data do
manifesto de Paes de And-rede. pois
bastaria lír-se a Proclamação de P°-
dro I, dirigida ás Tropas que iam
marchar para Pernambuco. Nessa
Proclamação já fala o Imperador no
manifesto de Paes de Andrade que
implantara a Federação e tem a data
de 27 de julho. Ha ainda outras:
mandando processar summariamen-
to os chefes e cabeças dessa revolu-
ção o nomeando Lima e Silva pre-
sidente e commandante da expedi-
ção, declarando Pernambuco em es-
tado de sitio etc, todos datados de
2 tf.

Se a proclamação de Paes de An-
cTrnde fosse de 24, taes resoluções
não seriam conhecidas officialmente
no Rio. em 2(1.

CONTRA A ECONOMIA
DOS PORTUGUEZES

0 descontentamento pela re-
ducção dos juros da divida
externa para os portugue-
zes de Portugal e os que

habitam o Brasil
(t'omi».iinlcii/Jii rplKtolar dc Adolpho

Boxe)
Lisboa, junho dé 1924.
Causou effeito duma bomba em

todos os centros, especialmente na
bolsu e no melo buncurlo, o recente
decreto do governo reduzindo os Ju-
ros du divida externa sémento para
os portuguezes de Portugal e Bra-
sil. Ninguém esperava que o gover-
no lançasse ostu desafio ao paiz de-
pois de repetidas vezes ter declara-
do, mormente por oceasião da cho-
gada u Lisboa do sr. Alberto Xa-
vier de regresso duma missão finan-
celra a Londres, que não reduziria o
Juro do fundo externo.

Vae por esso paiz fôru. um cia-
mor de maldição ao governo por es-
se acto Impolltlco quo Já teve éco
no Parlamento c quo 'multo prova-

j velmente será a casca de laranja,
em quo hu do escorregar o sr. dr.
Álvaro de Castro.

Sabe-se que o decreto é du auto-
ria do sr. Alberto Xavier, dlrector
geral du Fazenda Publica, que é o
mentor financeiro do governo, o que
é aceusado pelo "Correio da Manhã"
de ter enriquecido fabulosamente por
ter dado 11 conhecer a amigos lntl-
mos us disposições desse decreto un-
tes de ser publicado 110 "Diário do
Governo".

Um dos directores do Banco dc
Portugal c professor de direito, dr.
Ávila Llmu, entrevistado pelo "Diu-
rio de Llsbou" acerca dvssa- medida
governamental declarou o seguinte:"O que o governo acaba de fuzer
representa o descrédito do Estado!
Assim mesmo! Os naclonaes que
eram portadores de titulos ficaram
arruinados dum dla paru o outro,
porque recebem os Juros dos seus ti-
tulos, segundo o preço da libra fi-
xado pelo governo; ÍBto é, 100$000
escudos; no passo que os estrangei-
ros terão os Juros pagos no cambio
do dia sobre Londres. Para 03 es-
tranhos uma situação de favor; pu-
ra os naclonaes, vexames, sacrlfi-
cios, 11 ruina. E' a historia dos pu-
dres inglezlnhos, que podem evan-
gellzar, passear com as suas vestes
talures nas barbas das autoridades,
ao passo que os sacerdotes portu-
guezes soffrem a perseguição, a pe-
drada...

As próprias instituições de benifl-
cencla que eram obrigadas a capl-
talizar em divida externu ficaram
arruinadas. O governo nüo pensou
nellas, como de resto em muitas ou-
trás coisas. O douto professor aceres-
centou: "Dias antes de ser publica-
do o fatal decreto, fez-se umn espe-
culação desenfreada por parte da-
quelles que delle tinham conheci-
mento, como sejam funccionarlos da
Caixa Geral de Depósitos e Mlnlste-
rio das Finanças, que especularam,
lucraram e enriqueceram. ..

Alguns milhares de contos lucra
agora o Estado com essa medida,
mas se um dia quizer lançar um em-
prestlmo ninguém o subscreverá, ln-
felizmente. E dizer que ha tanta gen-
te quo confiada no credito do Es-
tado, entregara todas as suas eco-
nomias nos títulos da divida ex-
terna..

Tanto mais se estranhou e repro-
vou indignadamente esta medida go-
vernamentai, quanto 6 certo ter o
sr. Álvaro de Castro aífirmado so-
lemnemente que não tocaria na di-
vlda externa, na oceasião em que o
sr. Alberto Xavier negociava em
Londres com o "Baring Brothers" a
nossa vassulugem financeira aos in-
glezes".

0 sanfeno oscillante ou
"Herva-relogio"

Esta planta 6 um verdadeiro ro-
lotflo vcgfltul, A folha COmp0o-S0 de
tres follolos. A do centro é. pelomenos, vinte o cinco vezes mtalor quias outras duas,

Duranto o dla e duranto a noite,
mesmo no tempo mnls calmo, as po-

(2) Correspondência entre o con-
sul inglez Chamberlain e Carvalho e
Mello, ministro drs Estrangeiros.

A CONTRIBnÇAO DA MUNI-
CIPALIDADE

Associando-se ás manifestações
com que vae ser solemnlzadò o pri-
meiro centenário do Equador, o pre-
feito decretou homenagens especiaes
em commemoração da data que hojo
transcorre,

E' assim que resolveu mandar or-
namentar a sepultura n. 04. da qua-
dra 2, do cemitério de S. Francisco
do Paula, que guarda os restos mor-
taes do senador Munoel Carvalho
Paes de Andrade e depositar no seu
túmulo, em nome du cidade do Rio
de Janeiro, umu coroa de flores na-
turaes, tendo nas fitas as cores sym-
bolloas dn Confederação do Equador
e da bandeira .nacional.

Ainda por determinação do pre-
feito, um pelotão de escoteiros do In-
stituto Ferreira Vianna. fará, inoor-
porado, uma visita ao túmulo do
chefe da revolução republicana de
1824.

Em homenagem ao Estado que foi
berço da- primeira revolução repu-
bllcana hoje festejada, o prefeito re-
solveu dar;a denominação do "Escola
Pernambuco" á' escola municipal si-
tuada ria rua Alegre n. 10S. Ne«a
escola serã inaugurada a placa de
bronze trabalhada nas offlcinas ge-
raes da Prefeitura.

A solemnidade de mudança das
placas constará de um discurso do
director de Instrucção e de uma
can ferencia pela respectiva cathe
dratlea. Os alumnos d« referida es
cola entoarão hymnos patrióticos du
rante a ceremonla.

Em todas as escolas nrunlclpaes
será feita, ao meio-dia, uma prele-
cção sobre o feito histórico hoje
commemorado;

Resolveu finalmente o prefeito, dar
o nome de Paes-de Andrade, â rua
actualmente denominada "Rua Con-
sultorlo", no districto do Engenho
Velho.
HOMENAGEM DA ASSOCIAÇÃO
• BAHIANA DB BEXEEICENCIA

A Aasociação Behiana de Benofl-
cencla commemorará taAbem a da-
ta de hoje. realizando uma sessão
solemne., no /salão do Club Militar,
ás 17 hóraa.

O CENTRO PERNAMBUCANO,
em cujos estatutos çetá. consagrado
o culto da glorloéa historia de Per-
¦nairibuoo. commcm.ora.ra tamhem o

At folhas d* "H«r»«-Mlo8lo"

queninas folhas osclllam rcgulurmon-
to a cada segundo.

A grtndo folha 6 sobretudo sensl-
vel á luz e ao calor. Logo quo o sol
nasce, ellu muda de posição a quusltodaa us horas, levantando-se e abai-xando-sc.

Ao melo dla, é assaltada por uma
cepecle de tremor frenético. A haste
é egualmente sensivel, Incllnando-se
sempre para o lado do sol.

Até agora ninguém pondo expll-
car o porquê desses movimento de
tflo curioso vegetal.

Não so procure o sanfeno, plantada lamillia das forragelras, na Euro-
pa ou na America; olla existe apenas
em Bengala, onde é conhecida pelonomo do "Desmodlo", oscilante, o en-nome do "Desmodlo", oscillante, e cn-tre o povo pela denomlnaçBo de"Horva-relogio".
**************_**** mm mm** *í*l*l*)^v*y*inj^jV^ru>JXfKm

AUXILIO AO INSTITUTO COE-
LHO E CAMPOS

O ministro du Agricultura solicitou
providencia uo seu coilega da Fazen-
da no sentido de ser pago o auxilio,
na importa-ncia do 50.0OOJO00, a quofez jús o Instituto Profissional Coelho
e Campos, no E3tado de Sergipe, pelamanutenção de um curso do mecanl-
ca pratica.

OS OFFICIAES PRESOS
TRANSFERIDOS

PARA A ARMAM!
 *m i.—

Ausentaram-se todos da E,
de Estado Maior

Os officiaes do Exercito Implicados
na tevolta de julho de 1H22 o que' nò '
acham pregos na Escola do E*U4o |Maior, ii rua Barfto de Mesquita, pu-',
zorum, duranto a madraguda do hon-
tom, 119 autoridades nillitir.es e poli- .'
clues em actividade.

Conforme Já tivemos oceasião do no- jticlar, ficou constatado que esses of- ¦
flclaes so ausentavam do edifício da
Escola.'

Medidas foram tomadas para evitar
esse facto. Uma dell.ii fol a sub-
stltutçSo diária do commandan* '
to du guarda. Acreditava-se assim quo
aquella anormalidade cessasse.

Hontem dc nuidrugadu, pontal, indo'
o coronel Jonathas Borre* Forte», v
commu.lanto da Eseoln, u esso esta-",
beleeimento de ensino militar, passou
pela desagradável sorpresa de consta-.
tar qup todos, mas todos os offclcluea
presos estavam aueentes.

Immedlatament» o .coronel Borges
Fortes levou o fucto ao conihewlmen- -';
to das altas autoridades do Exercito. .
provldonclando-sc pura u captura dos'
officiaes, tncdldu csea desneoessarlu;..
pois todos elles regressaram pela mii-
nhã & Escola.

RBMOVDOS PARA A ARMADA
Levado o facto ao conhecimento do

ministro da Guerra, como o edifclo:',
da Escola não offcreça a mínima segu-
rança, ficou resolvida a transferencia
dos presos para bordo dos navios da
esquadra. '¦'i'.»;

Essa transferencia fol feita duranto
o dia dé hontem, não havendo aporá;*
mais nenhum preso no edifício da Es-.
ceia.

Em vista disso o destacamento que
àill se uchavu para o serviço do suar- ;
da fol mandado recolhor d. respeotiva
unidade.

PRISÃO E INQUÉRITO
Durante a madrugada ¦ de honltm,

estava de serviço no commando da-;;
guarda, conformo noticiamos, o- .l.".-'
tenente Antonio Leonardo Pedrosa, do-'
2o Regimento de Artilharia Montada,.

Communlcando o faoto fls aítas au- S
torldadea do Exercito, o coronel Bor- ,
ges Fortes apontoú-o como o resipon-.
sevcl pela uusencla dos officiaes *nm-:
sus, pelo quo o ministro da Guerra B
mandou pnendel-o e subnwttel-o a in- •
¦querito policial multar,

Hontem, mesmo fol nomeaido encar-
regado desse inquérito o capitão MU-
ton do Freitas Almeida.

PRIMEIRO CONGRESSO BRA-
SILEIRO DE CONTABILIDADE
Presidida pelo senador João de

Lyra Tavares, esteve hontem reuni-
da a Commissão Executiva do Pri-
meiro Congrejao Brasileiro da' Con-
tubllidade.

A commissão oecupou-se do exa-
me do projecto do regimento inter-
no dos trabalhos do Congresso, queficou confeccionado para ser discuti-
do e approvado na sessão prepara-loria a realizar-se a 13 do corrente.

Depois de ter tomado conheci-
mento de diversos officios do adhe-
soes e de nomeações de delegados, o
presidente da commissão executiva
pu-l-u u fazer us nomeações da
commissão de convites ús altas au-
tondadee da Republica, da commis;
são de recepção e Interna, que fica-
ram assim constituídos:

1* commissão — convites — Au-
gusto Carlos Setúbal, Roberto de
Saldanha Itamiz Wright, dr. Carlos
Dominguee, Joaquim Telles, dr. Pau-
lo de Lyra Tavares e João Ignacio
Monteiro.

2* commissão — recepção — Raul
Ramos Villar, Ernesto Coelho Lou-
zada, major Christodolindo de Mo-
raes, João Ignaolo Monteiro, * dr.
Amaro do Albuquerque, dr. Carlos
Domlngues,' dr. Ubaldo Lobo, Ma-
noel Marques de Oliveira, Ivan Fer-
reira de Moraes, Raymundo Corrêa
Rodrigues, Franklin Ferreira de I
Souza Rocha, Carlos Chataignier,
Antenor Gomes de Carvalho, Rober-
to de Saldanha Ramiz Wright e dr.
Paulo de Lyra Tavares.

3* commeisão — interna — Fran-
cisco D'Auria, Joaquim Telles, Au-
gusto Carlos Setúbal, dr. João Fer-
relra de Moraes Junior e Roberto
Saldanha Ramiz Wright.

Por ultimo o presidente convidou
o dr. Carlos Domlngues para se en-
carregar da redacção e publcldude
dos trabalhos do Congresso, o que
fol pelo mesmo senhor aceito.

Povo Brasileiro!!
Fixe as grandes datas e aproveite-as para as

commemorações cívicas e para a$ suas compras.
-000

HOJE, l DE JULHO, fa: seis Hás
qae a "CASA INDIANA" está assom-
brando a rm do Ouvidor,'vendendo

nm stock de cerca de

900 000*006

AS FERIAS NO COMMERCIO
A Associação dos Empregados no

Commercio recebeu mais as adhe-
soes das firmas Chame & Irmãos,
Ramos & Motta e Charles Kahlo
& Sons á campanha em favor da
instituição dus férias no commercio.

UM RESERVISTA CHAMADO AO
Q. O.

Estã sendo chamado . a compare-
cer ao Quartel General do coromanr
do desta região, na 1* secção* o ré-
servteta José Antonio Vieira Çarva-
lhaes.

primeiro' centenaTlo dâ Confederação
do Equador. •

- Estudando ¦ os diversos aspectos
desse acontecimento, será levado a
effeito uma série de conferências a
realizarem-se hoje e nos dios 9, 16 e
24 dd corrente, e de que estão en-
carregados os seguintes associados:
âr. Lulz Antonio Cavalcanti de Albu-
querque Barros Barreto, dr. Ulysses
Brandão, aspirante Apolonio Buar-
que de Lima e dr. Sebastião Galvão.

A conferência de hoje, tt cargo do
dr. Barros Barreto, docente da Fa.-
culdade de Direito de S. Paulo, terá"
inicio ás 20 l[2 horaa* (

Artigos para homens, chapelaria, perfumarias e
meias de seda para senhora. Preços abaixo

dos vizinhos.
•' <»:\:. ¦ ¦':¦?¦>¦:¦.¦ ¦:

Of :,'¦' Xi,y'

lo~,:Xj.
O stock está sendo disputado pelo povo com
todo o ardor e pôde acabar de um momento

para outro.
-000-

Não esqueçam que tendo a firma A. L. de Sou-
za & C, proprietária da

Casa Indiana
adquirido a "CASA ESTRELLA", á rua do
Ouvidor 134, em continuação, faz do seu stock,
antes da próxima inauguração de sua filial e por
motivo de obras, a mais formidável liquidação
do século.

¦i

* 
¦':';•

*m

,,;'-;

m

1

X:t

-000-

HOJE -:- 2de Julho -:- HOJE
Em commemoração á grande data do Centena-
rio da Confederação do Equador, a "CASA

INDIANA" (Ouridor 134) estará fechada.

(APROVEITEM)

;*;í
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?AMAS API-RERENKÕKS
¦,-.' Na casa de penhores slla A rua•Luiz do Camfics, 40, o Investigador
61, do 13" districto, upprehondeu

um .relógio de ouro e corrente de
platina e ouro, no valor de réis...
It506|»0t, que foram furtados uo
sr. Attdrub.il Burlamaqul, morador
A rüa Frei Caneca, 58, sobrado.

— O Investigador 48, do 8' dlslrl-
eto, prendou «ylvlo Pires o uppre-
kendea, em poder do toroelros, um
relógio e corrente de ouro, no va-

-lor de 260), quo foram furtados ao
er. João Passos, morador & rua Oo-
nes Carnelrq, 81,¦*,'.' —• Na rua do Santo Chrlsto, esqui-
ma do Sara, o. Investigador 108, do
1' districto, approhondeu o automo-
vol "Ford" n. 7.057, do valor de
6:000), que foi furtado ao er. Ma-
noel Alves Luzes, residente .1 rua
ficnador Pompeu, 46, quo o deixara
na rua 1" de Março, esquina de Ou-
vldor.

—O meairfo policial apprehendeu
na casa de penhores da rua do Ro-
parlo, 3, 1 machina de escrever "Ro-
mlngton", no valor de 800), quo o
seu proprietário, dr. Álvaro Telxol-
¦ra, com escriptorio A rua do Rosa-
rio, 100, a entregara a um desco-
nhecldo para concertal-a.

• ,0 "Ibéria" chegou com
avarias

Ao anoitecer dc hontom chegou A
Guanabara o vapor hespanhol —
"Apautazazu' Mendl", vindo dos
portos do sul, trazendo a reboque o
cargueiro "Ibéria" que, om alto mar,
próximo ao Rio Orande, soffreu sé-
rias avarias no leme, o que obrl-
gon o seu commando a pedir soe
corro.

Devido á hora adeantada em que
«lies chegaram A nossa bahia, não
foram visitados pelas autoridades
marítimas, o qüe devera eei- feito
ãs primeiras horas dc hojo,

«i *.' M»*AV^^/W**AiV^AA^i* ,

Do bonde ao solo
;' Xo «altar derum bonde em movi-
¦ mento . na praça 15 de Novembro, o

vendedor ambulante José Miguel, de
61ránnos de pdaâe e morador'& rua
da' Misericórdia, 5, foi victlma do

, uma ¦ queda, recebendo ; em' conse-
quencla 'diversos, ferlmeptds no' rosto,
nas pernas e nos braços. j

A -Assistência-'medlcoü-o • conven'-
entemente.¦*.-. .¦¦,:

Em torno do désapparecimen-
to de uma menor

Ha dias, as autoridades do 10° dis-
trlcto foram . procuradas pela sra.'
Maria Cândida dè Oliveira, reslden-

¦to'.a rua Archias Cordeiro. 168, quo
pediu provideriolas no* sentido de ser
descoberto o .paradeiro da menor
Joanna Dias,/de 18 annos do edado,
que fora retirada, pela queixosa do
Asylo de Menores de S. Christovão.

Depois de varias investigações a
policia descobriu qüe a menor se
encontrava em um barracão da cs-
tação da Triagem, para onde íól le-
vada pelo sexagenário Raymundo
Emillano.'Ém virtudo do ter o velho confes-

pidiD os mãos tratos impostos A me-
nóf, foram ambos mandados apre-
sentar ao 18° districto, onde foi in-;stáúrado inquérito.

DE SORPRESA
UM «RABALHAJDOR TENTOU '
MATAR O 8»U DESAFPECTO
Mala um crime foi praticado em

nossa cidade, sem que a policia lo-
grasse effectuar a prisão do delln-
quente, apesar de ser o local do mes-
mo um dos pontos mais movimenta-
dou do Cáes do Porto, próximo A
rua X.

A' horn destinada no almoço dos
operários do Moinho Inglez, elles en-
camlnliuvam-Hc! pela rua ufôra, em
varia* dlrncçOes o n-proesadamonte,
quando foram ouvidas varias detona-
çOes que partiam de detruz de um
arvoredo, emquanto, A pequena dln*
tancia, o operário João Manoel da
Silva, do 80 annos do edade, casado
o residente cm Bento Ribeiro, cala
«o chão gravemente ferido.

O criminoso, quo mais tarde sou-
bc a polida ser o operário João
Crespo, viu a sua victlma tombar
ao selo, ensangüentada, e deu-lhe
ainda umas pancadas na cabeça com
a ooronha da arma sorvida para a
pratlea do delicto, fugindo om so-
guida, deante deu vistas de outros
operários.

Levado para o posto central de
Assistência, João Manoel da Silva
apresentava novo ferimentos dlvor-
sos polo corpo, sendo dois penetran-
te» no thorax o outros dois ena re-
glão lombar direita o escapular do
lado esquerdo, e, uma voz medica-
do, foi Internado na Santa Casa, cm
estado grave.

Em pouco tempo, a policia do 11*
districto foi Inteirada do occorrldo t*
Iniciou diligencia»! no sentido de ser
capturado o crlmlnOBO fugitivo, ao
mesmo tempo que, syndicando sobro
oa antecedentes do facto dellctuosiv
apurava ter havido entre ambos uma
forte contenda, no Interior do Mol
¦niho Inglez, oriunda do questões de
eervlço,' de onde * concluo a policia
ique Crespo odiava. . a sua -victlma,
procurando ellmlnai-a, como quiz fa-
zer.

A respeito, foi abertq Inquérito.

ABREVIANDO A VIDA
INGERIU LYSOL — São ainda

desconhecidos pela policia os moti-
vos quo levaram o carpinteiro Ama-
deu José de Andrade, brasileiro, sol-
telro, do 22 annos de cdade e rosi-
dento & rua Paula Britto, 60, a pO'.'
termo A existência, Ingerindo forte
dose de lysol. Praticado o troslouca-
do gesto, Amadeu foi conduzido a*>
posto central de Assistência, onde
falleceu, sendo o eeu cadáver reco-
lhldo ao necrotério do Instituto Me-
dico Legal, onde o dr. Rego Barro»
procedeu a autópsia c constatou
como causa da morte: "Intoxicação
por lysol." Sclente da morte, a po-
licla do IO" districto deu uma bus-
ca no quarto de Amadeu e arreca-
dou ' varias cartas dirigidas a seu»
pães, nos companheiros de trabalho
e fis autoridades, nas quaes o õül-
cida, som dizer o motivo que o levou
a matar-se, informava procurar a
morto como um faminto disputava
um pedaço de pão.

A barra de ferro
Em eua residência, A rua S. Dlniz,

no morro de S. Carlos, Malvina
Cordeiro de Barros, de 38 unnos de
edade, casada, brasileira e domestl-
cà, foi aggredlda a barra de ferro
por uma eua desaffecta, recebendo
um ferimento no braço esquerdo,
pelo que teve os soecorros da Assis-
tencia.

Mal irremediável
ATROPELOU E FUGIU

Um auto, cujo numero a policianão conseguiu apurar, na praça dos
Arcos, atropelou a nacional Mnrla
Augusta Serra, de 40 annos do eda-
de, moradora á rua Joaquim Silva
n. 53, produzlndp-lhe ferimentos na
cabeça r> nas pernas.

A Assistência prestou-lho soecor-
ros, Ignorando a policia a oceor-
rencla.

ATROPELOU 13 FOI PRESO
Com o titulo acima, noticiamos um

atropelamento occorrldo A rua Scto
do Setembro,

Sobre o caso recebemos uma car-
ta, asslgnada por José Evangelista
Albuquerque, que diz ter «Ido victi-
ma João Evangelista Alvarenga, o
não ello, tondo presenciado osso
facto.
NEM O NUMERO E* CONHECIDO

A policia não conseguiu apurar
nem o numero do auto quo, na praça
da Republica, atropelou o emprega-
do no commerclo Adolpho Vertzol,
de 32 annos dc edado o morador á
rua Buenos Alreu 232.

A Assistência prestou soecorros a
Adolpho, que ficou com a perna es-
querdii fracturada.

FOI ATROPELADO
Ao procurar atravessar a rua da

Passagem, Luiz da Cunha, de 28 an-
nos de edade e morador á rua do
Lavradlo 94, foi colhido por um auto.
cujo chauffeur conseguiu fugir fi
acção da policia.

Cunha, que recebeu diversos feri-
mentos pelo corpo, teve os soecorros
da Assistência.
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MIL BILHETES

ATTENÇÃO- Os bilhetes deste plane
ião divididos em 20 fracções de 3$OQO.

DIA

500 GONTOSDE REIS
¦logèffl apenas 11.000 bilhetes a 140$000. Extraordinário plane en ootnmemo*

ragão A Independtnoia do Brasil, i

A' VENDA BM TODA A PARTE

A Assistência prestou soecorros A
nacional Oeorgette Romcro, de 22
annos dc edade, solteira o moradora
A rua da America, 102, quo em sua
residência levou uma dentada na
orelha direita, quo ficou quasi dece-
pada.

Os vendedores da morte
Em 28 do corrente, foi preso em

flagrante dolicto quando vendia co-
calna a uma mulher, na rua Pinto
do Azevedo, o indivíduo Domingos
José Dias, vulgo "Ferrugem". Com
essa prisão e tendo verificado o
grande numero de vendedores, inl-
ciou o delegado a campanha nas
ruas onde está installado o baixo
meretrício.

Aeslm, no mesmo dia em quo "Fer*
rugem" era autuado por osta dele.
gacia, o O» districto policial prendia
o conhecido vendedor de tóxicos An
tonlo Hypollto Bandeira de Mello.

Como, entretanto, não fosse este
preso em flagrante, esta delegacia
requisitou-o daquelle districto poli
ciai, e instaurou Inquérito.

Iniciando diligencias para desco
berta de outros delinqüentes, o 3
delegado conseguiu ainda deter os
indivíduos Jayme Corrêa do Sâ, Ju
rttndyr Palmeira, Arthur Fellclano
de Lima, Adolpho Garcia, Olympio
Guedes, Jovellno de Lima o Antônio
(Ferreira Lima, que tambem respon-
derão a Inquérito.

Bandeira de Mello, confessando o
dellcto que lhe é Imputado, reco-nhe
ceu tambem como seus companheiros
o como elle vendedores de cocaína a
Jurandyr, a Arthur Fellclano de
Lima, a Adolpho Garcia, a Jovellno
de Lima e Antônio Ferreira Lima,
sendo oue este tambem reconheceu
os demais indivíduos.

O mais deplorável, entretanto, é
que Adolpho Garcia faz parto da
Marinha de Guerra o Arthur Feli-
dano de Lim», foi marinheiro, es-
tando agora recolhido ao Asylo de
Inválidos da Pátria.

Como complemento dee dlligen-
cias, foram ainda presos em flagran-
te (em tal logar), os indivíduos Ignez
Alves e Joüo de Deus Quijota.

Combatendo o jogo
Aos delogados dlstrlctaes foi on-

vluila pelo 2" delegado auxiliar uma
circular determinando enérgicas me-
didiiB no. sentido do evitar quo
funcclonom, nas respectivas jnrlmll-
cçSos, «ob o rotulo do sociedades car*
navnlescas, casas do jogo o quo co-
breni entrados, apurando, especial-
monto a Idoneidade dou -seus dlrl-
gentes,

CONTRAYKNTORES PRESOS
Sobro a noticia, qun divulgámos,

da prisão do contraventor Waldcmar
Santos, recebemos uma carta do um
cidadão do cguul nome, funcclonarlo
du Correio Oral, adeantando não
ser o attingido pela acção repres-
«ora da policia,

Canivetada
No predio do numero 65, da rui

dos Inválidos, o operário Antônio
Lourenço, dc 17 annos de edade, bra-
slleiro, solteiro o morador A traves*
sa Adella, 15, recebeu uma canlve-
tada no ventre, canivetada essa vi-
brada por um sou companheiro de
trabalho.

iDepois do receber os soecorros do
que necessitava no posto central da
Assistência, Lourenço íol Internado
no Hospital Hahnemannlano. Do fa-
cto não teve conhecimento a policia
local.

Discussão e navalhadas
Desde algum tempo que residem

na mesma casa da Estrada da Co-
vanca, numero Ignorado, em Jaca-
répaguâ, o trabalhador da "Socleté
Anonyme du daz", Eduardo Salus-
tlano Augusto e o lavrador Theodo-
ro Antônio Leonclo, que eram tidos
como bons amigos.

Ultimamente, Eduardo desconfia-
va do seu companheiro, chegando a
attrlbulr-lhe a couta das discórdias
existentes entre 

'elle 
e sua mulher,

dando motivo a continuadas dis-
cuesSes.

Hontem, os dois se altercararr*.
pelo mesmo motivo, tendo Theodoro
vibrado vários golpes de navalha em
seu antagonista, "ferindo-o nas edis-
tas e nos braços.

O ferido recebeu curativos no pos-
to de Assistência do Meyer, tendo a
policia do 24° districto aberto lnquo-
rito a respeito, Iniciando diligencias
no sentido de capturar o aggressor
fugltlvol"

OS BONDES TAMBEM

Casas
eterrenos

X PINTO — Prédios e terrenos,
construcções e outras operaçSes;

rua do Rosário, 161, sob. Tel. Nor-
te 5236 e 3166.

MINGUEM compre terrenos sem ver
os da Companhia Territorial do

Rio de Janeiro e verificar as condi'
ções de venda. Assembléa, 79.

DALACETE A' .VENDA — Motivo
¦ viagem, aceltãm-se propostas pa-

ra um, A rua Conde de Bomflm:
tem eeto quartos 3 salas, pomar,
grande jardim, garage, etc. fácil
paga. Informações com o dono, â
rua Larga, 55.

IOB XOEXOI IOE30I •oeao

precisaes de dinheiro?...
TEKTAE A VOSSA SORTE no

Campeão de Minas
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

SUCCURSAL. DO CAMPEÃO DO SUU

Raul C. BeirãQ&C.
o 9- RUA. RODRIGO SILVA- £

n 

CAIXA POSTAL 2106 End. Telegr. CAMPEIO
TELEPHONE: CENTRAL 728  RIO DE JANEIRO

ALTO DA BOA VISTA
IMPORTANTE 'J3 SOLIDO PREDIO

Estrada Nona da Tijuca, 964
(ÁGUA FÉRREA)

Vende-se o grande e solido predio,
em íórma de castello, A Estrada No-
va da Tijuca n. 964, em leilão, pelo
leiloeiro PALLADIO, quinta-feira, 3
de julho de 1924, ás 13 horas, em
seu armazém, A rua S. José, 57.

CORRESPONDÊNCIA

UMA VICTIMA SUOCUMBIU NA
SANTA CASA

Conforme noticiámos em nossa
edição de hontem, um bonde cujo
motornelro foi preso e autoado em
flagrante pelas autoridades do 14"
districto, na praça 11 do Junho, es-
quina da rua Viscondo de Itauna,
atropelou um homem quc, em es-
tado grave, foi Internado na Santa
Casa.

Ahi, horas depois de haver dado
entrada, o infeliz velu a fallecer,
sendo o seu cadáver removido para
o Necrotério du Instituto Medico Le-
gal, onde foi autopslado pelo dr. Ro-
drigo Caó, que attestou como causa
da morte: — fractura da base do
craneo, hemorrhagia cerebral.

Na "morguo", o corpo, quo ali
fôra ter como sendo de um desco-
nhecido foi reconhecido como sendo
do operário Albino Pereira dos San-
tos, de 67 annos'de edade,. casado,
portuguez e morador A rUa da Har-
monia, 94, Procedeu ao reconheci-
mento a viuva de Albino, d. Luiza
de Souza Pereira.

Depois da perícia medica, o ca-
daver foi dado á sepultura no ce-
mlterio de S. Francisco Xavier.

SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Ru Saita Amattdrina 254—Ttlfplmnt: Vllla 4001 v
PARA OOBNTKSDC CIHl

MOLÉSTIAS NACSUMIA 
K MEDICINA DE

O CONTAOIOSAS
Sltoado no meio de p-amoe ajardinado oom Installações para eo-
cbae, banhos de Ins, baabos de sol, massagens, ralos ultra-violeta,
eiectroradÉottaenpta. Rmaa-rn diete-ejeo de aorardo com cada O-so
paedonlaur. Tratamento do arUn-ttisaao (obesidade, diabetes, rheu-
toattamo); alfecções do am—nlhn digestivo e cardio-renal, conva-
lescentes, esgotados o dns affecçAes drargtcas das crias-ças oom
seceão especial para dobels, j anemloos, ractüttcos, lympbatlcos e.

p-snado-res do aoxaigia e mal de Pott.
O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFIANÇA

Mo madiooa dt esas es Dr», Gostava Armbauit (Medioina) s Dr. Crllsluma
Filho (Ctrsrtta)

PREÇOS ESPECIAES PARA PESSOAS DE POUCOS RECURSOS
DIÁRIAS DESDE 12*000

OPTIMOS QUARTOS
Em casa de família dc tratamento,

na rua Desembargador Izidro 36,
confortável c bello,palaoete, alugam-
se, com pensão, magníficos quartos
a casal ou -senhores do tratamento.
Tem jardim, chácara, local para auto,
boas installações hjglenicas, banho
quente e frio.

SALA CONFORTÁVEL
Família de trato aluga, com pen-

são, a casal' ou cavalheiro optima
sala moblilada cm palacet© da rua
Desembargador Izidro SS, próximo á
praça Sacnz PieSa. Tambem tem
optimos quartos. Dispõe o palaoete
de amplo Jardim e grande chácara,
boas Installações hyglenlcas e outras
commodldades.

ULCE^GIDil

Aggredido, queixou-se á
policia

Tendo sido uggredido na rua Se-
nador Pompeu por um seu deeaffe-
cto, Joaquim Pinto Pereira, de 47
annos de edade, casado, portuguez,
carpinteiro e morador A rua Viscon-.
de da Gávea, 45, queixou-se ás au-
torldados do 8° districto, que lhe
prometteram providencias.

Como apresentasse Pereira diver-
sos ferimentos no rosto, a Asslsten-
cia prestou-lhe os necessários eoc-
corros.

Morte repentina
Ao chegar á porta do predio de

n. 89, da rua Figueira, onde reside,
falleceu, repentinamente, o empre-
gado no commerctb João de Souza
Leonardo, brasileiro, de 66 annos do
edade e solteiro, que fôra victlma de
um mal súbito.

Como desconhecido íoi o eeu cor-
po removido para o necrotério do
Instituto. Medico Legal, onde foi ro-
conhecido por João da Silva Mon-
telro Filho, residente A mesma cosa.

Procedendo ao exame cadaverlco,
o dr. Bonifácio Costa constatou que
a morto se verificara em coneequen-
cia de um "edema pulmonar".

Recomposto, o corpo foi Inhuma-
do no cemitério de S..Francisco Xa-
vier.

ACCll¥¥lÍLIIfl
A MORTE DB UM TRABALHA-

DOR — Já em nossa edição de hon-
tem noticiámos o desastre de que foi
victima quando trabalhava na can-
cella da Central existente na rua
Dr. Carmo Netto o trabalhador
Custodio de Mattos, que com graves
ferimentos pelo •'corpo foi removido
para o posto central da Assistência,
afim de receber os necessários cura-
tivos.

Os ferimentos recebidos pelo ln-
teliz trabalhador eram de tal ordem,
porém, que, ao ser medicado, velu
elle a fallecer, fazendo as autorida-
des do 14° districto a remoção do
cadáver para o Necrotério do Insti-
tuto Medico Legal, onde o autopslou
o dr. Rego Barros, que constatou ter
a morte sido proveniente de — he-
morrhagla consecutiva a esmaga-
mento da coxa direita.

Depois de recomposto, o corpo do
mallogrado trabalhador foi dado á
Bepultura no cemitério de S. Fran-
cisco Xavier. r>.

Victima de um ataque
Ao passar pela rua Marechal Flo-

riano Peixoto, esquina da Avenida
Passos, foi acommettido de um ata-
quo o portuguez Fernando de Souza,
solteiro, com 31 annos de edade
residente á rua Camerlno, 140.

Removido para p posto central de
Assistência, ahi falleceu, pelo quo
o seu corpo foi removi-do para o ne-
croterio do Instituto Medico Legal.

I»^VWWS^»IV>^WVS^*»*V\

INFORMAÇÕES SQBRK A CVl/tV-
RA DO OAFE'

Leitor constante — Kscreve-nos:"1* — Quantos p6g do café so
plantam por hoctaro ou por alqueire
dr* 27.000 metros quadrados.

2* — Qunnto regula dar mais ou
menos por 1,000 pis ou por alqueire?
no Ustado do Rio o em S. Paulo.

3» — Quaes sAo es melhores quall-
dades do oaf6 em quantidade o quall-
dade?

4" — Qual u. m-elhor época de se
plantar o roplantar ns mudas? Assim
como a «dade dae mudas para ro*
plantar. ,

5° — Eaton com grando vontade de
adquirir uma fazenda para plantar
café. mas tenho algum receio, aeelm
como nve faltam conhecimentos so-
bre o assumpto.

Caso possível, ser-mo-la multo Ae
utilidade um quadro domonstratlvo
da vantagem ou lucro da cultura do
c.i*fé. Outra coisa que mo colloca om
duvida, é saber qual o Estado quo de-
vo proferir para. lr, porque dizem que
S. Paulo é onde dá maie, ao passo
que no E. do Rio ou Minas Geraes,
dá nnenos, nuas om compensação os
fretes são mais baratos, es terras e
oe trabalhadores mais em conta."

Resposta — l". — Um alquolre,
(24.200 metros quadrados) compor-
ta 1.800 pés de café, plantados a dis-
tancia de 16 palmos, quc é geralmen-
te a medida adoptada-, em S. Paulo.

2° — 1.000 pés do café produzem
de 40 a 100 arrobas. A producção
estando na dependência de vários fa-
ctores: «olo, adubos, tratos, etc. é por
este motivo multo variável. .

Auslm, pois, 60 a 70 arrobas por
mil pés ê uma razoável média.

3" — E' dlfflcll responder om pou-
cas palavras essa sua pergunta.

Ha caféeiros mais resistentes, co-
mo o caféeiro commum tambem cha-
mado creoulo, outros mais ricos em
cafeína, como o café amarello do Bo-
tucatu', outros mais precosos como
o "Bourbon", outros de aroma agra-
davel como o Maragogipe, outros
pouco exigentes como o Conillon,
mas, outros factores vem complicar
o problema .porque se o Bourbon 6
mais precoce é entretanto exigente
no que se relaciona com a qualidade
das terrein, outros são do agradável
sabor, mas multo sensíveis as moles-
titts, ou ao frio o assim por deante.

Para reaponder cabalmente seria
preciso conhecer em primeiro logar
a localidade em que ee vae estabele-
cer, a natureza do solo, etc.

De um modo geral o nosso café
creoulo é na .maioria dos casos o ln-
dlcado para o pequeno o médio la-
vrador.

4» — Aqui no aul semoa-so de
agosto a outubro e se transplanta
quando os péslnhos tenham pelo mo-
nce 3 palmos.

6° — Para responder com slncerl-
dtade este quesito, seria preciso estar
de posse das Informações sobre sa-
larioe, fretes, etc. das varias reglSes.

Não tendo taes dados neste mo-
mento, breve tratarei desenvolvida-
mente deste .ponto.

E. S.
MOLÉSTIAS DAS ROSEIRAS

José Simões Sob. — Escreve-noe:"Encontrei no meio de minhas ro-
solras, 2 pés quc por diversas vezes
ficaram carregados de botões quo nâo
desabrocharam, ficando embolados o
queimados conforme dois que junto
lhe remetto para verificação do mal
o desejo saber qual o melo de com-
batel-o."

Respcsta — Submettemos sua con-
sulta e material ao Instituto Biologi-
co e eis a resposta:"O material de roseiras que acom-
panha a carta do sr, J. Simões Sobrl-

nho, enviada *¦ este Instituto por ln-
termedlo do O JORNAL, loi •¦xsml-
nado, tendo sido constatada a pre*
sença do fungo parasita "Botrytls
clnerea" Pera. causador em determl-
nadas variedade* do roseiras du
deseccaçfto e queda dos botões. Eme
fungo que é tambem parasita da vi-
deira, càura nesta ultima planta a
molostla conhecida pelo nome do"podridão clnwnta".

Oe tratamento* aconaolhadon con-
tra o BotrytlB clnerea Pers. são va-
rios, sendo os mais utlll-Mdoe, so bem
que não sejam d« comprovada effl-
c.ulii, os seguintes:

e 1) — Emprogo da calda bordalc-
za. i

2) — Applicação do blsulflto de
cal. E>so tratamento consisto om
pincelar a planta, durante o repouso
vegetatlvo, com uma solução d» bl-
eulflto a 6 fl*. Durante a vegetação
appllcam-se pulverliaçõee (com ap*
parelhos insufladorcs do folies) do
blsulflto (10 kg.) misturados com ar-
gllha cm pô (90 k(f.)

A humldfcdo do solo e o excesso de
adubação azotada facilitam ji deeon-
volvlmento *do fungo, por Isso devem
eer diminuídos. A poda verde é acon-
solhada.

As partes atacadas devem ser tra-
todas com a calda bordoleza, que tem
dado os melhores resultados, e cujo
modo do preparação já indicamos
em respostas anteriores.

Heitor Vinícius Grillo.
Preparador Int. do Serviço de Phy*

topathologla.
DOENÇA DA PELLE DOS OAES

Vi. I. S. — Escreve-nos:"Queira ter a bondade do Infor-
mar-me pela uecção "Vida dos Cam
pos", qual o remédio que devo om
pregar pera o tratamento dc um cãe
(Lulu'), que ha uns tres mezes, coca
as orelhas té pata9. a ponto de 'ficar
cm Ringue e gem pello.

CAMPOS
Tenho applieado diversas pomoduaentre estas a de enxofre, aem -entro-

lento tirar resultado,"
Reospoi-ta — E' sempre dlKlcll sem

um exame dizer a* so (rata de cirna
ou qualquer outra uttecção.

Appllque no emtanto um poueo do
glycerlna Iodada. .

Caso nfto melhore mudo de trata-
mento. Lave com água borlcnda
qe-t-nto (2 granimos de noldo borlco
em 100 do água) o depois de seco»
appllque esso põ:

Amido, 75 grammas,
Oxydo do zinco, 35 grammas.
Para facilitar o tratamento o auxl-

liar a cura mais rantdu, rti>vi> dar
ao animal um reglmen alimentar
conveniente.

So abusa da carne deve dar-lhe um
reglmen vegetal o lácteo, se ao con-
trarlo recebo pouca carne, convém
nugmentar-lhe <i ração do carno.

Misturo aos alimentos 30 cenll-
granimos de enxofre lavado. Addi-
clone a água do beber duas grammas
do bicarbonato, por litro. Se não me-
lhorar, communlqne-me,

E. S."tviollura gosma!
Vende-ie na rua Vasco dt Gara», 19;

rua 7 n. 151 o i« do Março, 10 — Preço
dos vidros Sf 500 o 3|000.

SALITRE DO OWLE
Rua São Bento, I, sobr. Rie

NÃO ESQUEÇA USAR
SABÃO russo, solido ou lkruldo, et
mais hyglenlco o saudável, contra ss-
saduras, contusões, queimaduras, dõ>
res, espinhas, caspa, cemlchões, auo-
res fétidos, amada o embelleea a cutls.
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20°/, DE ABATIMENTO
nos preços dos Tecidos
de lã, Astrakans, Flanei-
Ias, Cobertores, Pedes,
Casacos, Blusas, Echar-
pes, Capas, Gorros er
Vestidos de malha e lim
lã Dará senhoras e cre-

ancas

CASA SUCENA
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A criação do gado
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Em Barra do Pirahy, distante 10 min utea da eataf-to, padarle aer vistos lindes lotaa daa raoaè GUZZCMT e Of R, aSquI»

rldoa na Indla. Infermaooaa eom o sr. Joaé Alves Pimenta, em Barra do Pirahy --Estado do mo, eu eem e *M**»fleUrle( ir.

Alexandre Vigorlto, i rua Primeiro de Março, 24, sobrado, Rio de Janeiro.

r-mamioit.-e

Raios X Exames e
photogra-
phlas .das

! doenças do estômago, Intestinos,
pulmões, coração, rins, etc. — pelo
DR. RENATO DE SOUZA LOPES,
prof. da Faculdade. Preços módico*:.

i Rua K. Josó 30 — De 2 ú-* R-

Navalhada
No poeto de Assistência do Meyer,*

foi medicado o operário Djalma José
Gonçalves, brasileiro, solteiro, de 26
annos de edade e morador á rua
João Vicente, 289, o qual.apresentava
um ferimento no braçtí estpierdo,
produzido por navalha.

Apôs os soecorros, o ferido retirou-
se, tendo dito que fôra aggredido
por um desconhecido., próximo & sua
residência, mas a policia local do
nada soube.

VISITEM
A MAIOR EJXPOSIÇAO DE

TAPETES
GRANDES E 1'U<113EN09

OLEADOS
PARA MESAS. CORREDORES

E SALAS

CAPACHOS E PANNOS
PARA MESA

Cortinas, Stores e Malas
PARA VERIFICAREM QUE OS
PREÇOS AGORA REMARCADOS

NA

CASA RAUL CAMPOS
. Ex-Segura Campos

SAO MAIS BARATOS ftBE EM
ftUAESaUER OUTRAS

Rua 7 de Setembro 84
MOVEIS DE VIME E ARTIGOS

DE SPORTS.

B (intarctlca)
Eu traia a doaüettlo

fones: Central 258? •
29»3 on Norto 4223 I

ASSOCÂR
iifíDidu ptrMil

?ara garantia da soa lsgitimidadr, isre 1 _
IE PAPEL AZUL COM CINTA YERMELIA t m-i
i um n-piridi da COMPANHIA OMAS VIGIO

•*4fcaaWJa **Jf} MN W\

JmV WC*
Apparelhos ci.nematographicos

Rua Buenos Aires, 59 Rio de Janeiro
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O JORNAL— Quarta-feira, 2 defumo de'

POLÍTICA italiana
A attitude da minoria parla-

mentar italiana
ROMA, 1. (U. P.) — A maioria

•ii;i imprensa coramentou hojo o fa-
Uo do nüo haver o deputado Dl Rc-
dlnl, membro du Executiva do Par-
tido Populista, quo resignou domln-
CO o cargo do vice-presidente da
Câmara doe Deputados, acompanha-
do os ministros o parlamentares ao
Qulrlnal, hontom, para entregar a
resposta do Parlamento A Fala do
Throno.'

Essa attltude foi Interpretada co-
nip uma Indicação do quo a opposl-
cão ainda contlnu'a resolvida a nüo
participai' da actlvldado do Parla-
mento onwiuanto nüo ostlver cbcIa-
recldo o caso Mattcotti.'

A ausência dos parlamentares da
opposlção, na visita do hontom ao
•Qulrlnal dá. um aspecto dc incerteza
A sltjuação política JUBtamento quan-
do a reorganização do gabineto tra-
ala a esperança do reunir as facções
divergentes do Parlamento.

O sr. DI Rodinl 6 uma figura pro-
cmlnonto o a sua renuncia suscitou
multa curiosidade

ÒS NOVOS MINISTROS
ROMA, 1. (U. P.) — Os quatro

novos ministros acabam de jurar fl-
delldade ao rei, no palácio do Qulrl-
nal.

UMA CONFERÊNCIA DO
DR. M0SC0S0 NO MÉXICO

MEXIDO, 1 (A.) — O dr. Toblas
Morcoso, delegado do Brasil fi. Con-
fereácla Inter-Amerlcana de Com-
munlcações Electrlcas, quo aqui ae
reuniu, fez, na Universidade desta
capital, por convite do respectivo
ireitor, e perante numerosa concor-
retida, na qual se viam membros do
governo e do corpo docente e dis-
cento das Institutos universitários,
diplomatas, Jornalistas, membros de
Instituições sabias, etc, uma notável
conferência.

O Illustre engenheiro, ao terminar,
recebeu uma calorosa manifestação
do auditório.

0 GABINETE
PORTUGUEZ

Affonso Costa recusou-se a
organizar o ministério

LISBOA, 1 (U. P.) — O dr. Af-
fonso Costa chefe do partido demo-
cratlco doclinou o convite do presi-
dento da Republica, sr. Teixeira Qo-
mes no sentido de organizar o novo
ministério.

O chefo do Estudo por csec motl-
vo incumbiu o «r. Álvaro de Castro
presidente do Conselho domlsslona-
rio do formar o gabineto,
SAO INDICADOS OS SRS. JOÃO

CHAGAS OU O CIIEFE DO
GRUPO RADICAL DEMO-

CRATICO
LISBOA, 1 (A.) — Consta quo o

sr. Joüo Chagas .será incumbido do
organizar o novo gabinete.

— O sr. Josí Dominguos dos San-
tos, chefe do grupo radical do parti-
do democrático, estft indicado pura
organizar o novo ministério no caso
do sr. Álvaro do Castro não aceitar
aquella Incumbência.

CIRCUMNAVEGAÇÃO
AÉREA

LONDRES, 1 (U. P.) — O cor-
respondento da Agencia Central
News em Hongkong, communlcou
que o major MacLaron, aviador bri-
tannlco que está fazendo o "rald"
aéreo A volta do mundo, partira para
Fu-Chow quarta-feira, pretendendo
chegar a Shangai nesse mesmo dia.

LONDRES, 1 (U. P.) — Um des-
pncho recebido pela Agencia Central
News desta cidade procedente de
Calcutta, diz quo os aviadores norte-
americanos que tentam uma viagem
de clrcumnavegacão aérea, chega-
ram são e salvos a Allahabad.

Accrescenta o despacho quo os
americanos desejam deixar ess alo-
calldade, logo que fôr possivel com
destino a Nosirabad, de onde segui-
rão para Zarochi.

Il *#~Jt 'D
B ^Durante a ||
H má estação fl
B uma eolben. de B

B dada B
1 seus filhos, B
1 q/udal-os-d a I
m concilia/* o ôomno B
1 e eOitar-lbeõ-à 1
I umreõfriado* I

'*¦' BB

>i '
¦ftTTTr—-""-'-""-"" laiini—--mein

CONGRESSO DAS SO-
CIEDADES PRÓ-LIGA

DAS NAÇÕES"
0 protesto do Haiti contra a
occupaçao norte-americana

LYAO, 1, (U. P.) — Na reunião
de hontem do CongTesso da Fe-
deração das Sociedades da Liga dii:i
NmjOcfl, u representante do Haiti,
«r. Dentes .Bollogurdc, antigo minis-
tro da instu-ucç&o publica do seu
palz, voncou om uma luta ronhldls-
«ima contra os outros membros do
Congresso, apresentando uniu queixa
contra os Estados Unidos, cujas for-
«ns navaes dc occupaçao, segundo
allega o sr. Bellegardo, teriam morto
para mala do tres mil pacíficos fl-
lhos da Republica do Haiti,, entro
os quuos multas mulheres o crianças
nos freqüentes bombardeios úoreos
fis cidades do palz.

O sr. Béliegrade teve grande dlt-
fleuldado para obter quo o Congres
so prestasse attencão A sua denun-
cia, parecendo existir por parte dos
delegados certa animosidade contra
o delegado do Haiti, devido a seu
empenho em expor a questão a seus
collegas de representação.

Finalmente o sr. Bellegarde con-
seguiu que o caso fosse discutido of-
ílclalmente, tendo aldo batido an-
terlormcnto na luta que sustentou
perante a commissão dos negócios
políticos da Federação, em que as
trinta naçOea representadas tentaram
abafar ns necusações do sr. Belle-
garde, apparentemento receando que
a discussão desso assumpto uugmen-
lasse a hostilidade dos Estados Uni-
dos fi. Liga das Nações. O pretexto
dado para não eer examinada a de-
nuncla do delegado do Haiti, foi o
da Incompetência da Federação pa-
ra occupar-«e de taes questões.

O ar. Bellegardo Insistiu e final-
mente fez triumphar o aeu ponto de
vista em uma sessão multo renhida
da commissão de negócios políticos
da Federação.

O suecesso do delegado do Hat!
não foi completo, entretanto, pois
a commissão, ao Invés de adoptar a
moção apresentada por elle, no sen-
tido de que a Federação exprimisse
a sua sympathla e solidariedade ao
Haiti, approvou a do dr. C. A. Du-
nlway, que, de facto, reconhece as
denuncias do sr. Bellegarde e ex-
pressa a satisfação da Federação
pelas recentes declarações feitas pe-
lo ministro das Relações Exteriores
dos Estados Unidos, sr. Charles E.
Hughes, no sentido de que as tropas
norte americanas serão retiradas do
Haiti logo que essa medida seja
compatível com as obrigações assu-
midas pelos Estados Unidos.

O sr. Bellegarde, no discurso que
pronunciou perante a commissão dos
negócios políticos da Federação, af-
firmou que nos nove annos de co-
cupação norte americana c de esta-
do de sitio, o Haiti não tinha feito
o menor progresso moral ou educa-
cional, acerescentando não ter 0'lií
-podido obter a necessária autoriza-
ção do consultor financeiro norte
americano para os creditos que o
governo de seu paiz precisava para
oa despesas da instrucçao publica.

Continuando a sua exposição eo-
bro as condições em quo se acha o
Haiti, o sr. Bellegarde declarou:

•"Toda a vida econômica, política
o moral do paiz foi perturbada pe-
Ia occupaçao das tropas americanas.
Estas obrigaram cidadãos pacíficos
a. construir estradas em todo o ter-
ritorio, do Haiti o trucidaram os
que se revoltaram contra as suas
ordens."

Terminou o sr. Bellegarde dizen-
do que a população da ilha tinha
feito uma subserlpção para envia!-o
a Lyão. afim do oue elle appellasse
A Federação o pedisse a intervenção
desta em auxilio de seu palz.

A questão da occupaçao do Haiti
pelos americanos serã discutida ho-
je na sessão plenária do Congresso.
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E' dever de todo homem
essegurar. o futuro de sua família.

Assegure-o V„ adquirindo a terra
onde localizar o seu lar, a qual 6
vendida com as maiores facilidades
pela
COCPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Rua da Assembléa, 70—Central 2351

LEGITIMA DEFESA
K' 

' COMPRAR NA PHARMACIA B
DROGARIA CAMPOS HEITOR & C

UVA ORUGFAYANA, SS

:onoi

LOTERIA DA VICTORIII
oConcessionário Theodoro Silva & Cia. —Sede: Vi-

ctoria, Estado do Espirito Santo ;

Primeira extracçáo a 9 de Julho, com o prêmio
maior de 20:000$Q00 e mais 842 prêmios de meno-
res valores. Preços do bilhete inteiro, 15$000 e de-
cimo, 1 $500. Jogam somente 6.000 bilhetes numera-
dos de 1.001 a 7.100. ExtracçÕes pelo systema de ur-
nas e espheras numeradas por inteiro. Jogam sómen-
te seis mil bilhetes. :
ENCONTRAM-SE A' VENDA EM TODAS AS CASAS

LOTERICAS

•EVITAE 0 PERIGO DE
INCÊNDIO,
; EMPREGANDO

ossos I0E30E iosaoi ioeso,

EXTINCTORES "SIMPLEX N. 2"
de Mather & Platt, Ltd.

Approvados e recommendiidos por :
todas as Associações de Seguros
Typos especiaes para automóveis,

garages, aeroplanos, residências, etc.
Stock permanente do cxtlnctorcs

e cargas
Prospectos c stock com:

GLOSSOP ¦& Co.
Rua da Candelária, 51

Caixa Postal S65
HENRY ROGERS, SONS A Co.

(of Brasil) LTD.
Rua Visconde de Inhaúma, 85

Caixa Postal 1.047
ÍUO DE JA.NEIRO

A VIAGEM ÜO PRIN-
CIPE HUMBERTO

S. Alteza partiu, hontem, ho
v"San Giorgio", para o

Brasil
NÁPOLES, 1 (U, P.) — A osqua-

dra Italiana encarregada da tarofa
de transportar o príncipe Humberto
A Amorlca do Sul, zarpara hoje, As
11 linr.-ih.

— O príncipe Humberto partiu
com destino íl America do Sul.

NÁPOLES. 1 (A.) — Sua Alteza
o príncipe Humberto, que hontem
chegara n estu cidade, recebendo
grandes acclamuçfloB populares, cm-
barcou hojo pela niiinhã a bordo do¦"San Glorglo" com destino A Ame-
rica do Sul.

iEiiorm»i multidão, no cíies do por-
to, ao lado do varias bandas do mu-
«Ica, Kuudou o príncipe herdeiro,
que, nu conví.i do navio, correspon-
dia nmavelinentc aos cumprimentou
do boa viagem.

A SUA PARTIDA DE ROMA
ROMA, 1 (A.) — O príncipe

Humberto, antes de partir para Na-
poles, onde embarcou com destino no
Brasll, deapedlndo-se do sr. embal-
xador Oscar de Toffí-, teve opportu-
nldade de expressar aquello dlplo-
muta brasileiro, o seu contentamen-
to em poder visitar a grande Repu-
blica sul-umerlouna, onde a Itulla
possuo milhares do seus filho», o on-
de a sua Influencia se tem tornado
cada vez maior, com o desenvolvi-
mento da Immigracão, facilitada pela
benlgnldadc do clima, pela generosl-
da'de do «eu súlo ubc-rrimo c pela
grande afflnidado de eentimentos
existente entre as duas rasas.

Demonstrou Sua Alteza o grande
interesse que tem em conhecer "de
visu" o Rio de Janeiro, que, segun-
do sabe, é uma das mais bellas ca-
pitaes do mundo.

No Rio, disse Sua Alteza, desejava
demorar-ee alguns dias, não aó para
conhecer os seus mais plttorescos re-
cantos, como tambem para agrade-
cer as homenagens qua 

'lhe estão
sendo gentllmento pr&paradas, de
accordo com telegramas aqui dlvul-
gados pela imprensa.

O QUE DIZ A IMPRENSA
ITALIANA

•ROMA, 1 (A,) — Os Jornaes des-
ta capital e de varias cidades do Rei-
no commentam, com muita sympi-
thia, a viagem hoje iniciada pelo
príncipe Humberto, em Nápoles, a
bordo do cruza'dor-couraçado "San
Giorgio".

Todos elles são unanimes em af-
firmar que o cruzeiro que Sua Alte-
za vae levar a effeito, trará, muitas
vantagens econômicas para a Itália,
além de estreitar cada vez mais aÇ
relações italinas com oa fidalgos po-
vos da America do Sul, notadamen-
te o povo brasileiro, de quem os
Italianas têm recebido as maiores
provas de attencão.

Antes da partida do principe para
Nápoles, onde tomaria o vapor que
o devia conduzir A America do Sul,
estiveram na estação os membros
da embaixada brasileira, acompa-
nhados doa embaixadores srs. Oscar
de Teffé c Magalhães de Azeredo,
o director da succursal da "Agencia
Americana", além ' de muitas pes-
soas de grande destaque não «6 do
mundo diplomático sul-americano,
como dc outros paizes.

NAS OLYMPIADAS
PARIS, 1 (U. P.) — A equipo ita-

liana recusou de explicar porque
abandonou ' o terreno hontem por
occasião do torneio de florete com
os francezes, o tambem recusou dc
annuir A exigência da Commissão
Internacional das Olym piadas de pe-
dir desculpas pelo occorrldo antes
de meia noite, sendo por isso prolii-
bida do participar nas demais pro-
vaa de esgrimu.

Os osgrinvlstas italianos declara-
ram ao correspondente da "United
Press" que todos os Juizes sympathl-
ssaram com os francezes, com ex-
cepção do americano, o qual é ho-
nesto, porém incompetente.

Os italianos demonstram grande
hostilidade contra o primeiro "re-
feree" sr. Brison, o qual 6 argentino
de descendência franceza.

Os ânimos estão exaltadissimos o
consta que os esgrimistas italianos
tenclonam desafiar todos os membros
da equipo franceza para um duello.

O sr. Brison declarou carecer
absolutamente do fundamento a
aceusaçãodos italianos, taxando-o dc
partidário.

PARIS, 1 (U. P.) — O capitão Ca-
sanova do team do esgrima Itália-
no, apresentou-se esta manhã ao Jury
olympico annunclando que os Itália-
nos desistiam de seus direitos indl-
viduaes para continar na prova.

O sr. Casanova reaffirmou a sua
declaração anterior uo sentido de
que o Jury tinha-se mostrado par-
ciai com o esgrimista francez o que
essa attitude tornava desnecessária
a sua decisão.

Referindo-se ao incidente o sr. Ca-
sanova observou: r '

"Talvez a nossa acção fosse er-
rada na forma, nina tenho a certeza
que foi correcta em principio."

PARIS, 1 (U. -P.) — O team nor-
te-americano de polo, obteve huje a
sua segunda victoria nas Olympla-
das derrotando o team hlespantíol
pelo score ile lil a 2. O Jogo distin-
guiu-se pela perfeição dos lances de
ambos os lados, mas os norte-amerl-
canos manifestaram superioridade
sobre seus adversários.

Os que acompanham assiduamento
os sports olympicos acreditam quo os
norte-americanos Jogaram propiosi-
talmente mal nas duas partidas pre-
liminares que perderam com os ar-
gentinos e c.om os francezes e os ar-
gentinos combinados, afim de que os
seus adversários não pudessem fazer
uma idéa da forma em que elles

i podiam haver-se cm um jogo re-
guiar.

PARIS, 1 (A.) — O comitê Olym-
pico Internacional está estudando
uma reforma do seu programma, se-
gundo a qual não serão mais dlspu-
tadas as eliminatórias duri. |:e os
torneios, por que essas eliminatórias
oecupam muito espaço de tempo.

Convém, por isso, que os esportls-
tas cheguem Já convenientemente
adestrados para as competições ge-
raes. Essa medida será tomada es-
pecialmente edm relação ao foot-
bali e ao remo.

A EMBAIXADA INGLEZA
NO VATICANO

LONDRES, 1. (U. P.) — O prl-
meiro ministro Mac Donald, falando
hontem na Câmara dos Communs,
em resposta á questão relativa A po-
litica <a França para com o Vatica-
no, declarou não ser ella tão relê-
vante que trouxesse a necessidade de
con3iderar-se o afastanrento da em-
baixada britannica Junto ã Santa Sé.

O si-. Mac Donald declarou que
até agora o 'actual governo não te-
ve occasião'de discutir o'assumpto.

0 "RAID" LISBOA
MACAU

i—I." »'lll'.ilU

Os heróicos aviadores regres-
sarão a Lisboa, via Esta-

dos Unidos
CANTAO, 1. (U. P.) — Noa cir-

culos du aviação commentam favo-
ravolmonte a noticia oriunda, de
Macau dizendo que oii "Azos" lu6os
Brito Taes c Sarmento Bolros, quo
realizaram com exilo o rald Lisboa-
Macau, chegarão neata cldado no dia
cinco do corrente, em viagem do
regrcHsn u Lisboa, devendo chegar
a Hongltong no dia oito o a Shun-
gul uo dln quinze do corrente, se-
guindo lHira o Japão, Califórnia,
Boston c Lisboa.

MACAU, 1, (U. P.) — E" desço-
uhecldn aqui a opinião dos raidmen
sobre os desejou doa portuguezes rc-
sldontes no Brasil.

0 DESAPPARECIMENTO
DO DEPUTADO MAT-

TEOTTI
ROMA, 1 IV. P.l — Foram sus-

pensas as peeoulzas no lago VIco
afim do descobrir o corpo do depu-
tndo socialista Matteotti quo desap-
pareceu no dia 10 do junho ultimo,
e quo se auppõo fera assassinado por
Inimigos políticos.

ROMA, 1 (A.) — Causaram cnor-
mo sensação no espirito publico, aa
declarações que, perante a Corte do
Juatlça, prestou hontem a viuva
Mattcotti.

'Mme. Matteotti, por se achar on-
ferma, não pôde comparecer no edi-
fielo do Tribunal, o que motivou u
Ida do juiz, do promotor publico e
do escrivão á sua residência.

Durante todo o seu longo depol-
mento, mme. Matteotti, que chorava
convulsnmente fez questão de afflr-
mur que está plenamente convencida
de que o crime de que foi vlctima
o seu esposo prendia-se a questões
políticas.

O seu marido estava escrevendo
um pamphleto que seria brevemente
publicado, e que haveria de causar
grande sensação em todo o palz, por
isso que trazia referencias documen-
tadas sobre varias fraudulencias pra-
tlcadas por elementos de grande
prestigio no fascismo, especialmente
os que ae vSm ás voltas com a Jue-
tiça.

O deputado Matteotti — continuou
a depoente — possuía uma grande
cópia de documentos authenticos que
comprovariam as aseerções do livro
que estava escrevendo sobre o fas-
cismo.

Era atraz deraels documentos que
andavam os interessados.

Foi por Isso que o assassinaram —
disse, chorando, a viuva Matteotti.

Antes do crime, alguns dias, Mat-
teotti recebera diversas cartas amea-
çando-o de morte. Corajoso como
era, não fugiu da tarefa a que so
inipuzera, de publicar o pamphleto
sobro as mazellas administrativas.

•Pelo contrario, depois de receber
as cartas ameaçadoras, é que resol-
vem. entregar-ae com mais ardor aos
trabalhos, gastando dia e noite nn
confecção do original do livro que
viria pôr em cheque a bôa reputação
do fascismo e de muitos dos seus
mola altos membros.

A era. Matteotti concluiu as suas
declarações numa crise de pranto,
dizendo esperar que a justiça da
terra e a Justiça Divina appareçam
claras o dentro de pouco tempo,
apontando ã sociedade os verdade!-
ros culpados do grande e Imprerslo-
nanto delicto.

WV*<W»AlVWVSrtA^^VIAi

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 1 (A.) — Os operai-los e

trabalhadores da .Municipalidade,
não tendo sido attendidos nas suaa
reclamações, declararam-sc cm paro-
de, mantendo, até agora, atütudo
pacifica.— O ministro da Fazenda do ga-
binete demissionário telegraphou
liara Londres, mandando suspender
a trãnsacçãp da prata que ha dia.-?
foi embarcada a bordo do "Arlan-
za", no valor de mais de mil contos.

PRESIDÊNCIA DOS
ESTADOS UNIDOS

NOVA YORK. 1 (U. P.) — No do-
cimo primeiro escrutínio realizado nu
Convenção Democrata, uflm ile osco-
lher o cun-lldato do Partido a futura
preelclondu da Republica o sr. Mao
doo conseguiu quatrocentos u setenta
o seis votos c o ar. Smlth: trezentos c
tres.

A Convenção Democrata loviin-
tou il sessão honte de noite, devendo
rotinlr-HO novamente hoje i\a !>,30 liu-
ras.

No lü." escrutínio o sr. Smlth per-
dou um voto o o sr. Mue Adoo ga-
nhou tres o melo votos, pois u mo-
tudo dos membros de umn .leiegação
votou neile emquanto que a outra me-
tudo votou num outro cawli.ltitc.

A Convenção Nacional Domocra.
ta, ainda náo conseguiu escolher o
candidato do partido ft presidência da
Republica.

Até esta manhã, reullzurum-so trln-
ta o tres escrutínios.

O governador do Estado de Nova
Yorlc sr. Al Smlth e o cx-mlinstro do
Thesouro sr. Mac AdOo, nlndu estão
na frente, mas nenhum delles recebeu
o necessário numero do votos para ser
proclamado candidato.

O pr. Mnc Adoo perde terreno con-
stantemente, emquanto o sr. Smlth
o conquista, ma-i o ganho deste não ê
de grande Importância.

NOTICIAS DA AMERI-
CA DO SUL

Na Argentina
PAGAMENTO DA TMVIMA 13X- !,..;

TERNA
BUENOS AIRES, t (U, P.) — •.;

ministro du Fazenda ordenou a .,i'0- '
mossa pura Londres ila qiiuntUi dei.
quatorze milhões o melo de imtê
ouro para pagar o primeiro couWM*
du divida externa n vonuor-so hojeVi^
O ESU1ARQUE ,DO MONUMENTO

A SAN SIAHT1N
BUENOS AIRES, 1 (U. P.) — Hll-.'

veríl hoje uma recepção u bordo do,!"American Legion" por oeeasiüo do*'
embarque do monumento u Sun Mar-
tln que vao ser erigido om ¦Washin-"

Bton. Assistiram us ministros do Ex-
terior, Marinha o Guerra o o em-
bulxador dns Estados Unidos.

A SEDIÇÃ0 DOS OFFICIAES
DA MARINHA GREGA

ATHENAS. 1 (U, V.) — A si-
tuação naval nesta capital torna-eo
cada voz mais séria devido ao dou-
contentamento que oo estende A cias.
so dos Inferiores. Ainda não foi an-
nunciada a provável solução do pro-
blema.

1
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. F.
Approvado em Berlim e Rio de Janeiro

DOENÇAS DA PELLE, DO CABELLO
E SYPHILIS.

CURAS MODERNAS
LÂMPADA DE KROMAYER — SOLAR-

TIFICIAL — DIATHERMIA

Rua da Assembléa, 100
2» ANDAR

O — 12 e 6 — 6.

DESEJA ANNUNCIAR
Em jornaes e revistas dos Estados

do Norto e Sul? A Empresa de publi-
cidade "A Ecloctica" se encarrega de
vos fornecer idéas e orçamentos para
propaganda eiflcaz o econômica. —
Avenida Klo Branco. 137. Rio. — Rua
da Büa Vista, 24 — São Paulo. — Rua
da Bahia, 919 — Bello Horizonte.

PIANOS
E AUTO-VIANOS ALLEMÃES DE

PRIMEIRA Q.UA.MDADE
Visitem a permanente e grande
Exposição da CASA ADOLFO BEN-
GELL. Rua do Passeio n. 42, loja
— Telephone Central 2336. Ven-
de-se a dinheiro e a prestação.

LAVOLINA
PIIODUCTO INDISPENSÁVEL EM TO-
UOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAUDE,

HOSPITAES, ETC.
A' VENDA EM TODOS OS ARMAZÉNS

' CoeaHBMHDaBiB^HHHMBMHHHBBi

Leilões de penhores
Em 8 de Julho de 1924

206 -rc- RUA BUENOS AIRES — 206
. J. G..LIBIA.:

A MUTUANTE (S.:A.)
RUA 7 DE SETEMBRO, 179

Leilão em 17 de Julho
Os Srs. mutuários podem

reformar as cautelas vencidas
ou resgatar os penhores até a
véspera do leilão.

C. Monteiro, director.

.'',' 
*:'.¦¦'¦-.,¦«;¦¦:

TERRENOS A PRESTAÇÕES
'•'¦ . '. 

V. - .1 ,V"«í\ \íts''•.'.->¦>':. '¦¦.: .í"^': : .' 'v BR00KLYN
PAULISTA 

:

BAIRRO OHld
SERVIDO PELO BONDE DK

SANTO AMARO
VILLAS

-BARCELONA

CALIFÓRNIA
ESTACIO SAO CAETANO

Terrenos superloros para desvios,
ermaxens, residências economloii,

chácaras e Industrias em geral

PEÇAM INFORMAÇÕES A' ^
SOCIEDADE ANONYMA FABRICA

VOTORANTIM
S. PAULO

47 IR-ua, S. Bento 4*7
TELEPHONE 5727

Rio de Janeiro — Telephone: Norte 6498
77 - RUA BUENOS AIRES - 77

(1° ANDAR)

/"VDTT ATÃA Tratamento segu-
UrlLALAU ro e cCflèaz com o° ' ' eriipíego do HHBj
NATOL. In numeras'co-miírovaçaes aqui
o nos Estados. Milharts de attestados.
Facll du usar, não. c»lge purgantes d
é bem aceito pelaa crianças. A' von-
da nas Pharmaclas do Rio o dos Es-
tados. Depositários : Drogaria Baptls-
ta — Rua Io de Março, 10 ,— Rio d*
Janeiro.

Doenças 1
Tru tamento'. cuida-

uso o rupido qiitiii-
o possível (Ili ro-

iintinrnne n"',rllí" (corrimcn-

(tompUcaçõcs na
iircthrii. próstata, testículos, :I>cxÍKa,
rins. utero c òvurlos; du sj-pliilis. dos
cancros moles, dus udcnltcs. eU'.,
pelo DK. ÍIÜIiIO DE MACEDO, ú
rua ila CARIOCA 54 - A (do 8 ús
11 o do 1 ús 6.)

ÜÚU ÍIlLlu 'or saude, realizar tudr
que desejar; cartas cotr

«illoB para a resposta, a P. S., Esta
-Aei de Mesnulta. E. do Rio.

Nariz, garganta e ouvidos
• <¦ . ' 

''

Di;. Sebastião César da Silva.,, ex-as-
slstento dos rrofs. Klllan, Uíttiil, cora
pratica nos liu3|)itaes do Sarls. Borllm
o Vienna. Consultas, do 2' fts 5. OuvU
dor. 189, 1» andar. - -

Dr. Monteiro de Castro
Clinica do inolcstlss Internas

especialmente do pulmão"e> coração *
CONSULTÓRIO: Rua dá C»rlo-
ca 44 — nua secundai, quartas
p sextas-feiras. Residência: Avo-
nida Maracauá T38. — Telépllo-
no:. Vllla 2320.

e nuto-plani»

PI 

A Hl I IV catâlogM*0» n.
I 11 IU I I X Ferreira & C.

lllll U Li cisco' Xavier****¦ Yvfrç .... 388. Tclepho.:;
no Vllla 3963. Dá-se grandes prazo».

PEGLUEKOS AÜMBS0BOS
ANTIGÜIDADES,— PaeamrBe ma-
rr ximos preços: pratarla,, chulei)
hespanhoee, objectos em marfim,
tartaruga, -madre-perola, porcelana,
louça, moveis e quadros. Galeriu
Esslinger, rua Barão, de S, Gonçalo,
22 (junto A Av. Central). 'Xole-

phone C. 4243. - . . .. .

A NTIGUIDADES—Brilhantes, jolaj
e prata. Compram-sè pfelos .inelho-

res preços. A "Mina de Ouro", Av«-
mda Rio Branco, 137.

PONCERTAM-S E jolas ¦ e relógios
*í na Pêndula-Americana; A rua doe
Inválidos, 10.

rvAROiaMANOlE paraense,- de volta
V do sua viagem ao Norte, 6 en-
coptrada dos 12. ás 18 horas,, á rua
Visconde de Itaúna, 073,' sobrado;
diz o presente c prediz o futuro com
segurança; especialista em questõos
intimas; absoluta dlscreção.

Copias á machinaJoa6 ae Anarade-
Rua Suchet 11

1° andar.

HINHEIRO para hypothccao o pro-
mlssorlas, juros módicos, com J.

Pinto. Chamados e cartas, á rua d]
Rosário, 161, sob. Tel. Norte 5236
e 3166.

I)DR. RAUL PACHECO — Parteiro". 
o gj-needOBista, com 12 annos de

pratica. Partos sem dOr,-.moléstias
das senhoras, tumores do selo e ven-
tre, hérnias, - appendiciteB, hemor-
rhoidas, operação cesariana. Instai-
lação especial para sua clinica no
Sanatório Guanabara. Consultório,
rua da Carioca, SI, dás 2 1|2 Os 6;
cartões com hora marcada. Resl-
dencia. Sanatório Guanabara —- Tel.
B. M. 877 e 403.

DK. HYGINO, Cir. geral, Mol. Sras.
DR. HYGINO FILHO, med. opera-
dor, 6yphilis, appcndicites, hérnias.
6... José. 69 (1 ás 5). T.. C... &16u

[\n. FLAVIO PESSOA — Prç^a~r dos hospltaes da Europa, Necker
e Broca de Paris. Via» urinarlas,
Rins, Doenças das senhoras, curft
radical da blcnoirhagla aguda a
chronica o suas complicações.1 Tra-1
tamento sem dôr, do «streltomento'
da urethm pela eleotrolise; cons. rna-
Sachet, 21, das 12 ás 

'lé 
lioraé,"

Tel. n; 7.217. Residência, rua Géns-r
ral Canabarro. 470. tel. Vllla 6161.,

F»R. AUGUSTO CERQUEIRA —
MolestiaB da Pelle e Syphllls. Con-

sultorlo: Assembléa, 37. das 4 horai ¦
em diante., . .

HENTISTA — Consultório, perto
Avenida, aluga-se. diariamente, 8

ás 14 horas. Casa Cirio, com o sr.
Catão, p. f.

JWiMlE. Dalina celebro cartomante,
occultlsta o vidente, trabalha com

oráculos, consagrada no Egypto
como grande prophetiza, como pro-va a todos o».sous clientes, offerece
os seus serviços todo» os dias; na rua
Qornelio n. G7. ,-S. Christovão, bon-
des S. Luiz Durão e Alegria. •'

AÍATERNIiDADE^ particular, de. toa-"* dame Virgínia Madruga, paratratamento de senhoras grávidas em
trabalho de parto ou doentes. Dia-
rias de 10 a 30 mil réis. Otepõe de.,
boas installações para qualquer ln-
tervenção. Funcclona sob a direcção
scientifica do dr. Maurlty Santos, & ¦
rua'do Mattoso, 115. Phone Vllla
n. 149. '¦> '

Q SEU FUTURO —.Qualquer p«s-
soa nue q-ulzcr possuir um horos-1-

copos da sua vida, mande o dia e o'
mez do seu nascimento, .para conhe-
cer bem b. seu futuro. Cartas A 3«
Tort, caixa postal n. 2.417. Rio.,

QUER 
comprar, vender, concertar

ou fazer jóias cõm seriedade.?,
procure a "Joalheria VaJanttm", roa
Gonçalves Dias, 37, pfcojje S84 C»
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M TEBBESTflE E IBITIi
B. tf, Ç. flo Brasil

A' ii.iujfio Rontrul forneceu hon»
"tom, por notilii d»» illvniiiim iiillll-le-
irlim v unir ut ri'|iiirl|i;Aeji iiUbliuRH, liS
|iiiHnimi'tiH. 1111 liuiiiirtiiniilii tolHl dn
,1._31»4.0.

HiiriHmi, di-•iiiaiilifi, (|iuindo mano»
brava nn- etdnvAo do Belém, u loco-
motiva 380, mu puMHir u chitvn I), da»
iliiiilla riilitijllii, mvi, iliiiiii do miiirt ro-
das doacaiTll-iluit, ficando Impedida
* linha .1... :

Dota irilliiii. foram danuiltlcadox
polo acidento, «uffrendo por luso, o
tropi Ri, utruxo om hcii liorurlo. A
turma do conuorva repOit a loconio-

< Uva d_4.ou.rrlln.la nos trilhos, nlo ha-
vendo de.iiirttreti pej.ao<ieH.

. i—• Doupiichos da- dlreoíorla: l.uli",
do Castro Mnrulra, pedindo Indomnl-
cacto —r 1 .iguo-ao a auantla do 24),

...{'(• io accordo com a letra "g", do ar-
tlgo 170, dn regulamento do trann-
portes, correndo pnr conta do om-

. pregado abaixo Indicado á respectiva
lndomnlz;n;flo. Companhia do Segu-
ro» Indomnlzadora, Idem Idem —
Idom it quantia do 270$, correndo
por conta do agento .Vrlliur Qoyta-
cazos de Castro a rcitpcctiva Inde»
mnlzaçiloV Companhia Central de
Armazene Ooi-aco, Idom idom —
Idem a quantia de 108)700, a quanto
fica reduzida a presunto r__.laniao.ilo,
do accordo com.o parecer do trafego,
correndo a Indemnlzac&o por conta
do conforente Carlos do Toledo RI-
bas. Antônio Augusto, idem Idem —
Idem a quantia do 26$, a quanto
fica reduzida a presente reclamação,
do uccOrdo com o parecer do trafego,
correndo a lndomnlznqao por. conta
do' praticante do con.erente DJalma
Fernandes. . "Anglo-Moxlcan Petro-
leum ¦ Company, Limited",- pedindo
certid&o — iCc.rtlf.que-se. José Alves
Nogueira, .'dem Idom — Idom o que
constar. Francisco Caruzo, pedindo
fornecimento de passes — Attondido.
Lulz Campos, pedindo certificado de
analyse do cimento — Idem. En-
tregue, mediante recibo o pagamento
da taxa devida, a 1* via do certlft-
cado.- Galdino Francisco de Oliveira,
¦pedindo readmleeao — Idem, do ac-

gordo com o parecer do trafogu.
Judô Clark, .Iojk. Henrique du
HIIvm, ClCjilpi. Mamlrii do Ollvolrn,
Idom Idom; iiHiim 1'olviiiin Ideal, I.I-
iiillinlii, ||i-i|li|ilu permln.an lniru cul-
Iim-hi- iimiillhiui para hkiiuh pluvlaeh
puni o rio existente nn Jeito da _.»•
Irada — Id.in, 4 vlitUt da informação,
Sylvlo d* Ollvolni, pedindo, permiti-
MO pura conotruir uma uubertu dc
xlimu uo patim da estaclo do Hao
Beulo — Idem, u titulo precário o
do iii-forilu com uh Jiifomwi-ftcK, l.m-
proHii FliimlnmiHi) du Forcn e Ijiiz,
podludu poriivIt-aHo pam fazer travei»
«Ia do linha n lullo du l.nlruda —
Idom, noa larnuiH du minuta Inclu-
sa, ITranelsco l.upii, pdindo uma
pautMgom do nível no kilometro 7,.n
— Como pede; sujoitando-ao ao pa-
gamonto dus despesas o u assignur
tormo na socretariu. M. Almeida A.
Comp., «ubmottendo a exumo da dl-
roctorla o Incluso officlo da «ocrotu-
rin, «o-b n. 081 — Em vista do quo
Informa a «uh-dlrctorln da 4* dlvlsilo,
verifico lrut.ir-sn de ni»» fortulto,
ouj.i responsubllldade nfio cabe nem
ao fornecedor nem a. quom montou
os cn-rros polo que não so lhos pôde
cobrar a despesa decorrente dus mo-
dlficasões ottootuadas. Cícero Dru-
mond, Joaquim Loronu, pedindo col-
locação — Aguarde opportunidade.
Edgard de Carvalho, Olympio José
Machado, José Souto do Avellar o
Manoel Rodrigues da Sllva, Idom
Idem — Nfio ha vaga.

No Lloyd Brasileiro
Devera, entrar dopols do amanhã

dos portos do norte o vapor "Ale-

grete".
O vapor "Bagé" salrâ,, ama-

nhi-, para Hamburgo.
O vapor "Macapá." deixou o

nosso porto no dia 1° do fluente para
Montevldéo.

O vapor "Rodrigues ' Alvos"
salrâ no dia 11 do corrente para os
portos do norte.

O vapor "João Alfredo" saíra
no dia 18 do fluento para Manâos.

O vapor "Mandu"' zarpará no
dia 30 do corrento para Nova York.
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UMA GRANDE VENDA
.Oa proprlatarloa da CAMISARIA AFRICANA á AVE-

N1DA PASSOS NS. 21 e 54*A. communicam aos sous dia-
tinetos clientes qua continuará até o fim do maz cor-
rante a grande venda de bonificação, como vario pelos
preços a seguir :
Meias de seda, artigo superior, par 4S500
Meias de seda com costura, todas as cores, par 105000
Meias de seda com costura, todas as cores, par. 8S500
Meias de seda com costura, todas as cores, par 69000
Meias fio de escossia c|baguet, todas as cores,

par . .,..,.;,.; 6$S00
Meias "Ledalina" todas as cores, par 45500
Meias de seda c|a|our, artigo de luxo, par . 25S000
Meias mousseline, todas as cores, par A _, ..-, .., 17Ç900

PARA HOMEM
i-íeias de seda, todas as cores, par .. ,., ,. . ., 4$Sut_
Meias de seda, furta-côres, par . . . .,'..'•, .. ., 7$500
Meias pretas de seda, artigo fino, par ..'........,' .-, 8X500
Meias finas, todas as cores, par .. .. .,' .: .* ., .., 2SS00
Meias finas., todas as cores, par . . .. .. . .i .< 1S500
Meias fio de escossia, par 5$ e. . . . ...... .: S$SOO
Meias, fio de escossia, par 6$ ': ... ,; 7S000
Um lote de camisas crepon forte, uma . ., ,.¦ ., 10S900
Um lote de camisas crepon claro, uma. ..,,.. .-' 115500
Um lote de camisas zephir e luizine, uma . 115.500
Um lote de camisas linho e seda ingleza, uma. 289500
Um lote do cuecas, para saldar, uma . . .. ., 35900
Cuecas de cretonne, para saldar, uma . . 59000
Cuecas de Mousseline branca, para saldar, uma. 69000
Cuecas de Mousseline branca, finíssima, uma ., 79500
Cuecas de Mousseline, zephir superior, uma .. 69500
Pyjamas de zephir, artigo bom, um 159500
GRANDE E VARIADO SORTIMENTO EM ROUPAS BRAN-

CAS PARA HOMENS, RAPAZES E CRIANÇAS COMO
SEJAM:

Camisas, Cuecas, Ceroulas, Lanços, Meias, Gravatas, etc.
189500
959000
129500
49500
29000
89500

Tapetes para quarto a
Tapetes para sala, lindos padrões a .; ...',.;'..,
Pannos para mesa, desde íj .,, .., .., ,.j [i,, ¦.-, ..,
Atpalhados, reclame, metro., ,.( ,.j >: ,., 

'.'. 
., ,.;

Toalhas para rosto, uma ./ ..i ,., ,.j ^ M ,.a w L.|
lfl |.| -.l -,.| |.| '.I.Toalhas para banho, uma

Façam una visita ás nossas casas.
21 e 54A - AVENIDA PASSOS - 21 e 54-A

Quem autürr Buborear, possuir, go-
sur um livro do oxtruordlnurlo ta»
lento devo adiiulrlr "BI ülarlo de
Sutiiii,1h". iriidui-ii..ii hespanhola da
obra do Leoiildun Andrclew, uni ma-

glstrul cscrlplor da Rússia moder-
nu, mlsoru\olmciitn morto cm 1019,
om uma aldola da Finlândia. "101

liliirlo do SatantVs" (-. uma disseca-
ilio implucavol, entontocodoru, ver-
tlginosa, do todo o uegror da ulma
da humanidade. Maravilhosa men-
talldado a riuo produz obrus do um
Intelloctuallsmo tão dynamlzado, uuo
oxtasla o aterroriza ao moumo tom-
po! Maravilhosa mentalidade a dos
alluclnndos osthotas da Rússia!...
Quom tiulzer ter, accordado, o mala
terrlvol o o mals seduetor dos so-
nhos, quo leia esta original, novella.

Entedlado dos esplendores do ln-
forno, Satanaz vem dlvertlr-so um

pouco pela torra, armado do um ln-
finito desprezo pelos homens, cou-
vencido da Inferlorldado desses nnl-
maeslnhos quo somos todos nús, de-
scodentes dc Adão. Quer pregar uma
pcoa a humanidade e muito enganar
aos homens todos. Satanaz è quu 6,
porítm, rldiculamcntc ludibriado -pc-
los quo pensava poder engazopur, o

parllcularmonto... por uma mulher.
No fim do livro, um dos finórios
mals competentes deste mundo do
Chrlsto diz ao Bolzcbuth vencido o
humilhado: "So realmonto erus Sa-
tunaz, chegasto um pouco tarde, pobro
diabo. Entendes tu? Quo vlcsto fa-
zer aqui? Representar uma comedia?

Tcnlur a genlo? Rir do non outros,

us pobros humanos? Invontar ulgu-

ma nova muldado quo noa llxesse

bailar a todus, ao som da tua mu»

slca? Pois inuli- conscgulste: JU to

o disso, clir-suBlo tardo. Dovlas ha-

vor madrugudo mals. A llumanlda-

do Jft 6 do maior Idado o nao tem

necessidade du tou engenho. Nilo

falo sô dn mim, quo acabo do onga-

nur-to com tanta facl)ldado e quo
fiquei com o tou dinheiro: Isso nlo

6 estranho, posto que sou Mngnus

Ergo. Nom slqucr falo do Maria.

Olha, porem para toda essa gento
inferior, meus modestos amigos, o

onche-te do vergonha. Ondo o como

poderlas achar em teu Inferno unB

diabos tüo cctltns, tão ulortas o tio

dispostos a tudo? Pois oom tudo Isso,

esses meus amigos nom uo monos

serão Inscrlptos nos annaes da. His-

torla humana; tal o a sra po-

quenez!"...

O livro í atroz para com a huma-
nldadc. .Mas 6 produeto do um co-

rebro lntelllgentlsalmo. Esmlgalha o

annlqulla todas as MusBos dos espl-
ritos grandes. -Tem pedaços que hor-
rorlzam. Uma puríssima figura do

mulher quo atravessa as paginas da

novella com a fascinação do uma
Madonna não 6, afinal, slnão uma
cortezã pollulda desdo os 14 annos...
Comtudo, que livro forte, quo cx-

traordlnarlo talento

PATRIOTISMO CLERICAE
*•**-.

(Da

Hamilton Duratu
'A Folha" do hontçniO

Continuam oh frudeu por toda a

parte, cspcçlulmento mus "suntaa"

uilsiiflivi, a pregar contra o ca._-.mon»
to civil. Um Natlvldado do Curan-
gola, o vlgurlo chamou concubinato
uo casamento legal, ulieganilo ao
ponto dc affirmar quo "as mulheres
quo hu casam sãmonto no civil, som
«o casarem ua Egreja Cathóllca, fl»
cam em condições inferiores o mui-
to pooroa uuo aa mulheres da
vida"! . .,_»__,,.a,u_--*>«-_.-.v

Essas offensaa Intoleráveis íl Fa»
mllla Brasileira, esso desrespeito li
Íol 6 utirado A faço do multim au-
torldadcs, quo ouvem taes "sor-

mOes", íjaem murmurando, porém
nüo sao capazes do roprlmtl-os,

Tomos denunciado essa campanha
pcrtlnaz e indecorosa, chamando a
nttençilo das autoridades; mas o
unlco effelto tem sido a mudança do
tactlca da parto das folhas catholl-
cas, que atlçam o combate.

O "Sino", redemptorlsta, por
exemplo, Jft diz assim: "Quo 6 o con»
trato civil? E' uma simples forma»
lidado legal, para regularizar a com»
munhüo dos bons. Em outros tor-
mos: não £ .usamento. O verdadeiro
casamento fi só aquello quo o chris-
tão coutrão do accordo com a lcgls-
lação divina o cccloslastlca."

Q "Sluo" atlça a revolta clcrlcal,

om termua voladoa, pois affirma que
u "contrato" civil nüo 6 caaamento.
I'. dil-o, por acaso, por Interesse pela
(iiinllla ou pela lei divina? De ne»
iiliinii modo. Os Interctwes da F.t*
mllla Brasileira o o cumprimento da
lcl dlv|na ostflo plonumcnlo salva-

guardudos pela lcl civil,
O casamento 6 um facto social,

quo resulta da ordem natural esta-
belcclda por Deus. Sã remotumento

pertenço ft csphoru religiosa, porquo
convém que o homem lnvoquo ns
bençAos divinas, antes o na occasláo
do dar um passo do tfio grando lm

portancla na vida; mas, quunto A nn-
tm,._.. o aos fins do matrimônio,
sempre foi, 6 é sorft do ordem social,
inteiramente natural o civil. Nilo fi
sacramento chrlstfio senfio peranto a
tiirsão do textos, feita pela Egreju
Romana. Nenhum apóstolo celebrou

Jamais um casamento religioso; nem
Chrlsto o tez, nem mandou quo o
flzessom. E' Iníqua o arbitraria,

pois, essa invosfio, obstinada o dos-
organizadora, do clero na vida bra3l-
leira, lnsurglndo-so contra a lei eo-
ciai do caaamento, chamando uos
casados do concubinos, o, onde lho
convém o podo livremente fuzcl-o
disseminando bigamlas, A campanha
clerical contra o casamento civil deve
ser severamente refreada.

(Do "Ex-Padre", do lõ-tH'.-!.)

DECLARAÇÕES
A' PRAÇA

0 RELATÓRIO E A QPPOSICAO

VICTORIOSA ANSCESTRALIDADE
" r> ¦<>¦.., ,...i

A' margem de um almoço do Sr. João Lage
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ORADORES, PROFESSORES,
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S TODAS AS PESSOAS QUE PRBC1SAM
CONSERTAR A VOZ PERF-OTA E

SONORA DEVEM USAR AS SUBLIMES .

(Fíriula e preparação do Phco. Francisco Siffoni)
porque nio -_5 enram como evitam todas as
doenças da bocea, da garganta o daa vias res.
piratarias, a saber:' larynglte. pbarjnglte,
amigdalite, traoheite, estomattte, aphtas, gen-
givite, ulceraçôes, grannlacões, angina, mão
hálito, rouquidão, aphonla e tosses rebeldes
conseqüentes a resfriados, lnfluenxa, bronchltcs,
coqueluche, sarampo, escarlatina, etc. Tooifl-
cam e reconstituem as cordas vocaes. Substl-
tuem cont vantagem os gargarejos líquidos.
Oomo preventivas o pára garantir o timbre da
vos bastam 8 pastilhas-por dia. A' venda nas
boas pharmacias e drogarias e no .deposito
geral:

Rua Primeiro de W. ar ço 17
—-. RIO DG JANEIRO
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HOMOEOPATHIAi
. E' «ctualment* a medioln» mals usid». nto «4 pela «u« éffiGienoia thar».
peutlo*. oomo. esti ae alcance út tedot, — A mero»

«í . -. . -m- *_mt

6 recómmendtda pela sus pureza • esmerada menlpulicto, *' venaa em todo
o Brasil; procure na su» pharmacia ou drogaria.

J. ALMEIDA CARDOSO & COMP.
BUA MARECHAL FLORIANO, 169 RIO DE JANEIRO
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LIVRARIA FRANCISCO ALVES
Fundada en 1864 — BUA OO OUVIDOR, IM — Rio de _fane.ro —
RUA MWERO BADARO' 1» — S. Paulo — BUA DA BAHIA, 1065

— BBU-O HORIZONTE
Bata caM tem um grande sortimento da livros de ensino prl-' mario, secundário' e superior, os quaes veade por preços baratlssi-

mos; ao_.m como giz, mappas, globos, cadarnoa para escripta, de-
senho. etc. — Remettatnos catálogos grátis para todo o Brasil.

na -nin. íiTTi r---------,á--_--- -

A grando eapectartlva nacional pelo
conjunto de Impressões colhidas, em
nosào puiz, pela mlssilo de technlcoa
brltannico-t que ha pouco nos visitou,
foi, finalmente» satisfeita com a pu-
blicação do relatório, peça a todos os
respeitos digna de meditação, ainda
mesmo que a identificação com as
observações dos factos ahi aprecia-
dos nao corresponda a uma egual
concordância com todos os proces-
sos de correcção suggerldos no im-
portanto documento.

Devemos, preliminarmente, accen-
tuar o trabalho isento do suspelyão,
tanto quanto possível do ponto de
vlsla brasileiro, levado a cabo pelas
lllustres personagene inglezas, cuja
mentalidade— embora formada num
paiz tradicionalista, com processos
antes ditados pola pratica que pelas
leis ¦— procurou a melhor fôrma ile
adaptação ao nosso melo, afim de
quo a maior parto das inspirações de-
correntes do inquérito a que prooc-
deram pudesse apresentar um cunho
do actualldado dentro do nosso sys-
tema político e da possibilidade fu-
gaz dos governos temporários.

Para isso, os nossos amlgct. Inglo-
zes salientam a necessidade de unia
virtude política que ainda não ad-
nutrimos — a continuidade dos pro-
grammas de governo em certos pon»
tos essenciacs do interesso nacional,
de modo a estabelecei- na adminis-
tração um encadeamonto que não
venha a ser qulebrado, periódica-
monte, com normas e orientação que
cada quadriennlo entenda imprimir,
om assumptos sobro os quaes a qua-
si totalidade dos homens eminentes
do paiz pensa exactamente do mesmo
modo.

Tanto a respeito dos nossos defel-
tos do temperamento quanto a pro-
posito das nossas deficiências de or-
ganlzadores práticos, a missão bri-
tannlca deixou exarados conceitos
quo, desprezando a superfluidade de
certoa melindres, só nos podem mui-
to orgulhar. Todos os nossos homens
politicos de responsabilidade, o exmo.
sr. dr. Arthur Bernardes, o sr. An-
tonio Carlos, o sr. Francisco Sá, os
srs. Cíncinato Braga e Sampaio Vi-
dal, vero, de ha muito, appellando
para as mesmas medidas que os to-
chnlcos inglezes nos acabam de amis-
tosamente indicar.

A questão do equilíbrio orçamen-
tario o combato ás caudas do orça-
mento, e a luta.contra o inflaccionls-
mo, a opposição aos empréstimos ln-
considerados, as apprehensões sobre
o excesso do funccionallsmo, o ap-
pello á modéstia, fi. economia, á con-
tinuidade administrativa, para a re-
stauração da ordem econômica e do
credito, tudo Isso" tem sido proferido,
brilhantemente, pelos nossos homens
públicos.

O sr. Arthur Bernardes trouxe ao
seu governo essas idéas, a tal ponto
condensadas para um ensaio dc pra-
tica actuação, quo tem feito dellas,
desde o Inicio, o objectivo da sua
administração, procurando reforçar

—t— SJma attitude digna
Lemos no "Jornal do Brasil" o se-

gulnte tópico: <
«O sr. Bergamlnl sustenta-

rã, ila tribuna, o critério dos

diplomas, contra os conch-.vo..

cleitoraes das câmaras verifi-
cádoras. S. ex. correu o risco

de ser sacrificado a esso in-
saciavel Moloch da politica, o
não renderá homenagens ao
deus feraz que o ameaçava.

Ao contrario do sr. Bahia,

que se iniciou na Câmara bel-

jando o cutello que por alguns
dias o amedrontou, o sr. Ber-

gaminíse revolta, numa attl-
tudo de coherencia justificada
por si mesmo."

Qada vez mals noa rojubllamos

por termos dado nossos votos ao dr.

Adolpho Bergamlnl, que entrou na

Câmara de cabeça erguida o vae,

pom dignidade e energia, batalhan-
do pela verdade eleitoral, combaten-

do ps conchavos políticos, por im-

moraes e anti-republlcanoB.
Proága o digno parlamentar nessa

estrada de desassombro o altivez,

para ver so os. seus gestos servem
de exemplo iaos energúmenos, O

apoio e a solidariedade dos espiri-

tos justos, rectos e Independentes. o
acompanharão nessa patriótica cru-
zada -

Tarios eleitores,

um programma appurenlemciue ln-
grato, não _>ú com a opinião dos ho-
mens que têm tido trato com o go-
verno o com os negócios publlcs, o
com as exposições minuciosas do
estado actual da nossa delicada si-
tuaçâo economico-ilnancelra, como
tambem convidando, amistosamente,
com probidade e com acerto, aquel-
les com quem mals temos interesses
ligados a exprimirem um pensamento
fiel a respeito do modo por que es-
tamos gerindo o patrimônio pura
cujo desenvolvimento elles têm pro-
curado contribuir.

A oppotilção está tirando do rela-
itorio umas tantas notas dc suppns-
ta resoniinciii, no espirito publico, iu-
stinetivomento animado contra tudo
quo pareça unia immisculção estra-
nha em negócios nacionaes. Os jor-
naes adversários vanglorlam-se, en-
tretanto, de não encontrarem noyl-
dado nos apontamentos dos Inglezes
e de serem coisas ditas e redltas
pela Opposição aquillo que no rela-
torlo apparoce numa linguagem do
tecliniccs, encarando assumptos parn
os quaes a bôa f6 dos nossos hos-
pedes foi cnipenlia.da ua aceitação de
um convite quo elles não provo-
curam.

Não obstante, para esses mesmos
órgãos, cujos pontos de vista um go-
verno enérgico o dellberailamente
organizador realiza — apoiado na
consciência do seu paiz o no applàu-
so da Opinião Internacional, onde o
credito brasileiro tem soffrido o.
abalos menos honrosos—o esforço do
governo, nesto momento, 6 ainda
passível da alta aceusação de rebai-
xar o paiz de "nação a colônia''.

Não & difficil descer ã má fé e á
falta de honestidade profissional dos
que, por espirito eminentemente ag-
gressivo, atacam a acção de um go-
verno que põe em pratica medidas
que os próprios adversários dizem
vir seguidamente pleiteando; porém
é Infinitamente mais fácil compre-
hender que es-ies adversários não têm
missão social alguma, nem do com-
mentar. nem de discordar, nem de
suggerir ou apoiar, ligados, como «ão,
os movimentos üo órgãos, que deve-
riam ser de opinião, aos acenos do
temperamentos trefegos, sem equlda-
de, sem sensibilidade moral pelo ,'ln-
teresse da communhão, da qual se
desussociaram pela caça ao interesse
ligado ao escândalo.

Temps sobre a opinião dos technl-
cos Inglezes largas considerações
fazer, no terreno particular das ap-
plicações do algumas das suas stig-
gestões. Mas _ indispensável íerir,
no primeiro momento, a impressa o
desyo documento, que confirma,
como uma espécie de éco da opinião
mundial, o appluuso que desperta a
obra ingento e nuiic».! de restauração
do economia, do ordem o do r>''
dencia, a que o otrilrté..ite sr, Arthur
Bernardes está conduzindo, patrloti
camente, a administração brnsiloir-

(Transcrlpto do "Rio-Jornal", de
1-7-1024.)

-Lifleu-LiteFarla Portuguez—
Um 'Ribeiro 

qualquer acusa o sr.
José Dantas, do Lyceu Literário Por-
tuguez.

Houvo uma assembléa geral o esse
bobo alegre lá não .appareceu para
positivar as suas afflrmatlvas. Met-
teu a cauda entre as pernas c saiu
ganindo...

Agora surgem augnienU-ndo a ma-
tilha uns Bragas o uns Barbosas.
Pobres diubos I

Chõ, -tinsoada rafeira !
Um de Braga o iiú.

. oi» . ...

Devolve-se o dinheiro
a quem fizer uso do PEITORAL
I.OUSSE..ET e não alcançar o resul»
tado desejado. Mais da 15.000 pessoal
que obtiveram optlinos resultados em
pouco tempo garantem a Incontestável
orrica-la üo PEITORAL ROUSSELET cm
todos os casos de TOSSHS, 59 dos mals
eminentes médicos brasileiros e estran-
gelros attestam ser o PEITORAL
ROUSSELET o que supera todos os
preparados. Leiam com attenção o fo»
lheto que acompanha o frasco. Exigir
o PEITORAL ROUSSELET, gem que
vos darão outro qualquer que lhe dã
mals lucro na venda o quo estragara
vosso estômago, osperdlçando vosso
dinheiro.

- . . * «ia ¦

Malas e artigos de viagem
A "Casa Marinho" cota fazendo a

veada de todo o mu stock, por menos
do custo, tudo o que ha de melhor em
obra de lei. Quem quiior ter malas su»
perloree. aproveite a occasiio. E' aa
rua Sete de Setembro. 61, — ____b_>.I'«¦«vam _-t«r___k_, .

Pude parecer quo o sr. João Lago
fi tambem uma das energias sympa-
thlcas ã corrente futurista que pelas
columnas do seu jornal prega de-
lenda tradição e passado. Podo pa-
recer, mas não é. Sabe-se que as
idéas novas, de que os rapazes fize-
ram camelot o Br. Graça Aranha,
visam principalmente abolir a ln-
fluencia do espirito e dos costumes
portuguezes no Brasil. E' um grito
de revolução contra os vínculos da
ascestralldade ultramarina. Ora, o

si. João Lago tolera quo a nova In-
confidencia so engendre pela litera-
tura do collaboração do seu órgão,
mas não c com cila solidário. Para
isto seria preciso qu© o requinte dc
civllisação que ello cxhibe, nos seus
hábitos, uas suas attítudes, nos seus
gestos, tivesse Ido além da eplderme,

om que o pequeno salão, que ê uma
eolmeia rumorosa de políticos, do

jornalistas, do escriptores o dc dl-

ploinatas, está completamente deser-
to. Evidentemente ello não queria
platéa para a refeição quo ia fazer.
_ o prato pedido exp,lloa. Pouco
depois, quem ontrasso na Rotlsserle
sorprehenderia o sr. João Lage,
numa mesa dc fundo, diante de uma
enorme posta de bacalhau assado,
unia garrafa de azeito dc oliveiras
0 um prato chelJ de vastas rodelas
de cebola crua. E era do ver a com-
municaliva voluptuosidude, a trans-
bordanto alegria, o apnetito vehemen-
tc, authentlcamonte portuguez, com
quo ello comia. A velha têmpora, o
velho sangue do Alemtejo desforra-
va-so naquello momento, clandestl-
namento embora, do regimen dobl-

numa infiltração atê a alma, atê II tan te da cozinha da civllisação...
os sentimentos, até a essência, trans- ! Não, um homem que devorava um

formando _ velha argila o a velha pedaço daquelle, de bacalhau quoi-
psyché transmontana. Não é teme-: mado nas brazas, ã primitiva, com
rario suppor que o sr. João Lagede- aquella Inundação de azeite o aquel-

seje fazer crer quo se libertou .los las cebolas do fazerem lagrimas nos
laços da hereditarledadc, para me- ! olhos o água na boca, não seria ja-
lhor so confundir com o typo do | mals, dentro de si, dlanto do si so
super-civilisado incompatível com o
typo da Raça. Mas, ha verdade, não
se libertou.

Diremos o motivo da supposlção o

porque a desmentimos. Não o faremos
através de uma dissertação philoso-
phica, mas através da narração de um
episódio. Por elle vimos que o sr.
João Lage ê hoje tã,o portuguez, tão
integralmente portuguez, como no
dia em' que aqui chegou nas suas
heróicas tamancas do marroqulm
vermelho. Vamos ao facto. Um des-
tes dias, o sr. João Lage foi almo-

çar na Rotisserio uma hora tardia

sinho, senão um lusíada do quatro
costados, tão vero o lão bom como
aquelles eommentaes incríveis das
bambochatus nocturnas que o Eça
satyrisa...

O sr. João Lage porém não quer
parocer aquillo que é. Por isto manda
brunlr as unhas, consente no seu
jornal a Irreverência futurista, dis-
farco do neo-jacoblnlsmo, e, possl-
velmente, depois das empanturradas
dc bacalhau com cebolas, faz gar-
garejos de água da Colônia....

(Do "A. B. C.".) '

ROCHA COUTO A C, estabe-
tecidos nesta praça, á rua 1.*
de Marco n. 133, e deposito á
rua Conselheiro Saraiva n. 8,
com o commercio de maasames,
velanves e artlaos para machl*
nas a vapor e fabricas de teci*
dos, communicam aos seus ami*
tios e freiíuczca, e a quem mals
Interessar possa, que, confor-
me alteração do seu contrato
social lavrada em IS da Junho
p. p. c archtvada na Junta Com-
merclal desta capital em J.6 do
referido mez, sob o n. 80,039,
retirou-sc da sociedade, na me*
lhor harmonia, o seu antigo che*
fe e presado amigo sr. José Cor*
rea da Rocha Couto, ficando
toda a responsabilidade do actl-
vo e passivo da firma, a cargo
dos soolos Antônio de Mesqul-
ta Rocha' Couto e João Maria
Osório Sarmento, solidários, e
Sebastião de Oliveira, que pas»
sou a commanditarlo. Communl*
cam, .outroslm, .que .continua
como seu Interessado o seu su-
xillar c amigo, Francisco Cama
Lobo.

Rio dc Janeiro, 1," dc julho
dc 1924.

ROCHA COUTO & C.
Confirmo a declaração acima

— José Corrêa da Rocha Couto,
DECLARAÇÕES

Antônio José Teixeira de
Mesquita communica a seus
amigos c a quem mais interes-
sar possa, que a partir desta
data, por conveniências com-
merciaes, asslgnar-se-á ANTO-
NIO DE MESQUITA ROCHA
COUTO. _

JOSÉ' CORRÊA DA ROCHA,
que, por conveniências commer-
ciaea, passara a assignar*se
José Corrêa da Rocha Couto,
communica a seus amigos, bem
como a quem mais interessar
possa, que nesta deta volto a
asBignar o seu primitivo nome.

Rio dc Janeiro, 1." Julho dc
1924.

Antônio de Mesquita Rocha
Couto — José Corrêa da Rocha.

Caixa Beneficente do Club Naval
ASSEMDL1_'j\ ORDINÁRIA

_!' e ultima convocarão
Dc -rdem do pr, presidente, o dc

accordo com o art. __ do Regimento
ílil vigor, convido os srs. sócios des-
ta Caixa Beneficente a reunirem-so
eni aÈsonibléa geral ordinária; na
sala de .se-isõet. <lo Club Naval, no
dia 7 de Julho de 1924, ás _0 hpriis,
para piivirrm a leitura do relatório
do sr. presidente c- parecer do conse-
Ilio fiscal.

Secretaria da Caixa Beneficente do
Club Naval, om 1 do .lUlho de 1U.I.
..O secretario: í_jriiit.hlldc Maçno ile
Carvalho, capitão-tenente.

As Mulheres
mais admiradas
Sfloaquellas cujo saò-

gueé

Centro dos Commissarios de Polida
PARECEU DO CONSELHO FISCAL

APRESENTADO HONTEM A'
ASSEMRLE'A ORDINÁRIA

Cumprindo o disposto no art. 40
letra D dos Estatutos o Conselho
Fiscal é de parecer que sejant appro-
vadas as contas apresentadas pela
illustre directoria que ora finda p
seu mandato, pelos motivos que pas»
sa a relatar. Kxamlnando com rigor
todas as contas o documentos quer
de-receita, quer de despesa que ao
conselho foram apresentadas pelo
sr. thesoureiro commissarlo Antônio
Duarte Baptlsta não . encontrou ne-

nhum quo não estivesse devidamen-
te legalizado e authen.ieado. 13 que-
rendo ser profundamente rigoroso o

Conselho, observa, quo apenas notou
algumas falhas no tocante á dlscrl-
minayão do verbas; assim na verba
eventuaes verificou o lançamento de
receitas provenientes do benefícios o
outras que deviam ser Jangadas em.

verbas próprias; no emtanto, do

nenhum modo esse facto prejudicou
os interesses do Centro porquanto as

quantias devidas foram escriptura»
das o recebidas pelo Centro apezar
dessas falhas. Quanto ao estado do
Patrimônio Social, o Conselho Infor-
ma quo ello está perfeitamente ro-

presentado o garantido pelos saldos
existentes nos estabelecimentos de
credito referidos no balanço; saldos
em caixa o pelos empréstimos hy-

pothecarlos itarntiera discriminados,

quo garantem de modo absoluto os
fundos empregados não só polo va-

lor dos immoveis onerados como

pela natureza dos títulos offerecldos,
escrlpturas de hypothecas devida-
mente lavradas com os requisitos o
formalidades do direito. Assim pois
diante do rigor e imparcialidade
com que agiu o Conselho no desem-

penho do seu mandato é de rlgo-

rosa justiça que fiquem consignados
os louvores do quo ê merecedora a
digna directorla que tanto soube ele-
var o conceito do Centro o, especial-
menie, os esforços do seu digno the»
souroiro que ha 8 annos, gem qual-
quer remuneração vem prestando
serviços inestimáveis ao Centro.
Esse é o nosso parocer. Rio, Io do
Julho do 1924 — (jVsslgnado) Dou-
tor Anôr Mnrgariilo da Sllva, Paulo
do Oliveira Filho o Antônio Nunca
da Silva.

30:000$000
0 bilhete n, 4058, premiado com réis

..0:000.000, ua popular o. acreditada lo-
lerls do Estado do nio, extraída hontem,
foi vendido nesta Capllal.

Cumplido de SanfAnna
Frof. de Direito Civil na Unlvsril"

dade — Esc. Rua 1° de Marco n. 21
-_ Tel. N. 4058 — Rea. Sul -00J.

AGENTES E VIAJANTES
Aceltam-so om todos os Estados, para

carimbos o gravuras; boa uoinmls-.o. Con-
«lições: Antônio li. da Silva, rua General
Çamara, 140, Filo.

Dr. Desidério Mi
mÊ_-mm-mmm--tmm-i----wm_-_mmm--m-----am-mmm--mm

Tratamento do apparelho digestivo.
Consultas das dietas especiaes.

curas positivas para cmmagrecer o
para engordar pelo metbodo o mais

moderno.

Conaultorlo: Rua UruguaytiM- 36.

_.»', 4." e d." feiras, das 3 ís 6 ho-
ru da tarde.

ResMeit.it: Rus Msohsdo de Assis, 20

Tel. B. M. 1105 — Atteade a chama-
dos por tekpboac.

cujas
dee

vermelho
revelam

energia

puroe
sau*

ASÉprraiia
doDü

reconstilue lodo o organismo,
(a* cessarem as enxaquecas, aug»
menta o appetite, dá brilho aos olhos,
emfim purifica o sangue. Seus resul»
tados sio surpr.hei-dcntes. A vend»
luso annos.

lie _!__-_.-a-to

, tsfih- as PIhiIm de Or. Arar
sm ssu Isr.

Conservam a rtgul*i1ds_« dosIntestinos o do fígado.
SSo puramente vegeta... E

ca _-.^_k CO

_<-»

ua
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Em todas aa dMcniaa e
DBFO0ITO GERAL

CAMPOS BS-f-tOR * fl»
r_o.db_-an__c.ro
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De São Paulo
O PAGAMENTO PA DIVIDA E.\.

TERNA
. fl, PAULO, 1. (A,) — O Thesouro

do Bstado ucaba do remetter uo (.id-
verno Federal a Importância do.,.
117.831-4-7, por saldo do cm presti-
mo do ü,000,000 do' libras, conti 11-
dé om 1007,, por Intermedia ilu
União.

Do 1 dò maio para cfy, foram fel-
tos as seguintes remonuas para o
serviço da divida externa do Estu-
do:

Empréstimo do 188 — J. Honrl
Sphrodor & C. libras 16.002-7-0.

Empl-cstlmo do 1004 — Banco do
Londros o Sul Amcrlcu, Ltd, llbrue
32.820-0-0.

Empréstimo de 1021 — Spoyor &
C, dollares 127.000,00; J. Henry
Scnrodcr & C., libras, 33.984-15-11;
Llppmann, Rosenthal o C„ florlns,
287.038,48. »
De Minas Geraes
NOVA ESTRADA BE RODAGEM

iBHLLO HORIZONTE, 1 (Ai) -
Foram concluídas as obrns da ostra'
da do rodagem de Capclllnha da
Graça a Santa Maria de S. Felix.

De Matto Grosso
A VISITA DO • PRESIDENTE DO

PARAGUAY
IPONTA PORÁ, 1 (A.) — Chegou

hoje a esta sldado o general Nepo-
muceno Costa, commandanto da 1*
circumscripção, afim do esperar o
dr. Josô Ayala, presidente eleito da
•Republica do Paraguay, que esta
visitando ae cidades Umltrophes com
o Brasil.

O dr. Ayala, durante a eua esta-
dia em território nacional serã hos-
pede officlal do governo brasileiro.

ÍO DIREITO E O FORO]
" ** ¦— "* •«(-¦¦"•l^-^«.^— -- — —-— .- — .. —— .—.a^^-lBW. -_JV-^*^*^^4S«imils«^l--|^<l*^«J'*^Pl •¦•«•¦•^WM^WM**1^^»!^ wu^i ^|OJ

RADIO-JORNAL

GUARDA-LIVROS
POR TfOOO

Qucrols aprender a ser guarda-ll.
vros sem auxilio do mostro o sem vos
ser preciso consultar outra pessoa 7
Não percaes tempo em escolher livros,
ido fi. Livraria Francisco Alvos o ou-
trás boas livrarias ou ao sou Uoposi-
• arlo A. Silva. A rua Buenos Aires
ii. "28 e pedi um exemplar de Escrl-
nturação Mercantil por Domingos Car-
reira, pois é o tratado mais simples o

'claro que até hoje tem appareclda so
bre o assumpto.

De Pernambuco
A CASA JpE BANHOS DESTRUÍDAw pelo rogo

rfcECVFI', 1 (A.), — U|il violento
Incondlo destruiu, hoje, completa-
mento, ;i «;i-K du banhos i-liumln uu
pnrto desta cidade, u&o ho tendo, po-
rim, vorltlcudo . nenhum Uviuhuc
pessoal,
Do Estado do Rio
A rOfctól-VDO PREFEITO DE CAM-

POS
CAMPOS, 1. (A.) — UeulIzou-HO,

com grande sulemnldado, a posmi
do sr. Josô Bruno do Azovodo, no
enrgo do prefeito desta cldado. Do-
pola do algunius palavras do dr.
Lulz Sobral, iraiismlltlnilo-lhc o go-
verno municipal o onaltccendo-lhc
os seus méritos do político dedicado
a (lcl ãs sua» convicções, usou da
palavra o deputado Lulz Cluaranã,
quo produziu um discurso allusivo
ao acto.
Do Paraná
O PERIGO DA QUEIMA DE FO-

GUETES
CURITYBA, 1. (A.) — Na nolto

do 28 do Junho findo, om Antonlno,
João Aurélio, apreciando os festejos
do S. Pedro, foi attingido por um
foguete ccmimum, quo, dando-lhe
em cheio por baixo do queixo, on-
cravou-lhe a vareta nus carnes, ex-
plodlmlo treB bombas, que lho di-
laceraram a carótida, causando-lho
a morte apôs atrozes soffrltnentos.

Esse acontecimento contrlstou
profundamente a população daqucl-
Ia cidade.

EXPEDIENTE
Tendo chegado ao escnpto-

rio do O JORNAL, varias re-
clamações, todas ellas do-
cumentadas, de que SILVINO
MAURÍCIO MEIRA, nosso ex-
agente em Parahyba, está cor-
rendo os Estados do norte do
paiz angariando assignaturas
para esta folha, declaramos
não estai esse sr. a isso autori-
zado, e serem falsos os talões
de recibos por elle empregados.

fi, FREFERE9CIi'
Uma graça conquistada ao publico

no PASSADO
Conquista que se vem

repetindo no PRESENTE
e é uma solida garantia de f U1 U llv

para os grandes estabelecimentos:

Notre Dama de Paris
182 OUVIDOR

AO 1° BARATEIRO -
AV. RIO BRANCO 100

A' BRASILEIRA
LARGO 8. FRANCISCO 38-42

As casas predominantes em Artigos de Moda !

INDICADOR FORENSE
CONSELHO OE JUSTIÇA

CompOc-He i\ti oito dosonihargado-
res o cinco Jurlsoonsultos, 

"lincolo-
iiundo tiob a presidência' do prosl-
dento da Corto de Ap-pellac&o, »*ndu
uquolloe, ulello» pela CArte, eni «tes--
não plena, quatrlennalmentoi o os Ju-
rlsconeullOM, nomeados pelo prcsldon-*
ic dd Republica.

Prosldontu, de-acmbnrgqrtur Caola-i
uo Pinto do Miranda Montenegro;
membros, deaombargadorm Ataulpho
NdpolOB do PalVH, Celso Aprlglo Oul-
moraes, Pedro do A. Nabuco de
Abreu, Virgílio do SA Pereira, Josí
Joaquim Saraiva Junlor, Pedro Tran-
colllno aulmarie-9, Edmundo do Ai-
melda R6go o Elvlro Carrilho da
Fonseca; o drs. Jouqulm Xavlor Cur
valho do Mendonça, Alfredo Bemar-
de-) da Silva, A. Carvalho Mourão,
Astolpho Uezendo o Paulo de "U\-

corda, representante do Ministério
Publico; Andró do Faria Porelro,
procurador geral; secretario do con-
selho, dr. Renato do Carvalho Ta-
varos.

CO.tCUISSAO DISCIPLINAR
Compõc-so do um Juiz do dlroito,

eleito polo Conselho de Justiça; um
membro do Ministério Publico, dc
slgnado polo procurador geral; e um
protor, designado polo ministro da
Justiça, todos com mandato por um
decennio.

A commissão funcclonara. sob a
presidência do juiz, com direito de
voto-, servindo de socreturio um cs-
erlvilo, por ella nomeado.

Juiz dc* direito, dr. Josò Ovidio M.
Ramos, preaidento; promotor publl-
co, dr. .1. H. Mu fra do Laet; protor.
dr. .losú Burlo do Figueiredo*; secre-
tario, Lulz Marcondes do A. Fli
gueira. ,

-,' JURY
A primeira sessão preparatória do

Tribunal do Jury, está marcada para
amanhã fis 12 horas.

.V reunião será presidida pelo juiz
Edgard Costa e funcclonara como
escrivão o ur. ÍIoís de Castro.

— Durante a sessão passada o tri-
bunal popular Julgou 12 réos, sendo
7 do ;
selo do homicídio o cinco por tenta-
tiva de morte, foram condemnados
seis e absolvidos seis.

CHRONICA DO FôRO
RE'OS QUE VAO SER SU.MMA-

RIADOS -~-
Primeira Vara — Foram designa-

dos para amanhã os seguintes sum-
marios: do SalU6tlano Marcollno de
Oliveira e JoSo Evangelista de Souza,
incursos no art. 35(1 e Justino Alves
dos Santos, incurso no art. 331, n. 2,
combinado com o art. 330, § -T, to-
dos' do Código Penal.

Segunda V°ra — Summarios —
Antônio Justino da Paixão o Arthur
Justino da Paixão, incursos no ar-
tigo 130 do Código Penal.

Terceira Vara -— Summarios —
Amphiloquio do Paula Freire, Incur-
so no art. Io paragrapho unlco da
lei n. 4.'294, de ti de julho de 1921.

Quarta Vara — Summarios — José
Francisco da Silva, Incurso no artigo
2(18; Augusto Acro Caldas, incurso
nos arts. 268 e 2T2; Antônio Martins,
Incurso no art. 2'67; e Antônio da
Silva e outros, Incursos no art. 283
do Código Penal.

Quinta Vara — Summarios —
Francisco Ferreira do Nascimento e
Ignacio Ferreira da Silva, incursos
no art. Io, paragrapho unlco, da lei
n. 4.284, de 6 de julho de 1924 o
Aprlglo de Mello, Incurso no art. 330
do Código Penai.

Scttma Vara — Summarios — Cio-
tario Pacifico, Incurso no art. 2117 o
Jeronymo Lopes do Souza, incurso
no art. 124, 8 Io, do Código Penal.

MUI/TAS RELEVADAS
O presidente do Tribunal do Jury

dr. Edgard Costa, relevou a multa
Imposta aos jurados Augusto Rodri-
gues Pereira da Cruz e João Antônio
Garcia, em vista dos attestados apre-
sentados.

Dr. Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital de S. Fran-

cisco de Assis — Cirurgia geral —
Diagnostico e tratamento cirúrgico
das affecções do estômago, intestl-
nos o vias blllares. Utero, ovarios,
urethra, bexiga e rins. Tratamento
do câncer, das hemorrhagias, dos
'umores do utero o da bexiga pelo
radium. — Consultório, Assembléa,
21. — Res. Conde de Bomfim, 668.
— TeU Villa 1223.

GRAVES MOLÉSTIAS
ja como se evitam

nos casos de dores generalizadas por todo o corpo, falta de ar, falta de somno,
falta de appetite, falta de memória, falta de energia; é sempre com grande
proveito que se toma o.

DYNAMOGENOL
Sendo: as dores no peito, cansaço, falta de appetite, tosse, escarros abundam
tes e ligeira reaeção febril, não demor-fis mais; tomae o DYNAMOGENOL e
sentireis allivio,

Sendo: — perda de memória, perda de phosphatos, perda de forças, perda de
somno, tristeza, pallidcz, excitabilidade nervosa •*? enfraquecimento mus-
cular — não mais demoreis, pois a, neurasthenia tomou conta do vosso orga-
nismo — tomae DYNAMOGENOL Jmmediatamente.

Lembrae-vos que o DYNAMOGENOL é um fortificante sem aicool, o seu
sabor é agradabilissimo, não tem- dieta eco melhor tônico das mo-
lestias nervosas, é um tônico soberano para as crianças, senhoras e para os
homens — a impotência é uma moléstia nervosa — em 3 dias com o
DYNAMOGENOL desapparece — Vende-se em todo mundo.,

(Lie. em S de Junho dc 1907)

CONTRA Q* A«"í*OS DAS AUEN-
C«AS PB OA8.-VM-3NTOS

Uma olnmlar do procurador geral
UO OMrlcto FortOml

Nu exercido do 8U«n uttrlbulcoes
legaes, recommendd ao* 2' e 3" dis-
trlhuldore», «ob pena d(. Incorrerem
uni fults grave, que ai doam distrl-
bul(*flo dp petlfjde*» p»rá iiibllltaçílo
de casamento* (istlgmidas pele* pvo-
prio» niibentCK, com a declsra-jão ax-
pn-írüi das muuh residências na cir-
oumüerlpção Judiciaria do cartório n
quo sio distribuídas, e — não «,(-
bendo ou não podendo elles asslgnar
— quando, declarado o motivo da
ausência da usslgnatura, estiverem ús
mesmas potl*;6es rogularmento assl-
gmidtiri a rogo. i

Rio do Janeiro, 30 do'junho do
1024, -r (A.) Andrí de Faria Po-
reira. '

O SÍOVISIENTO DA QUARTA
PRETÓRIA CIVEL

O dr. Slartlnho Garcez Caldas Bar-
reto, Juiz da 4* Pretorl.i Cível, du-
rante o moz de Jqnho ultimo, profa-
riu us seguintes sentenças e funcclo-
nou uos seguintes feitos:

Sentenças, 97; acções executivos,
10; acçSes de díbpejô, 8; uoçdoa de
deposito, 1; acyOes sumniarlus, 3;
rolnlegrações do posses, 3; recll-
flcacOos do registro, 5; penhor
legal, 1; acçfio de accidente de tra-
balho, 1; acção do obras novas, 1;
manutenção do posse, ij laudos ho-
mologados, 0; desistência de acção,
D; justificações, 49; der.paehús pro-
feridos, 650; em petição, 497; cm au-
tos, 95; cm embargos, 6; em ugsra-
vos, 4; om appellações, S; cm cx-
cepções, 8; om notificações, 32; ou-
viu 122 testemunhas, presidiu I vis-
tortas, expediu 44 mandados, S pro-
catorlas o realizou 66 casamentos.

EXPEDIENTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

•12' sessão, em 30 de junho do
1924 — Presidência do ministro An-
dré Cavalcanti — Procurador geral
da Republica o ministro Pires c Al-
buquerque.

A's 12 horas c meia abriu-se o.
aessAu, achando se presentes os ml-
nistros Guimarães Natal, Muniz Bar-
roto, V(vclrós do Castro, Edmundo
Lins, Hermenegildo do Barros, Pc-
dro dos Santos, Gemlniano da Fran-
ca e Arthur Ribeiro. Deixaram do
comparecer os ministros Hormlnio
do Espirito Santo, presidente; Leo-
nl Ramos, Pedro Mibielli e Sebaatião
do Lacerda, que se acham em goso
de licença e Godofredo Cunha, com
causa justificada.

Foi lida e approvada a acta da
sessão anterior e despachado todo o
expediente sobre a mevsa.

JULGAMENTOS
Haboas-cor-iu**;:
N. 11.22Ü — D. Federai — rio-

lator, o mlnlatro Muniz Barreto; pa-
ciente, Mauricio Bnmmblath — Con-
verteu-se o julgamento em diligencia
para se pedirem informações ao mi-
nistro da Justiça, unanimemente.

N. 11.342 — Apiazonae — Re-
lator, o ministro G. Natal; recorren-
te, o Juiz federal; recorrido, Leopol-
do Barbosa de Oliveira —r Negou-se
provlmfinto ao recurso, unanime-
mente.

N. 11.-278 — Minas Geraes —
Relator, o ministro G. Natal; pacl-
entes, Carlos Bobriclt e Wolf Sclionr
— Não se conheceu do pedido por
eer originário, unanimemente.

N. 11.285 — D. Federal — Ke-
lator, o ministro Gemlniaino da Fran-
ca; pacientes, Ricardo José de Santa-
Anna e outros —•* Negou-se a ordem
impetrada, unanimemente.

N. 11.166 — D. Federal — Re-
lator, o ministro H. do Barros; re-
corrente, Antônio ou Gustavo Fer-
reira de Moraes Sarmento; recorri-
da, a 8" Câmara da Corte de Appel-
lação —• Negou-se provimento ao Ao
recurso, unanimemente. lho.

N. 11.170 — O. Federal — Re
lator, o ministro G. Natal; paciente i
Marceliino Ricardo — Julgou-se
prejudicado o pedido, unanimemente.' N. 11.IS3D — D. Federal — fte-
lator, o ministro Pedro dos Santos;
paciente, Antônio Manoel pereira —
Não se conheceu do pedido, una-nl-
memente.

N. 11.241 — D. Federal — Re-
lator, o ministro Arthur Ribeiro; pa-
ciente, Marcos Josí Soares — Con-
cedeu-se a ordem impetrada contra
o voto do ministro Muniz Barreto.

N. 11.244 — Minas Geraes —
Relator, o ministro Muniz Barreto;
recorrente, tenente Alcides do Ama-
ral; recorrido, o Tribunal da 'Rela-*
ção — Deu-se provimento ao recurso
para conceder a ordem, unanime-
mente.,

N. 11.246 — Ceará — Relator, o
ministro Edmundo Lins; recorrente,
o Juizo Federal; recorrido, José
Cândido de Souza — Converteu-se o
julgamento em diligencia afim de
ser ouvida a autoridade coautora
contra o svotos dos ministros Ed**
mundo Lins, H. Barros e Muniz Bar-
reto.

N. 11.260 — Ceará — Relator, o
ministro G. Natal; recorrente, o
Juízo Federal; recorrido, Arnon do
Valle Weyne —r Idêntica decisão a
do "habeasreorpus" n. 11.246.

N. 11.275 — Rio ds Janeiro -r-
Relator, o mlnlatro Pedro dos San-
tos; recorrente, o Juizo Federal; ré-
corrido, Osoar Figueiredo — Deu-se
provimento a° recurso para cassar
a ordem concedida por não estar dy-
vidaRiejit.e provado ser o paciei,"fu
arrlmo de sua mãe, unanimemente.

N. 11.286 — D. Federal — Re-
lator, 6 ministro Arthur RÍBeiro; re-
corrente, João Barbosa de Amorim:
recorrida, a 2* Câmara da Corto de
Appellação -t- Converteu-so o julga-
mento em diligencia para se rêqui-
sitarem os autos orjginaes, unanime»
ínepte.

Além deases "haJjeae-corpus" foi
ram julgados mais 85 recursos "ex-
officio" de dlvôrsos Eatados refe-
rentes a sorteados.

CÔBTE DE APPELLAÇÃO
5» câmara

Sob a presidência do desembar-
gador Blvlro Carrilho, secretariado
pelo dr. Cicero Brant, chefe da 1*
secção.

Comparecera!**} os (Jeeembargado-
res Eçdnundo p6g0 ^ carvalho Mello.

JULGAMENTOS
.¦Vgg-navos do pCção:N. 147 (Inventario) — Relator,

desembargador Carrllhp; aggrávan-
tes, S. Ribeiro & Ç.; aggravado, co-
ronel Manoel Dias de Sejxaa — Co-
iiheceu-se do aggravo e deurse-lhe
provimento para que o dr. juiz "a
quo" reformo o despaoho aggravado
o mande consignar ha esorlptura da
venda do Immovel a obrigação do
adgulrente respeitar o arréndamen-
to a que estã. sujeito o Immovel de
accordo com o contrato de folhas.

N. 151 (relvlindicàç|ão) — tíçla-
tor, desembargador Çar-fllho; agçra-
vante, massa fallido da Companhia
de Seguros Previsora Riograndenee;
aggravados, drs.' iJurvai BóTpea de
Moraes è Oicero Borges de Morabs
— Neçoij-se provimento.

N. ÍB5 (-ieíspeio) — Relator, des-
embargador Carrilho; aggravante,
Arlstides Peixoto; eggravaaos, Aze-
vedo Junger & Q« — f*egpn'-ee pro-vimento.

N. ;B« (Immleèfio do posee) t-
Rolirtor, desembargador C. e Mello;
aggravanto, Arnth Thumj aggravado,
Miguel'Accett* — Nio at conhecou
dó aggfijvo pòr nfio ser cnsô desse
rocursb. •

j}', 
"58 (manutenção do pobso) —

Relator, Ue.-icmbargndiir (S. Rego;
aggrávaptes, Oscar Wtineck o ou*
tros é a Tlic Lcopoldlpa Rat|way Co.
Ltd.; aggravods, A«soclaç5o Bonefl-
cento dos Euvprugudus da Lpopoldl-
na Rallway — Deu-so provimento
para quo o dr. juiz "a quü" reformo
o despacho aggravado o receba a
appellação sâmeute no effeito dovo-
lutlvo, contra o voto do relator,

N. 1114 (despejo) — Relator, des-
enibargador Ed. Rego; aggravante,
Gabriel Duarte; aggravado, João Pe-
dro da Rocha — Negou-so provi-
mento.

Í-J. 107 (liquidação) — Relator,
desembargador Carrilho; aggrávan-
le, Adellna do Oliveira — Negou-se
provimento.

N. 169 (deposito) — Relator, des-
c-mbargador E. Rego; aggravuntas,
Murlo Barroso da Silva o outros;
aggravada, Adelaido Monteiro —
Negou-so provimento.

N. 17ü (despojo) — Relator, des-
embargador Ed.' Rego; aggravante,
Leonel Oliveira Lima; aggravado,
Melchludcs Martins da Gama — Nc-
gou-se provimento.

N. 180 (dvspejo) — Relator, des-
ambargador Carvalho e Mello; ag-
gra vante, Sarah Glauco; aggra vada,
Thereza Pinto — Negou-se provi-
mento.

N. 190 (seqüestro) — Relator,
desembargador Carvalho o Mello;
aggrovante, Alfredo Borges; aggra-
vado, João Desldoratl — Deu-se pro-
vimento pura que o dr. Juiz "a quo'
reformo o despacho aggravado o d"-
negue o arresto referido.

N. 142 (acção summarla) — Rc-
lator, desembargador Carvalho o
•Mello; aggravante, Standard OU
Company of Brasil; aggravado, Emi-
lo Grandmasson —- Não ae conheceu
do aggravo por ter sido interposto
por illegitlmo procurador.

Nl 111 (extineção do' uso-fruto) —
Rolator, desembargador Edmundo
Rego; asgravantes, d. Adelaide Fer-
reira da Costa e Souza e outros; ag-
gravado, dr. curador de Resíduos'—
Cònhecou-se dó aggravo c negou-se-
lhe provimento.

N. 150 (reclamação relvlndicato-
ria) — Relator, desembargador Ed.
Rego; aggravante, José Jabur; ag-
gravados, Fures *»Buchaln & Irmão
— Conheceu-se do aggfavo o negou-
se-lhe provimento.

N. 152 (reclamação relvlndicato-
ria) — Relator, desembargador Ed.
Rego; aggravante, José Jabur; ag-
gravados, Mattos & Sahão — Negou-
se provimento.

N. 1C6 .reivindicação) — Rela-
tor, desembargador Ed. Rego; ag*
gravante,' massa fallida da Compa-
nhla de Seguros Previsora Riogran
dense; aggravado, Francisco Ferrei-
ra Bueno — Negou-se provimento

N. 174 (despejo) — Relator, des-
embargador Carrilho; aggravante,
Miguel J. Migalll69; aggravado, Ma-
ria Emilia Pereira — Negou-se pro-
vimento.

N. 196 (despejo) — Relator, des-
embargador Ed. Rego; aggravante.
Ernani Martins Torres; aggravada,
Carollna Rosa da Silva — Negou-s*.-
provimento.

N. 197 (despejo) — Relator, des-
embargador Ed. Rego; aggravante,
Narciso da Çohcélç&o Guedes; «g-
gravado, Domingos' Laiv.an —' Né-
gou-se provimento.

N. 202 (despejo) — Relator, des-
embargador Ed. Rego; aggravante,
Joaquim Antônio Dias de Amorim
Júnior; aggravado, Avelino Augusto
Guimarães — Negou-se provimento.

0 QUE E UM C0LLECT0R DE 0HD
Considerações geraes «obre o irradiamento e a absorpç|o

— Comparação thermica — Acção das ondas sobre a
antenna — Influencia da altura

ZZX&

(Conclusão)
•O vapor, uo so escapar pelu vai-

vulu, o fazendo bulxar a temperatu-
ra da caldeira sob presslo, lova com-
algo a energia calorlfloa quo ¦*•: con-
tinha na caldeira o a Irradia uni Uor-
rodor; uma purto dessa energia ca-

Flo. 2) Ai ondit radloeliotrlcot (O), Ir-
rídlidii pala antenna de omleíâo (S) sio
ahaorvldu pala antanna da r-eeeptjjo (R),
aaalm como o vapor amlttldo pela oaldal-
ra oob preasio aa vaa condenaar aobre a

caldeira fria (fia. 1).

lorlilca, contida no vapor quo se
ccndor.sa, & ristltuida á caldeira fria*
no momento cm que u ugua se depo-
sita e contrlbue para a reaquecer.

Dito Isso, (llspencar-nos-hemos de
desenvolver alr.da mal» uma analoglu
que oa leitores, certamente, Jã dedu-
zlrãm. A caldeira sob pressão cor-
responde á uuu-nna do emissão; a
caldeiru fria, á antenna de recepção
(figura 2).

O vapor que se escapa da primei-
ra para Ir se condensar sobro a se-
guiTda C: representado pelas ondas
Irradiadas peia primeira antepna,
que são captadas pela segunda; a
energia caloriflca 6 análoga ú ener-
gia rúdlo-elcctrlua.

O raciocínio que aesbamus de tu-
zer C, em absoluto, independente do
systema dc radlador e de oollector

quo a .-uperflolc dub urmadufui e (tua
distancia permanecem Ha mesma* o
u capncldado do cumlonsador at*ilni
formado é constante (flg. B).

Assim, • «üo carnotarlza a pro-
prledsdo il* absorpção do systema nu-
tennu-lerra é, principalmente, a copa-
cidade do cundonsador oaslm forma-
do o o volume quo elk. oWereco A
passagem daa ondas. Essa ultima res-
trlcçfio 6 essencial, o a funcçBo ab--torvente de uma antenna. não oreace
¦•nm sim capacidade nlíwtrlca. smRo
na mqdlda cm quo augmenta egual-
mente o vuluinu das ¦undaa quo ella
aln-angc.

Uniu antenna dlstondlda directa-
mente sobre o solo toro» um podar
absorvente Ínfimo, se bem qno sul»
•apucidad" seja considerável porquo,
sendo a distancia entre a antenna o,
a terra extremamente' reduzida, ao
ondas não poderiam, praticamente,
penetrar no Interior (*•-* condonsador
osslm formado.

Elsa razão por que os rsdlolcchnl-
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Sorteio
desembargador Elvlro Carrl-

Agçrravos de petição
243, 248, 249, 253, 25 203

266

265

286,

Ns.
e 267.

Ao desembargador Ed. Rego:
Ns. 242, 245, 251, 258, 261,

e 270.
Ao desembargador Carvalho

llello:
Ns. 244, 247, 250, 254, 200,

e 268.
Mjesa..

Aggravos de petição — Ns.
274, 269, 26-2 e 264.

Publicação
Aggravos de petição — Ns. 9.081,

9.156, 9.250, 9.490, 9.492, 9.529,
9.641, 9.717, 48, 79, 92, 108, 124,
138, 155 e 17'5.
PROCURADORIA GERAL DO DIS-

TRICTO FEDERAL
KípcdienDe do dia 30 de ju*niio de

1924
O dr. André de Faria Pereira, pro-

curador geral do Districto Federal,
deu parecer nos seguintes processos:

Recurso crime — N. 977 — Re-
corrente, Antônio Galuzzi; recorri-
da, a Justiça.

Appellações orrmes — N. 7.000 -r-
Appellante, Américo do Souza Morei-
ra; appellada, a Justiça.

N. 6.989 — Apellante, Álvaro Lo-
pes Dias; appellada, a Justiça.

N. 6.983 — Appellante, João Octa-
vio de S uze; appellada, a Justiça.

N. 6.984 — Appellante, Estevão
Alves de Moura; appellada, a Jus-
tiça.

N. 7.005 — Appellante, Cario Fe-
risin ou Ferlsln Cario; appellada, a
Justiça.

N. 6.998 — Appellante, Quintino
Rodrigues Cabral; appellada, a Jus-
tiça.

Autos com vista ao procurador
geral, para cmlttlr parecer:

Recurso crime — N. 999 — Ro-
corrente, dr. juiz de direito da 6'
Vara Criminal; recorrido, Arstides
Castanheiro.

Reclamação — N. 4 — Reolaman-
to, Joaquim Ferreira Pacheco.

Apellações cíveis — N. 2.842 —
1° appellante, João Manoel Rodri-
gues dos Reis, 2o appellante Banco
Nacional Ultramarino; appellados,
os piesmos.

N. 3.826 — Appellante, Bartholo--
meu Jullo Pellegrln; appellado, José
Auçusto do Souza.
Expediente do dia 1 dc juljjo do

19-J4
O dr. André do Faria Pereira, pro-

curador geral do Districto Federal,
deu parecer nes seguintes processos:

Appélíagões olvels —i* N. 2842 t^
Appellantes, João Manoel Rodrigues
doa Reis o Banco Nacional Ultrama-
rino, appc-Hados os mè-sníos. ,

N. 3.826 
'— 

APPellanto, Bartholo-
meu Jullo Fellegrlnl; appellado, José
Ãdgusto de Souza.

«Õolamaçãó — N. 4 — Reolaman-
te, Joaquim Ferreira Pacheco. -

Appellaçfles. crimes — N. 7.003—
Appeliajite, Francisco Tellée; appel
lada, a Justiça.

N. 7.009— Appellante, Walde
mar Pinto da Fonseoa; appellada, a
justiça.

-». À^tos com vlsta ao procurador
çeral i»rá èmittlr parecer:

Conflicto dé JuriadieçâQ — N. 1
_ Suscitante, Sociedade Anonyma
"A Noticia" — Enire os drs^ jt-izís
de direito da 1* Vara Criminal e o
da ".«'Pretória Criminai.-- aíeclamáção — N. 3 — Reola-
m«ltç, -Jeymç 4Q Bourbon..

Flg. 3) A antenna abrange no espaço um
doterminodo volume de ondas (O), limita-
do por sua altura média, em parte, o pe-
laa auperfloles do aua rada (N) e da aua
tomada da torra (T), ou de aeu contra-

peso electrlco (C).
empregado, que pedem ser, indiffe-
rentemente, quadros ou antennas.

Até que ponto possuo um oollector
de ondas esto propriedade fundameii-
tal do abiorpção ?

Para responder a essa questão,
bastará quo ii"** afiguremos como se
apresenta er-sa energia rtulio-elcctrl-
eu tão f-ubtil.

NCs tfmoa deixado entrever, recenr
temente, explicando as acções radio-
electricas. Nc passagem das ondas em
um ponto-do («paço , surgem forças
electricas verticaes e forças magnetl-
cas hórizo-htaes, perpendiculares A
direcção da propagação. Ora, esso
duplo phenomeno se reproduz em
todo ponto do espaço.

Se visamos um volume do espaçj
suficientemente pequeno, em rela-
ção ao comprimento de onda, para*
oue. em todo ponto, se possa consi-
aerái* como rguaes as forças electri-
cao e magnoticus, é natural admittlr
que a energia radlo-electrica deseri-
volvida pela passagem da onda; nesse
espaço ô proporcional ao volume vi-
sado.

Dahl decorre, impiedlatarnEpte, qae
a quantidade de 

'energia 
radio-ele-,

ctrica, absorvida pelo Collecicr de
ondas, será proporcional áo volume ¦
abrangido por esse collector.

Ora, para absorver a energia radio-
electrica, nós não dispam'» senão de
dois typos orlginaes de colleotóres, n
antenna e o quadro, 

"que 'ss 
prestam

aliás, a diversas combinações.
Estmlíireniói*, successlvaniente, aa

próprlèdodeii geraes da antenna e do
quadro, no i(Uí concerne a absorpçi."*
das ondas.

Sabe-se qye a antenna ú constitui-
da por uma rede de fios, que se re-
duz, por vezes, a um flo unlco. EUa
se resumo, globadnpiente, u uma e»r
peclo de lençol, quo pode lotnar fOr-
mas as mais variadas (rede 

'horlzon-
tal ou oblíqua, do floa parallelos p.p.
convergentís, rodo nyrnmldul, rede
ou cannlçada motallloa), Eséa estol-
ra actua como uma das aj-maduras
de um condensado!1, ç> çpni.o ?e aou-,
tra armadura fosse á terra 'ou upia
outra rede metalllca (rede dn floa
conduetores, de tubos de agua ou Uo
gaz, de estrueturas metalllçís) for-
maniio contrapeso electrlco.

Finalmente,' pode-se dizer que a
antenna abrange corto volume. Umi-
tado, geralmente, nti parte superior,
pelo panno de antenna, e na-parte In-
ferlor, pela terra -ail o cpntrapeHO
(flg. 3). Acontece, aliás, que as po-
aições sejam invertidas, que é o caso
¦dos dirigivels o dós avibês, cujas an-
tennas. pendentes, estão situadas
abaixo do contrapeso constituído pela
massa nietalllça do apparelho (figu-
ra 4).

Nó volume assim determinado, as
forças electricas vertic-ifcs, -Jesenvol-^
vidas pela passagem da Olrida, actuan*)
entre a antenna e a torra, exacta-
mente comp çntrças -^Ftnaínras Je
um condensado!-. Notemos, todavia,
que o modo, de aoçâo ô iiíverso: no
condensador, 6 appycan4tj, tipia. cor-
rente de alta frequwipla que se con-
¦seguem forças electricas entre cs
•armaduras, ao passo que e5ó as for-
ças (jlectrlcas que des»nV9lvem, çntr-j
a antenna o a terra, correntes de alta
•freqüência.

Já' os technicos têm explicado a
razão de ser desses phenomenos e
oomo a Maxwell :.a* afigurava á re-,
versl'btU(Ja("o ílos meemos pheno-:
inenoe, -' .• Esso modo dc acção tias. ondas so-
bre à antenna fa?" prever quo «u-rs
propriedades directlvas sSo muito
pouco assignaladaa. .

Com effelto.comtiuanto o volumo
abrangido pela «ntenpa «?Ja o Pfie?-
mo, 6' Indlfferemte que a rêdo seja
orientada em tA\ W °,un\ 41r»0(*ao ho-
riabntal: ãa forças ejectrlcas verti-
cães se exercem serppro da mesma
íâvma entre a antenna o a terra, por-

Flg. 4) A bordo de um avllo, o ayatame
collootor de ondaa 4 constituído pelo lio
d* antanna (F)i aittndldo por um pese
(P) e pelo contrapM,o (O, substituindo
a terra luignli, « formado pala maaa» ma-

tallica do apparollio (fuaalagom, Óvana,
motor, cto..-..)

cos admiltem. além da noção de ca-
pacldade, essa outra noçío do altu«
¦ra effectlva" de' uma antenna, que
correspondo á distancia enlre a rêàe
o a terra.

Uma antenna tem, portamtq, um. •-¦•
pedor absSrvento — ou l*rrad;iapte —
tanto maior quanto mais desenvolvida:
é stfa rode o quanto maior 6 sita al-r
tura mídia.

Ahi está porque a grande antenna i,
de Salnte-Assino tem um poder Irra- -. \diante multo ma|s considerável' qije ;ií|j
a da Torre Elífol; a superfície de su* «_;-
rede é, com effeito, multo mais es-
tendídu, e sua altura média (250 mo-,_ ^
troa) é notavelmente maior que a Ua '
antenna da Torro Bifíel (coroa dõ
150 metrosí, so bem qtie o ponto çulí '-ij
rr\Inante dessa rêdo estej-t-, a 300 \\\e:
tros acima do solo." «

A analyse que acabamos de fazer,
do poder absorvente das a-ntenrise,
permitte-nos prosegulr na pesquUa
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Flo, B) o volume de ondaa abrangido per
uma antanna 4, prátioamante, Independan-
te da aua dlreoçlo. Aa antennaa Idêntica»
— A, a • B, b —, rapraaanUdas acima,
em elavagio a am plano, abrangem o mea-
mo volume de ondaa, porque Um a maa-
ma altura • a mesma superflcio. Ainda qu»
auaa diraeçflea aajam pcrpendlcularea, ella»
raeabam egualmente bem ai ondaa provin- -

das do uma dlreçglo qualquar -— D, d. .

de sua;, propriedades. Indicando a
pianeira porque é pcssivcl conceber o. .
antenna typo i> chegar a lhe dar,
com exactidão, uma ropreaentaçi**»
electrica simples.

PEQUENAS NOTICIAS
A CONFERÊNCIA DE HOJE
Reallza-se, liojo, ás 21 horas, inhk<-*'

unia conferência da *er'e pppmovl- •*
dá pelo Serviço de Propaganda o
Educação Sanitária do D. N. de 5.
Publica, o que está sendo IrraitUa-
da pêlo estaijão da Praia Vermo-,
lha, sendo ouvidas regularmente
nesta capital o nos Estados.

O 
' 
oonferepclsta desta " i)ò|te ê o'

dr. Theophilo de Almeida, medico
da I. da Lepra e D. Venereas, que
fará a sua terceira palestra, na qua]
tratará da "Syphllls na Infância", o
que, embora dedicada aos paes de
familia, deve Interessar a qi^lquer
pessoa, nâo lrpporta do <(,i)ó eçiada
ou sexo. •

I1
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BLENNORRHAOIA .
Tratamento rápido o seguro m»
períodos: nbnrtlvo — aiçudo on
clironlco (gótta militar), pqiy
PROCESSO PRÓPRIO o medi-
cimento indulor.—DR. ROBER-
TO FREIRE — Rua S. Joeõ 33
m Segundas, iiuartas e sextas-
feiras, das 1Q ás 18 horas — Tc*,

lephone: 21*8 Central.
TMWMWWMAA-AAAAAM^AAWM-A^^iVWVVy**!

LENHA
A metro» cnblc*»», talho», «cha» e ra»
(«co», pnra cana» dc fnmillp, a pregaf
rn*oi|v*t|«, -» Ace!ti»m-ic pç4H>qs Hfl»
Iclcphonc V. US5 — 11. Alrsrln, 3(1
— Fon»cen, Heáde» <fc C.
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FORTALECENDO
Raitabelece l»4»» as faaecSe»
VI»fco Tônico Pkoaptaata-io fl»a

Tf ea «nina» Mltteacaart
Ul — RVA ÜRBCiWATANA — Ul

j-tj^J^^O^j-l^l/V*^RADIO
CASA "

8 — RUA CHILE — 9

C3 PECAS AVULSAS E INSTALLA-
COES COMPLETAS

CONCERTA APPARELHOS O MONTA ANTENNAS
CONSELHOS GRATUITOS AOS FREGUEZES
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0 OTEMO DA REPUBLICA E 0 GOVERNO DA CIDADE
NO CONGRESSO

il

1 SENADO£S \
>A SESHAO DB nONTBM

. JYsseTitcM 26 «snodoros, Cl hora
katiltuul, foi aborta a' «césio,. sendo

.'¦ approvada, afrm debato, u seta du
vnunlílo anterior.

¦ 'O 
.oxpudleifu constou do of Ciclos

dò socrotarlo du Câmara o íoram II-
dos os pareceres divulgados da Com-*, missão do ¦) u.*>U|,ii.'

. N&q havendo oradores, o presíden-te passou ft ordem do (Ilu, sendo on-'«'erradas as discussões c adiadas us
vouçOch lior falta do numero.

A uciMão foi levantadu, murcuda
, ordem do dia para amanhã.
í. COMMISSAO »E rO*DER_S

' Reunida a Commissao dc Poderes,
| foi awignado parecer reconhecendu

o sr. Joüu Vespuclo do Abreu' o
Silva.

. JDo parecer obtevo vista, até ama*
nhii, o sr. Lauro tiodrú. •¦

CÂMARA
SAUDAÇÃO AO a DE JU-

LHO —, O RECONHECI-"MENTO 
DO SOVIET — A

R_f,_UMA OO.VàTITUCIO-
NAL

elevado foi o numero de dspu-•tados com tiuo se iniciou a sossAo
do hontem. A lista do presença rc-
filstrava o comparecimento de 108

.. deputados, ao inicio dos trabalhos,
; que tiveram a presidência do sr.
^Arnolpho Azevedo, secretariado po-los srs. Heitor de Souza c Domingos
Barbosa.' *

O 2 DE JULHO
iío expejiicnto foi lido um oonvlii

do Instituto Histórico e Geographico
para <iue a Câmara se faça repre-¦' sentar na solemnldade com qúe
«ommomorarft essa instituição o dia* do hoje.

, O sr. Bianor de Medeiros, na ho-i/ri destinada aoa assumptos do e*^-
pedlente, em nome da bancadu de¦ Pernambuco, pronunciou um diecur-
so allusivo ft passagem da data
oommemorativa da revolução conhe-"cida 

por Confederação do Equador,
iinomlnándò todos os vultos que se
levantaram, cobertos de gloria, da-
quelle movimento, no scenario bra-
allelro.'.**- Concluiu com palavras cheias de
enthufliaemo pela mais ardente fé

.«o futuro do paiz, Justificando o re-
. Querimento de lima saudação ao go-
verno de Pernambuco, pela passa-
«em do 2 de julho.
*. Esse requerimento foi unanime-
mente approvado. . • -
if*'. FIM BE PRAZO ,

..-': O presidente communicou, a se-•''''gulr, que, cónv a* sessão dc hontem,•findara o prazo regimental para a
•apresentação de emendas ao orça-•mento da Viação.

9 RECONHECIMENTO DO SOVIET
'¦.:'• O sr. Azevedo'Lima apresentou a
seguinte indicação, que tambem foi
asslgnada pelo.ar. Nlcanor do Nasci-
ímento: , 

'.
"Indico que a Commissao de Di-

plòmacla e ,*.Tratados se manifeste
sobre a conveniência de ser reconhe-
cida u Republica Russa dos Soviets,
deante do facto já verificado, como
reconhecimento da mesma pelas

-grandes nações civilizadas. *
SOBRE A REFORMA DA CONSTI.

TOTÇAO
fa.j-, .Todo o resto da hora do expedien-

j. te foi oecupado pelo sr. Nlcanor do
-*v;*Nascimento, quo tratou'da 

' 
reforma'.%- 

constitucional;
íjí'.'-'-. Depois dc varias considerações a

V propósito,-assim 6o expressou o ora-
| dor:
:•- --Puvi falar em um argumento ana-
:'• lógico. Que a Constituição, art. 00,

-.';• paragrapho 1", exige ¦— para "pro-

,.''¦¦' posta dai r-eforma, uni quarto dos'membros-dé qualquer das Câmaras".
•¦¦'. 

/—^— 

*'"

I

Nilo tém muito valor os urgumontos
analógicos; c, no cimo, do nada valo
esto. A razão por quo n Constituição
nú devo «cr reformada, revista, po
proposta Uo "umu quarta parto ilo
uma.ditH Camarão"; 6 notória. Dll-n.
Pimenta Bueno, cuidando da Cons1.!
tuição Imperial. E' cl.it: "Doado quo
um povo tom vivido por tempoa con
Hlltuldn debaixo do certa/i condlçOet
quo geram Hábitos o Intoressos va-
IIo.hos, não convém alterar estas
condlçõos irrofltctlda ou precipita-
itamentc". As constituições devem
ter estabilidade.

Foi com relação u esta neceeslda-
do do estabilidade, de oonsorvantls-
ruu, dé iiegurunça na contlnuldudo
constitucional, qun o Constituinte
exigiu |Kini abertura da questão,, pn-
ra iniciar a período revisionista, u
manifestação expressa do uma quarta
parto da Câmara,. E' paru o ubulo
Inicial, purn patentear u noeesiidado
do uporíclçoamcnto do organismo
om marcha evolutiva. Esto apertei-
coamentò não dovo tor um prõccdoo
legal resistente para impedir a pre-
dlplfãçabj .mas nunca lão rígido quo
determine os meios lllegiics. "lt tho
ultalncmoiil or tilKilr they wlU pro-bubiy ressort t<> aucli uro Mcçal."

Nom uma facilidade que permit-
ta a leviandade, nem uma rigidez
quo torne* u revisão Impossível, do-
terminando o appello aos meios 11-
legaes. ,

Ora, os systomaa do iniciar a re-
visão foram estabelecidos pelos fa-
Otos c pelas codificações. Ou íazem-
n'o ua convenções especialmente con-
vocadaa para isto, ou as legislaturas
ordinários por processos prudentes.

O projecto Magalhães Castro quo-ria ti fôrma revisará das Convon-
ções, art. lltj.

O projecto Werncek rccommen-
dava a votação em legislação ordl-
narla, com as garantias do qualquerlol, mas por dois terços votada, ar-
tigo lilii.

O de Américo Brasilienso queria
que a proposta fosso por 3j4 de re-
presentantet* e senadores, art. 95.

O da Commissao do Provisório
aceitava a proposta Eraslllense, po-r^m apenas com 2|3, art. 117.

O do Governo Provisório exigia
3|4, art. 85 paragrapho 1».

Vingou a ponderação de Saraiva,
que dizia: a exigência 6 tão grande
que torna impossível a revisão. "An-
naes, vol. I, pag. 81 e 13-i.

Ficaram os 2j3. Mas, para o Ini-
cio do período, paia manifestação
da vontade do povo de quo quer a
revisão de textos da Constituição
marcados. Quanto aos termos da re-
visão, estes têm de ser discutidos na
Câmara, com as fôrmas c cautellas
ordinárias da legislatura, como disse
o texto "VVernecl**.

Não é, nem do eepirito, nem da
letra da Constituição, tolher a Ini-
ci.itlva dos deputados em matéria de
proposição. O regimen 6 o do arti-
go 3C: as proposições podem ser ini-
ciadas em qualquer das câmaras,
sob u iniciativa du qualquer c dos
senti membros.

A esta. iniciativa o art. 9o poz uma
expressa e prudente limitação: a ini-
ciativa da. reforma constitucional,
pelas razões que acima expuz, de-
vem, provir.de uma massa de depu-
tados maior. Assim fica bçm clara
a tendência, a vontade nacional. Mas
a limitação constitucional foi sú cs-
•ta. No mnis devem permanecer as
faculdades dos representantes.

Demais — qual o mal da proposi-
tura dc emendas? Desde que sejam
inconvenientes, não obterão natural-
mento os 2\'í constitucionaes. Mor-
mento tendo os .leaders a disposição
de compacta maioria.

Não vejo, nu rápido exame que a
resolução da Câmara restringindo o
•prazo do primeiro contacto dos do-
putados com o projecto permltte,
um motivo para a restricção de ca-
puddade .que se impõe ao deputado.

Outro assumpto mais importante,
suggiro ao estudo dos competentes:
o projecto exige dois terços das
"votos presentes"' para approvação
da proposta revisão.

l*íão parece — prima faclo — ser*

,?

SANATÓRIO CIRÚRGICO
PARA OPERAÇÕES DE:

OUVIDOS . NARIZ - GARGANTA

•esto o pro-potilto constitucional. Onr , 00 exlgo 2|3 da Cornara, da totalldudo, Hô Isto é coheronto com a•necessidade, manifestação exprossa
dn vontade nnolonul, A Câmara, no«ciuwi ordinários, podo votar com107 doputados. Para o caso da re.
vlsfto muitos commentadorsB decla
ram a necessidade do 2|3 du Câmarao nfto dos presentes.

Joio Barbalho assim entendo oa
dois terços doa votos nos duas Ca-
maras do Congresso.

Sr. presidente, nâo venho comba-
ter. Nfio tenho pola rovlslio senão
o mais vivo Intoresse quo cila per-¦mitla ao presidente da Republica,
cuja actlvidade profícua tem allm-

iimdo as estrebarias do Auglas, om
quo so transformara a Republica,
salvar esta pátria corroída pola cor-
rupção, devastada pela entrega do
paiz aos parasitas nacionaes o cs-
trangeiros.

¦Mas devo offorccer estas ponde-rações quo me parecem opportunas
o graves.

A VOTAÇÃO
A ordem do dia foi annunciada,

presentes 138 deputados, quo julga-ram objecto de deliberação o pro-
Jecto upresentado, na véspera, pelosr. Norival de Freitas, quo jâ. publi-cftmos.

O sr. Juvenal Lamartlne requereu
dispensa do Impressão para a reda-
cção final, que foi logo aprovada,
do projecto que autoriza o poverno
a auxiliar as populações dos Esta-
dos assolados pelas Inundações.

Teve approvação, depois, o reque-
rimento dos srs. Antonio Carlos e
Heitor de Souza, pedindo urgência
para immedlatas discussão e vota-
ção dos pareceres sobre o reconhe-
cimento de deputados pelos tres dls-
trlctos do Rio Grando do Sul.

Dos debates travados a propósito,
damos resumo cm outro local.
Presidência da Republica .

NO CATTETE
O chefe do Estado recebeu, hon-

tem, á tarde, cm audiência parti-cular, o dr. Estado Coimbra, vice-
presidente da Republica ,

CONFERÊNCIA J
O marechal Carneiro da Fontoura,

chefe de policia, esteve, hontem, á
tarde, confer**nclamlo com o dr. Ar-
thur Bernardes sobre assumptos que
so relacionam com a administração
do departamento a s5u cargo.

AUDIÊNCIAS MARCADAS
'O presidente da Republica rece-

beu, hontem, ã tarde, em audiências
previamente marcadas, os srs. sena-
dores Generoso Marques e Arlstldes
Rocha; doputados Lyra Castro, Pra-
do Lopes, Adolptfo Konder, Bethen-
court Filho, Pinheiro Junlor, Seve-
riano Marques e Carlos Pennafiel o
o almirante Machado da Silva, chefe
do Estado-Maior da Armada.

VISITA
O capitão Fausto D'Elly, em nome

do doutor Arthur Bernardes, visitou,
¦hontem, o ministro João Luiz Alves,
que se acha cnCermo. , 

REPRESENTAÇÃO
O chefe do Estado fez-se represen-

tar pelo major Daltro Filho, seu aju-
dante de ordens, na ceremonla com-
memorativa do 9õ° anniversario da
Academia Nacional de Medicina.

TELEGRAMMA RECEBIDO
O presidente da Republica rece-

beu, hontom, o seguinte telegramma:"Bahia — Tenho a honra de agra-
deocr a v. ox. o grande e inestima-
ve! serviço prestado á Bahia, em
virtude do accôrdo quo acaba de as-
slgnar com o governo federal, para
á execução do serviço do algodão,
[acto de alta relevância para o des-
envolvimento da lavoura algodoeira
neste Estado e para a vida eeonomi-
ea dc> paiz. Cordiaes saudações. —
F. M. do Góes Calmon."
No Ministério da Fazenda

Prof. João Marinho
Cathedratico da Especialidade na

Faculdado de Medicina, chefe de serviço
do Hospital 8. Francisco do Assis

Dr. Castilho Marcondes
Assiotonto da Especialidade na Facul-

dade de Medicina, na Santa Casa s
no Hospital S. Francisco de Assis

08 CASOS DE CIRURGIA 8RO ATTENDIDOS DE 10 A'8 .12, 8ALVO 08
URGENTES, QUE SER.tO A .QUALQUER HORA.

BEIIW E Si' 335 -¦ V End. Teleg.: SANCIR
Telep.: Norte 1092 o 1093

¦', O estabelecimento que .'tem secções independentes
• para homens, senhoras e critftaças, recebe, doentes dire-
etamente do interior, dispondo de accommodações para
|f; pessoas que os acompanharem. .' ,
mmjmm^mmamwÊm^mimwmvBaBsagmmmimtmmwmmmt

t-0 '¦'.

Ueveattenctei-o*-
com promptidao a
toclóè; ps | indícios
de prisão de ven-
tre nas creanças,
par^a evitar com-
plicações *

Nada melhor
para a prisão d>=-
ventre qtíe as

Pílulas de Keuter
São tão pequenas que as creanças tòmaiii-

nas facilmente.

Puramente vegetal
Para tosses, bronchites,

esthma e doenças
pulmonares

BKOKCHITE CHRONICA
O Exmo, Sr. eeneral de dtrUSo Francisco de Paala Arcollo,

qnnndo commnndnntc do 4° districto mllilxr c depois marechal
do Exercito e yslnlstro da Guerra, declarou) Attesto «ne fiquei
completamente cursdo de uma brenchite vhronlca com o tua d»
VCLHONAI»

(Asilsnsdo) General Arcollo — Rio, Oatnbro de 1S20.

Em todas as drogarias o pharmacias. — Agentes: SUva, Go-
mes & C. — Rua 1." de Marco. 149 e 151, .— Rio..

O ministro communicou ao seu
coilega da Guerra haver resolvido
<iuc o funecionario da Casa da Mo>;-
da, Josó Fernandes Rolim Júnior,
fique á disposição daquelle Mtniste-
rio, para servir numa junta de alia-
tamento militar';

Ao Tribunal de Coptae, o mi-
nistro enviou uma cópia do ofticio
do chefe da Commissao de Inspe-
cção nu. Alfândega da Bahia, refe-
rente ;is difficuldades com quo lu-
tum as repartições federaes no9 Es-
tados, cm face das exigências das
delegações daquell Tribunal.

O ministro, tomando conheci-
mento de um recurso do collector
da 1" Collectoria du Petropolis, re-
solveu dispensal-o do pagamento de
:i:469$i310, a que foi obrigado pela*
Directoria de Receita, creditada á
Fazenda Nacional de differencas en-
centradas nos saldos dns estampllhas
do imposto de consumo, uma vez
feita a necessária rectificação no U-
vro competente.
No Ministério da Marinha

ÍFoi nomeado o capitão de fragata
Octacilio Octaviano Rosas, para ca-
pltão do porto do Estado de _âo
Paulo.

O eapitão-tenente reformado,
Oscar Gomes Nora, foi dispensado
do serviço do Deposito Naval.

O Io tenente machinlsta refor-
madu. Alberto Silvn no Pn

tido do promogOcg de aue trata a. lo-
tra "Q" da ordem do dia n. 36, dc
9 do mulo ultimo.

Junta do saudo para promoçilo
— Rounlr-se-n. mi prnxlm» quinta-
feira, 3 do Julho, ka 13 Iionim, nu
Dlroctorla do &uide, a Junta de saudc
paru proiiioçftcn, devondo compare-
oor oa iiMinibrnfi permanentes o os
seguintes officiaes: capitilo de mur o
gusrru Joaquim Nunca de Bou*tu. 2°
tenonte plisrmaecuto Alcoblades Go-
mes de Almeldu.

lSmbarque» — Dos primoiro»-
tenentes médicos Aldo Cordovll ds
Hllvclru, Cui-loo Augusto de Brito o
Sllvu Filho, e Josi Heracllo do Rego,
no C. A. "Joaí Bonlfuclo", tender"Cuyabà" c navio «cola "Bcnjumin
Constunt", respectivamente.

Desligamento» — Dos primei-
ros-tenentes modlcoo Aldo Cordovll
da Silveira o Carlos Augusto dn 13rl-
to o Silva Filho, do Hospital Central
du. Marinha, o do enfermeiro naval
do 2' ulaase contratado Euclydes de
Souzu Moreira, do mesmo hospital.

No Ministério da Guerra
Serviço para hoje: offlclal do dia

u reglüo, 1" tenento Mario Ferreira
Goulart; auxiliar, sargento Edgard
Rodrigues Chaves; dia ü. Escola de
Estado-Mulor, Io tenento Trajano do
Arruda AragBo.

Aprcec-ntou parto do doente o
capitão Cllto Cnstorlno de Faria, qua
se acha aqui em goso de fírlus.

O capitão Toblaa Philadelpho
da Rocha foi mandado nddlr ao
quartel-general desta região, para
aguardar a solução dc uma. proiiosta.Reune-ee. depois de amuríhS, o
conselho do Justiça a que respondo
o tenento Adaucto Pereira de Mello.

O tenente-coronel graduado
José Fernandes da Silva Mello aguar-
d.ira nosta cupital a solução de uma
proposta de eua effootlvldado ' no
posto.

0 9" regimento de cavallarla
Independente nue estava aquartella-
do em Juiz de Fora, seguiu a 20 do
corrente para S. Gabriel, sedo da
sua nova parada.

Velu ao Rio, em goso de férias,
o capitão Newton Braga.

Fórum mandados servir:
No Hospital Militar de Santa Maria

o capitão medico Emmanuel Mar-
ques Porto;

No 7" regimento de infantaria
(Santa Maria), o 2° tenente medico
Herminio Leal Elejalde;

No 23° batalhão de caçadores
(Aracaju), o 1° tenente medico Ero-
nydos Ferreira de Carvalho.

No Hospital Militar de Belém, o
1° tenente medico Renato Augusto
Monteiro da Cunha;

No 20" batalhão de caçadores
(Maceió), o capitão medico Álvaro
da Silva Rego;

No C° regimento de artilharia
montada o 2o tenento medico Luiz
de Azevedo Évora;¦No Laboratório Chlmlco Pharma-
ceutico Militar, como adjunto, o 2"
tenento pharmaceutlco João Clemen-
to do Rego Barros;

•Nas pharmaclas das enfermarias-
hospitaes das localidades abaixo
mencionadas como encarregados:

Pirassununga — Primeiro-tenente
pharmaceutlco Gaspar Augusto da
Fonseca;

Ponta Poran — Prlmelro-tenente
pharmaceutlco Álvaro Vital do Oli-
veira;

D. Pedrito — Sogundo-tenente
pharmaceutlco Manoel Ferreira da
Silva Netto;

CoinVbra — Segundo-tenente phar-
maceutico João Evangelista da Silva;

Jundiahy — Prlmelro-tenente phar-
maceutico Coryntho Castanho;

S. Borja — Segundo-tenente phar-
maceutico Álvaro de Franco Pinto.

Como auxiliares das pharmacias
do Hospital do Recife c do Posto
Medico da Villa Militar, os segundos-
tenentes pharmaceutlcos Domingos
Pessoa Guedes e Aníltlres do Ãn-
drade.

i— Foi mandado servir como au-
xiliar da pharmacia db Hospital Mi-
litar de Campo Grande o 2" tenente
pharmaceutlco José Leite de Bltten-
court Calazans.

Do cargo de inspector de tiro
c instrucçao militar da 4* região
(Juiz de Fta), foi exonerado, a pe-
dido, o capitão Carlos Gomes Bor-
ralho.

O 1" lenente Agulna-ldo Caiado
de Castro foi mandado servir na
companhia de carros de ussulto e o
1" tenente contador Herculano Julio
dos Reis, á disposição do director da
Escola de Intendènck.

ljoi promovido a amanuense dc
1* classe, o de 2" Solon Sampaio Ri-
beiro Netto.

O ministro mandou organizar á
demonstração do credito necessário,
a ser pedido ao Congresso Nacional,
para pagamento de vencimentos a
reformados o asylados, no corrente
anno.

Foi transferido o capitão inlen-
dente Jovino de Oliveira do cargo de
thesoureiro do 4" regimento d<; arti-
lharia montada (Itú), para idêntico
cargo no 4" de infantaria (Quitauna).Foi mandado regressar •• esta
capital o 1» tenente pharmaceutlco
Paulo Maria Argollo c.. Castro, cm
exercício no Hospital Militar da
Bahia, afim de assumir as suas
funeções de adjunto dò Laboratório
Chlmlco Pharmaceutlco Militar.

O ministro da. Guerra resolveu
que nos diplomas d'os veterinários do
Exercito qut concluíram;o curso "de

—. Os f lm.-iu.-i des íipcçíw abaixo
mennlonadu», devem «prcBentnr, lio-
Je, .1.1 10 113, A Central, o seguinte
neiwoal: da 1", 3'. V, 5', tl\ 7', 10*.
12* o 30* àoogSMj um guarda do
cada uma, a 13", u 14' o 17» dois
guardas de cadu um», uonoorrendo a,
Central com 10 guardus o dovendo
comparecer os flscaea Carvalho o Al-
melda.

Os fiscaes du 1'. 3", 4*. 6", 7*.
10», 13', 14', 17" o DO1 seccOes devem
apreeentar, hojo, as 20 horas, á
Central, um guarda de cada um*,
dovendo comparecer o ajudante Ru-
fino.

Plissaram a promplos do Pa-
lado og guardas 23, 842 c 1.029,'quo
foram substituídos pelos do ns. 480,
1.270 o 1.831.

Foram dlHponsados do serviço,
Rem vencimentos: hontem, os guur-
das r.0,1 e 925: por dolu dias, oh dl-
tos 1.803 o 1.307; o, hoje, o guurda
718.

Devem comparecer, amanhfi, ft
secretaria, para dppôr, fts 10 horas,
os guardas 70,'l, SS1 e 1.143; o, As
11 lioras, pura o mesmo fim, os
guarda» 381, 478, 1.241 c 864; ft. pra-
sença do chefe do expediente, os
guardas 285, 985, 457 o 1.102; e,
para Inspecção, o guarda 420.

Foram transferidos: para a
Central, da 17" socçílo, o guardtí
4S6; da 0", o dito 1.270 e da 30", o
dito 1.331; da 12* para a 6\ o guur-
da 955; da 5" para a 3\ o guardu
355; da 3* para a 12", o dito 500:
da Central, para a 6', o guarda 842
e para a 17», os ditos 23 e 1.02Í; e,
da 17* para a 7', o guurda 573.

Devem comparecer ao almoxa-
rifado, amanhã, das 12 fta 14 horas,
os fiscaes secclonacs.

Foi dispensado do serviço, por
15 dias, o guarda de reserva 1.293.

"Como parece ao almoxarlfe",
foi o despacho exarado nas p^-
tlções dos guardas do 2* 302 o do
3' S98.

POLICIA MILITAR
Superior de dia, capitão Scuza; of-

flcial do dia ao quartel-general, l"
tenente Roballo; medico de dia, cl
vil Chaves Farki; medico de prom-
ptidão, 2o tenente Calmon; pharma-
ceutico de dia, 2° tenente Adhemar;
dentista de dia, Io tenente graduado
Castro; Interno de dia, acadêmica
Carneiro; auxiliar do offlclal do dia
ao quartel-general, sargento Amaro;
ordens ã Assistência do Pessoal, duas
praças dn Companhia de Metralhado-
ras; piquete ao quartel-general, 2"
batalhão; musica do promptldão, e,
banda do musica do S0 batalhfio;
ronda cem o superior de dia, 1" te-
nente Gardel; guarda da Casa da
Moeda, 2o tenente Lage; guarda do
Thesouro, 2o tenente Pinheiro; prom-
ptidão no quartel-general, 2o tenen-
te Alcindor; promptldão no regimen-
to de cavallarla, 2° tenente Orlando;
promptldão no 4° batalhão, Io tenen-
te DJalma; dia nos corpos: no 1° ba-
talhâo, capitão Barra o; no 2o, 2o te-
nonte Telles; no 3o, capitão Álvaro;
no 4o, 2° tenente Pereira de Souza;
no 5", 2° tenente Portocarrero; no
regimento de cavallaria, capitão Cas-
tello Branco; no Corpo de Serviços
Auxiliares, 1" tenente Telles.

Uniforme 4o (l<aki).
No Ministério da Agricultura

Em virtude de accôrdo celebrado
entro a União o o governo de Per-
nambuco, o ministro autorizou a en-
trega ao mesmo Estado do material
que pertenceu íl extineta Delegacia
do Algodão, com sede cm Recife,
mediante termo de responsabilidade,
firmado na respectiva Delegacia
Fiscal do Thesouro Nacional.

Tendo o chefe do Serviço de
Vigilância Vegetal, do Instituto Bio-
lógico, reclamado contra as dlffcul-
dades que se oppõem ao ingresso dos
funccionarlos do mesmo serviço nos
armazéns do Cães do Porto, o mi-
nistro solicitou do seu coilega da Fa-
zenda as necessárias providen-ias no
sentido de ser removido tal incon-
veniente, não sú quanto aos citados
•armazéns como, tambem, cm relação
ás demais dependências da Alfande-
ga desta capital.

O ministro eijeaminhou ao seu
coilega da Fazenda, afim de ser to-
mado na consideração merecida, o
requerimento em que vários asealo.-
rijados do Aprendizado Agrícola de
Barbacena pedem o pagamento da
gratificação criada pelo dec. nume-
)m 3.990, de 2 de Janeiro de 19-20.
referente ao periodo dc julho a de-
zembro de 1921.

Esteve hontem no Ministério
em conferência com o sr. Miguel
Calmou o dr. Eduardo de Menezes
Filho, presidente da Câmara Muni-
cipal de Juiz dc Fora.
No Ministério da Viação

Por portarias de hontem o minis-
tro promoveu na Administração dos
Correios de Minas Geraes, a 2" offi-
ciai, o amanuense José Januário

Coutinho o nomeou nlmoxarlfn da
AdmlnlstracAo dos Correios da Bahia,
Augusto Deocleciano CarHCro olmo-
xurlín da do Rio Orando do Sul. o
fiel de thesourciro, Heitor f.oyrand.Poi* ooto do hontem. o sr.
FranclHCO Si, npprovou a taxa do
420 réis por palavra, dos radlo-ts-
lcgrummas deatlmUos A imprensa,
quo a Soelcdndo Nuclonal Rudlotolo-
graphlca so propoz a cobrar no ser-
Viço quo foi autorizada n executar,
a titulo precário.

Dando conhecimento ao director
dos Telegraphos, do aeu «cto, o ml-
nistro declarou <quo além das con-
dlções fixadas, ftqitcllu sociedade, ln-
cluslvo a do pagamento ao governo
de 5 centlmos do franco, por pula-vru, fica a mesma obrigada a reco-
lher ft, Theaourarla duquella Ropur-
tlcüo. por somestro udliintados, a
quotu do 9:000*000 animara, pura o
serviço dc fiscalização quo cumpre
estabelecer o exercer «sslduiimentc,
independente de celebração de accor-
do, por so tintar do serviço cuja
execução é permlttida a titulo pre-cario, nus condições expressamente
estipuladas,

Remcttendo ao se» coilega du
Faaendu, uo documentos precisos, o
ar. ministro solicitou providencias
no sentido do ser lavrado, na dlro-
ctoria do Patrimônio Nacional, a cs-
criptura definitiva de doação, feita
íl Central do Brasil pelo sr. Cumulo
Augusto do Assis Pereira o suu mu-
lhor d. Anna Lisboa do Assis Po-
reira, de uma uguada Blta no mu-
niclpio de Barra Mansa, no Estado
do Rio do Janeiro.

O ministro Indeferiu, por des-
pacho de hontem, um requerimento
em quo a Socledado Beneficente dos
Machlnlstas da Estrada de Ferro
Central do Brasil, pediu quo as men-
saudades e jolas, instituídas a seu
favor, sejam descontadas om folhas
do pagamento.Ao inspector das Estradas, o
ministro enviou, hontem, dovlda-
mento rubricados, o projecto e or-
çamento para augmento o reforma
da estação dc Cambara, da Unha
de Catalão, da Companhia Mogya-
na de Estradas do Ferro.

Ao presidente do Estado do
Rio de Janeiro, o ministro remetteu,
hontom, por copia, um officio em
que a Repartição de Aguas commu-
nica a repetição de roubo de ma-
terial de cobre da Rede telephonica
da Estrada do Ferro Rio d'Ouro,
entre os kilometros 23 e 2tí, em
território daquelle Estado, a despeito
das providencias tomadas desdo as
duas primeiras oocorrenclas o dos
appellos feitos fts autoridades po-
llciaes pela administração da refe-
rida Estrada. Como não tenham
sortido effeito taes providencias, o
para que novos damnos não se vo-
nham a verificar, o sr. Francisco Sá,
pediu ao sr. Fellclano Sodré para
autorizar as medidas de repressão
que lhe parecerem mais cfflcazcs.
TELEGRAPHOS

O sub-dlrector de Contabilidade
propoz ao respectivo director, as
sogulntes designações: para chefe
da 1* secção o sr. Regulo Ramalho;
para chefe da 3* secção, o sr. Na-
varro Júnior c para o expedisse- o
sr. Nicolau Sampaio,
dda-
No Conselho Municipal
REFORMA DOS SERVIÇOS DA

PREFEITURA
A sessão foi aberta.sob u presiden-

cia do sr. Penido, com 17 intendeu-
tes no recinto.

A acto. anterior foi approvada, sem
objoeções, e o expediente escrlpto
volumoso, havendo a destacar um
projecto tornando validos por um
anno os concursos que se realizarem
nas repartições municipaes, desde
que tal projecto seja convertido em
lei; um projecto, da comissão de Jus-
tiça, autorizando o prefeito a refor-
mar as repartições municipaes, sem

augmento do despsHa; uma Indicação
do «'. llrniiiui.nl. dlvltnuiíl.i ni prel'1feito o nomo de "Paes dQ Andrade1»
para uma dus ruus dosttl cupital,Em wgludii sccii|miS( u tribuna osr. Ernesto Garcez, qun JUStlilOOUum requerimento no sentido da
mesa desi«iai- mnis trea mombros
para, cm oolhilioraçfto eom n com-minado do Instrucçao, elaborarem um
projecto <tc returma dn instrucçao
primaria, sendo dsolgnadou pelamesa os srs. Mario riragibc, Me-nezes o Dario Pinto.

Aproveitando-se do aneojo, o ora-
dor fez nm appcllo aos Intendentes
eleitos puni a Câmara Federal, no«cntldo do apresentarem uua ronnn-
clu.

O or. Luginestra voltou a dtscor-ror sobre o Jogo, achando quo dos»
scr franco om todos oa clubs, umavez quo 6 permlttido cm alguns, ?.
pnssando-ao ft ordem do dia, foi vo-
tada todu u matéria;

Os truballios forani lovantmdns fls15 1|2 horas, designando o prctddci\-te paru a sessão do amanhã: pare-cores, ns. 7, 12 c 13; 2" discussão
do projecto n. 4 c 3" doa proJOCtOSns. 352 c 20, do anno passado.
Na Prefeitura

O prefeito asslgnou, hontem, nm
decreto dnndo u denominação de"Paes do Andrade" ft actual rua
Conservatório.

O director do Instrucçao rei-
torou, honteni, por edital, aos in-
spectores escolares, u determinação
de ser lida, hoje nas oscolas muni-
clpacs. u prelocçflo sobro a "Confe-
deração do Equador", quo o dr. Car-
nelro Leão fez publicar, ha alguns
dias, no órgão offlclal da Prefeitura.Ante-hontem as agencias nrro-
cadarum a quantia do 10:295$797.Pelo prefeito foi exonerado, porabandono de emprego, o anianuenso
da Dlrectoria de Obras sr. Bremio
da Silva Pessoa.

Foi licenciada por seis meies e,
professora cuthedratica d. Alice da
Rocha Monteiro.

O prefeito resolveu substituir o
1" escrlpturarlo do Almoxarifado
Geral da Prefeitura, Américo da
Silva Costa, quo vinha desempenhai!-
do as funeções de representanto do
Executivo Municipal nas Juntas de
Alistamento o Sorteio Militar, peloadministrador do Posto do Departa-
mento Municipal de Assistência Pu-
blica, America da Silvn CorrOa.O dr. Carneiro Leão asslgnou,
hontem, os seguintes actos:

Designando a adjunta Beatriz Cor-
réa de Castro para a 8* escola mixta
do 11" districto.

Transferindo a adjunta Georglna
Moreira Alves para a 5» mixta do 23*
districto.

Dispensando a substituta do adjun-
ta Marietta Ferreira.

Para tor exercício na secção ols
Contubllidade foi designado polo dr.
Goreniario Dantas o l" escrlpturarlo
Américo Fontc-nclle, recentemente
transferido para aquella repartição.

DENTES ARTIFICIAES
NENHUMA DIFFERENÇA DOS

NATURAES

DR. SÁ REGO - Especialista
PERFEIÇÃO ABSOLUTA

Duracflo Indefinida. Tecbulcn mo-
dernu. Rna do Ouvidor, (17 (Esq. dn
do Carmo). Tdcphonc N. 4S1 — Rio de
Janeiro.

Vias Urinarias
Cura rápida e garantida da gonor-

rhêa e suas complicaçScn. DRS. JOÃO
ABREU s I3RANDINO CORRÊA. Rua
B&o Pedro 64. das 8 fts 19 horas. Tele»
Olionn: Norto 6803.

DE ABYSSINIA
EXIBARD

Sem Ópio nem Morphina.
Multo efllcaz contra a

ASTHMA:
lOataprho, Oppressáoi

35 Anno. ds Bom Exlto.
Modilhti Ouro e Praia,

fl. FBRBÉ. BLDTT1ÍBE SC">
B.RueO.mbttlt

^*. PARIS _.,*>.

0 inimitável Electrico
Quereis renovar o vosso calcado T
Ide 4 rua Senador Euzeblo, 107, B'

o mais baratolro, perfeito o rápido om
remontes, solas c n.elas solas o sal-
tos. Appllcam-so solas do borracha, so-
Ias Neolin o saltos "VVingfoot. Preços
sem compotldor — Eua Senador Eu»
zebio n. 107.

0 Cofre "Minerva"
c cofre de alta qualidade, cuja
resistência já foi comprovada
em muitos incêndios. O menor
preço compatível com alta qua-
lidade. Tem tambem cofres para
residências, á rua da Quitan-

da 15618.

Casa JOHN ROGER
GE30E iOEXOE IOEXOE lOOCI IOEXOE IOBOI 30E-O

AOS SRS. MÉDICOS on
o

designado para servir nas officinas accôrdo com as instrucções de 14 de
do Arsenal de Marinha. I maio de 1945, devem ser menciona-

| — Ao presidente do Tribuna! de
Contas n ministro da Marinha pediu
o registro do contrato effectuado com
a "Brasillan Coal Umited", para as
obras do tender '"Belmonte".

Passagens — Dos contra-mes-
tres Pedro Sebastião Omena e Lou-
rival Gomes de Almeida, respectiva-
mente, para o tender "Belmonte" o
cncournyiido "São Paulo".

Justiça militar — Foram sor-
leadoe para constituírem os conss-
lhoa de justiça militar que funeciona-
rã.o no 2o semestre do corrente anno
os officiaes abaixo designados:

Primieiro conselho — Capitão de
fragata graduado Oscar de Assis Pa-
checo, presidente; eapitão-tenente
Haroldo Américo dos Rt'!s, capitão-
tenente medico Antonio José de Mello
Nogueira e Io tenente commissario
jayme Antonio Gomes.

Segundo conselho — Capitão de
mar e guorra conim'ss:irio Luiz Emi-
lio 'Bellard, presidente; capitão-te-
nente Antonio (Guimarães, 1" tenente
machinlsta Claudlonor. Borborema e
Io tenente Bemvindo Tacques Hora.

Esses offlelaes deverão compare-
cei*rn'o dia 5 do corrente âs 12 horas
na Auditoria da Marinha, para inicio
dos trabalhos dos conselhos.

Desehiibarques — Dos capitães-
tenentes médicos Oswaldo de Freitas
Assumpção e Antonio Augusto Xa-
vier.

O almirante chefe do Estado-
Maior da Armada em ordem do dia
dé hontem, baixou o seguinte: -

"Òs srs. commandantes da esquar
dra de exercido, navios eoltoe e ee-
tabeléclmentos façam recolher, com
urgência,.ao quartel central do Corpo
de Mlarlnhelros Nacionaes, as praças
matriculadas em ordem do dia n. 38,
de 20 de maio ultimo, nos cursos de
uuxlliares-especialistas do pessoal su-
balterno do serviço de machinas."

Commiasão de promoções —
Deverá reunlr,-ee,.'amanha, no'Corpo
de Marinheiros Nacionaes, a conimte-

m
das as ditas instrucções.

No Ministério d?, Justiça
POLICIA

Está de dia á Central^de Policia a
2" delegacia auxiliar.

O chefe de policia assignou os
seguintes actos: exonerando, a pe-
dido, do logar dc 2" supplente do
delegado do 4o -districto, José Tho-
maz de Mello Alves; e, nomeando:
3" supplente do 2*1". districto, Antônio
Pereira Gestal e 2" supplente do 4"
districto, Carlos Braga Júnior.

Aos delegad.s dlstrictues o 2"
delegado expediu ordens no sentido
•de scr apurado quaes os clubs exls-
tentes nas respectivas jurisdicçôes c
como se conduzem.

GUARDA CIVIL
Dia ú sede Central, fiscal Domin-

gos e ajudante Soares; ronda geral,
fiscaes Almeida, Carvalho, Acelync,
Ovidio, Netto, Eufino e Siqueira.

Uniforme 3o.
Como faltoso, foi excluído o

guarda civil de reserva 1.319, Albcr-
to Affonso Cardoso.

Por transgressão disciplinar, fo-
ram suspenses: por 15 dias, 0 guar-
da de 3" 936; e, por dois dias, os dc
1* 175, de 2*" 734 e de 3" 1.065.

Os 'guardas de i* 337 e de 3"
1.151 foram reprehendidos.

Os fiscaes das secções, abaixo
mencionadas devem, apresentar, hoJ-\ ;
âs 7 horas, & Central, o 

'seguinte 
j

pessoal: da 1', 2*,.4*,' 5* e 30" .sècçõès, \
dois guardas cada umá; daló',' 12", I
13', 14* e 17*, um guarda cada uma, '
devendo comparecer,'o'..ajudante Si-
queira. • 

'...' 
,' .'— Apresenlaram-áe. promptos 

"para

o. serviço o's guardas de 1* 232,'de
2* 409 e de. reserva 1.253 e 1.299.

Terminam, hoje, as férias, o
guarda dé 2* 361; a "dispensa, o dc 2*
416; e a suspensão, ds de 2* 573 e
767 e de 3* 971.
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O Chlorethyl Dr. Hennlng "DUBLO-

FIX* é o unlco que offerece garantia
absoluta de funecionamento perfeito
• Immedlato. Adoptado com suecesso
nos bospitaea da Allomanha c Amerl-
ca do Norte o ja Introduzido nas prin-
cl-paes clinicas do Rio de Janeiro s
Bio Paulo.

A' venda nas drogarias Pacheco,
Berrinl. Baptista, Teive, Huber, Ca-
rioca, P. de Araujo, Lamalgnére, Hsi-
tor Gomes, Ribeiro Menezes, Grana-
do. Araujo Freitas, Rodrigues, Wer-
neok, Rangel «,nas casas do cirurgia
Hermanny, Lohner o SaJdSQliQ, em
blsnagas ds 60 cramua/*

o

o
Do

Amostras grátis aos Srs. médicos com o exclusivo importador:

BHUG0 
M0LINAR1 C.° Ltda.

EXOX

0o
- Rua da Alfândega 201 -
iQi aoEÍbi ¦ ""

Rio de Janeiro e S. Panlo
IOBOI

CREME AUE
L. ..... --—. 
Maravilhoso para. ESPINHAS, PANNOS, SARDAS, MANCHAS,

DOES, etc. EFFICACIA GARANTIDA.

Fórmula seientiflea
do Instituto de Bel-

leza Alled (Alled
Beauty Instituto),

RUGAS, VERMELHK

E' o CREME DA MODA p ideal para o toucador. BRANQUEIA, aformoseia e CONSERVA
a cutis, fazendo adherir magnificamente o pá de arroz.

FARINHA ALIEI (amêndoas). Artigo fino e excellente para a la-
vagem da cutis. Amacia, embelleza e evita as ru-

gas precoces NO PARC ROYAL
c em Iodas as perfuinarias.

'::*;-'--"
;,,•-. ' * .-• >*-*.
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(Faziiw annoa hoje:
A uu.wH/ritu iitiniiii Lopes, (Ilha da

ara. d. Amélia Lopes.
A sra.'Nloomodes Praga, es-

posa do major Nloomedes Fraga.
O capltao-tenente Antonio Cou-

tlnho Ferrolra Pinto, oMelal .do «a-
bin-ote do iilmlriuitu-chufo do Es-
tado-Halor da Armada,

O sr. Podro Soares, do alto
commorclo «lesta praija,

—-Transcorro hoje u data natall-
da da sra. d. Ernentlna dos San-
tos Gomou Pereira esposa do sr.
Oldemar domou Perolr», conhecido
•lcapachanto da aduana (odcral.

VATAS INTIMAS
Fostojou, hontem, nua data nata*

lida o sr. Raul de Azevedo, cheio
da casa filial, noBta capital, da Bo-
clodade do Produetos Chlmlcos L.
de Queiroz, de S. Paulo. O annlver*
sarianto, offorecou aos aous iHnumo-
ros amigos, om. sua residência, uma
lauta mcBa do doces.

Fez-so musica o dansou-se ato alta
hora da madrugada.

Por motivo do seu anniversario
natallclo, o sr. almirante Machado
Dutra, chefo do Estado-Maior da
Armada, rocebeu duranto o dia em
seu gablneto de trabalho muitos te-
legrammas e cartUes dos seus .ami-
gos o oommandttdos.

A sua mesa de trabalho foi orna-
mentada com flores naturaes pelo»
officlaes do seu estado-maior.

Também oompareoeram ao Esta-
do-Malor da Armada, muitos offi-
ciaes do todas as patentes, que ali
foram cumprimentar o annlversa-
rlante. - , A sra. d. Allco Fraga Santos,
esposa do sr. Gormano Costa, do
alto commerclo desta praça, offere-
eeu em Therezopolls, uma festa dan-
sante, por motivo do seu annlver-
sario natallclo.
NASCIMENTOS

* Na cidade do Rezende, Estado
do Rio de Janeiro, ondo residem,
acha-se enriquecido o lar do sr. Gae-
t&o da Costa Pinheiro, funcclonario
do Campo de Sementes naquella cl-
dade, è de d. Beatriz de Lourdes PI-
nheiro, coni o nascimento de sua pri-
inogenlta quo na pia bap.tlsn.al ro-
cebero, o -nome de Aelya.

NUPCIAS
Realizou-se o casamento da senho-

rlta Heloísa Peixoto Pessoa, filha do
fallecido 1" tenento José Barros Pes-

-soa, opni ò 1" tenente Thales Moltl-
nho da Costa, filho do general RI-
beiro da Costa, commandanto desta
regi5o.

Paranympharam o acto, por parte
do noivo, nas duas ceremonias, o
general Ribeiro da Costa e senhora
è por parte da noiva, no religioso, o
capitão Renato da Veiga Abreu e
senhora e no civil, o coronel L.
Scherer e os drs. Antonio da Silva
Moitlnhó e Álvaro M. R. da Costa
e a senhora Veiga Abreu.

Ambas as ceremonias realizaram-
se na residência do general Ferreira
Ramos, Üo da noiva.

— Realizou-se a 26 do corrente,
o enlace matrimonial da senhorita
Rita da Conceição Leite, filha do
negociante rfésta praça, sl'i José Lei-
te da Silva, !õom o sr. Santos Cha-
marelll. «

Reallzar-se-á' amanha o enlace ma-
trimonlal da senhorita Jahyra Lagi-
nestra, filha', do industrial desta
praça «r. Miguel Laginestra e sobrl-
nha do Intendente municipal sr.
Francisco Laginestra, com o sr. Eu-
rico Alves, gerente da Fabrica de
Tintas Ipiranga. -Servirão de padrl-
nhos, no acto civil, o sr. João Hen-
rlque Aríete, e sua senhora, e para-
wymphar&o o acto religioso o sr. Na-
poleao Barroso Lutstosa e sua eenho-
ra. A ceremonla civil terá logar, ás
12 horas, na residência dos paes da
noiva, á .rua Grajahu' n. 109, o o
ecto religioso celebrar-se-á, ás 14 1|2
horas, na egreja do Sacramento.

BANQUETES
Realizou-se em Icarahy, o ban-

quete que o pessoal da "Western Te-
legraph Company" e um grupo de
amigos do sr. Francisco Tawer lhe
offereceram, por motivo de sua re-
cente nomeação para -o cargo de Se-
cretario Geral da mesma empresa,
em Londres. Por essa oceasião foi-
lhe offereclda também uma lem-
branca adquirida por subscripção
entre todos os seus collegas da Ame-
rica do Sul, de S. Vicente e da Ma-
deira, e destinada a servir fle lem-
branca de sua estadia no Brasil.

O sr. Tawer deverá partir desta
capital, im próxima quinta-feira a
bordo do paquete 

"Bagé", até Bahia
de onde seguirá para Londres; a
bordo do "Almanzora".

•Está definitivamente marcado pa-
ra sabbado, 5 do corrente, o almoço
¦que os amigos e admiradores do dr.
Carlos Sá vão offerecer-lhe, por mo-
tivo do seu regresso de Sergipe.

Of feriando o almoço, quo se rea-
lizara no Jockey Club, falará o pro-
feàsor Fernando do Magalhães. . era

'nome dos homenageadores do referi-
do módico.

Irmã Maria do Divino Sal-
vador '

(CARMEN BARRETTO CARDOSO OE
MELLO)

Todos os Sports
TURF

CHA-H.DANKA.NTKK
Sabbado renllsa-ao no "Jardim do

Inverno" do "'alaco-llotol, um oha*
dansante, conv a concurso das Jazz-
lianiU da Companhia Volasco e a do
maestro Andrcoieri.

A gerencia do Copacabana Pa*
lace*Hotel, prepara para o próximo
domingo, um chá-dansahte, nos su-
IOiíii Luiz XVI'.

Duranto o chã', tocarão duas Jazz-
bands: a ''" Companhia Velusco o a
do maestro Itomeu Silva.

Domingo, li tarde, das 17 ás 10
horas, haverá nos salfios du Hotel
Gloria, um chã-dansanto.
BAILES

Na noite do 13 do corrente, tiorà
marcado nus salQes do Copacabana
Palace-Hotel, um "cotlllon" do pron-
dus, durante o bailo commemoratlvo
do 14 do Julho, quo terá como com*
plctlvo um "souper".

Promovido por um grupo do
senhoras da nossa sociedade o em
beneficio dos Asylos do Petropolis,
deverá reallzar-so. no Theatro Ca-
Bino Copacabana, um festival.

Constará ello do duas partes, uma
do concerto da pianista patrícia so-
nhorlta Magdulonu Taglluforro, no
Thoatro do Caslno de Copacabana, o
outra do um bailo nos salões do Co-
pacabana Palace-Hotel, apôs a cela.

O Club Central, do Nletheroy,
fostojará a 18 do corrente, a posse
do dr. Fcllclano Pires do Abreu So-
dré, no cargo de presidente do honra
o conjuntamente a passagem do
quarto anniversario da fundação do
referido club.
HOSPEDES E VIAJANTES

A bordo do vapor "Plnclo", es-
perado cm nosso porto, depois de
amanhã, chegará a "troupe" Ran-
dall-Florolle, quo foi contratada para
o theatro do caslno de Copacabana.

Em commlssão da Dirèctoria
Geral do Gubineto do Thesouro Na-
cional, segue, hoje, para o Estado
de Minas Geraes o sr. Audellno Au-
gusto Corrêa, sub-dlrector do Patrl-
monio Nacional.

—i Regressou hontem de S. Paulo
o sr. H. Kaasbol, soolo da firma H.
Justesen & H. Kaasbol, desta praça.

Procedente de Porto AU-gre,
chegou a esta capital, pelo paquete"Itapura", o marechal Pantaleão
Telles.

—. A bordo do "Vauban", partiu
para Buenos Airè3 o empresário Ita-
Hano Pietro Melllno.
FALLECIMENTOS

Em sua residência, ã rua Cássia*
no, 187, falleceu hontem o sr. Hen-
rique Mario Mangini, funcclonario
aposentado da E. F. Leopoldlna.

O extincto era casado com d. Ma-
thllde* Maria do Lima Mangini e
deixa oito filhos, entre os quaes os
srs. Waldemar Mario Mangini, dou-
torando, em Medicina, e Henrique
Mario Mangini, alumno do Collegio
Militar.

•O enterro realizar-se-á hoje, ás 9
horas, saindo o feretro da casa
acima Indicada para o cemitério de
João Baptista.
MISSAS 4

A REUNIÃO DESTA TARDE, NO
JOCK1.Y-01.1IB

Aprovoltandò o feriado nacional do
hojo, resolveu a dlrootorla da veu-
runa realizar, tm seu hlppodromo,
uma corrida extraordinária par* a
qual tevo a follcldade de orgnnlzer
um programma usafts Intoroesanto.

O principal ullractlvo desse "meu-
tlng" resido, Indlaoutlvelmento, nu
disputa do prêmio "Aprompto", quo
dovera levar 4 presença do starter,
na distancia do 2.400 metros, os va-
lentes "rscers" Mostrador, Motropo-
|«-, Muralhou, Pertlnaz o Patrício,
todos om admirável forma.

Além demo pareô, por ei a6 cupnz
do levar uu velho campo dc sports do
8. FrHncIsco Xavier, numerosa o
«electa assistência, comporta o refo-
rido programma mala seto equilibra-
das carreiras, dentre ae quaes B3 nos
afiguram dignas do destaque as dos
prêmios Mosquetto, que reuniu ua
InscrlpçOes dos nacionaes Ebano,
Puullstano, Lacruu. Nljlnsky, LU/O o
Mlrasoi, c "Ousada", cujo campo fl-
cou constituído por Nero, Pocltos,
Salerno, Palmella, Turrão e Detra-
qué.

RELIGIÃO

I O Dr. Jesulno Cardoso e seus
rilhos, profundamente consterna-
dos com o tallcclmento de sua
querida lilha e irmtt CARMEN,

mandam rezar missa de 7« dis, amanha,
qulnta-tclra, 3 do corrente, ás 0 Vi ho-
ras, no altar-mór da egreja da Conde
larla.

Rezam-oe as seguintes:
Hoje:
íia egreja de S. Franclscu de

Puula, ás 8 horas, cm suffragio da
alma dc d. Maria Luiza de Sá Sei-
xas; {

ás 10 horas, em suffraglB» da ai-
ma dc Emílio Rodrigues Rosas;

ás 10 l|2 horas, pelo repouso da
alma de Maria Cláudio Naylor;

Na matriz do Sagrado Coração dc
Jesus, ás 8 1|2 horas, em suffragio
da alma do dr. Francisco da Paula
e Silva Torres;

Na matriz da Candelária, ãs 9 1|2
horas, em suffragio da alma de d.
Cândida Pinto;

na mesma matriz, ás 9 112 horas,
em suffragio da alma do dr. Oiwal-
do do Aguiar Alves Pereira;

Na matriz de S. José, ás 9 1|2 ho-
ras, por alma do dr. Joaquim Ri-
beiro de Souza;

no altar-môr da mesma matriz,
ás f 1|2 horas, om, suffragio da ai-
ma de Manoel Antonio dos Reis;

Na matriz do SS. Sacramento, ás
0 horas, por alma de Eduardo Fer-
nandes de Araújo;

Na matriz de SanfAnna, ás 9 ho-
ras, por alma do d. Pergentina dc
Almeida;

No Santuário do Coração de Má-
ria, Meyer, ás 9 horaa, por alma do
dr. Aristldes Cal.re;

Na egreja de N. Senhora do Par-
to, ás 9 1|2 horas, em suffragio da
alma de d. Maria Joeé Vieira;

Na ogreja da Luz, fis 8 l|2 horas,
por alma do Domingos Antonio Viei-
ra;

Na egiaja da Conceição o Boa-
Morte, ás ? horas, em suffragio d-t
alma de HIppolyte Effantiu;

Na capella do Asylo Santa Leo-
poldlna, ás 10 l|2 horas, por alma
da Irmã üabriella; .

Amanhã:
No altar-mór da matriz do SS. ba-

cramento, ás 10 lioras, em suffragio
da alma de d. Mlllana Apellan;

No altar-mór da matriz de N. Se-
nliora da Candelária, ás 9 1|2 horas,
da Irmã Maria do Divino Salvador;

,na mesma matriz, ás' 10 horas, ai-
tar-mór, por alma de Francisco Ju-

"no. 
matriz de S. José, âs 0 t|2 ho-

ras, em suffragio da alma de Ma-
noel Antunes Coelho; •

Na matriz do ,S.- Jouo Baptista d».
LaBôa, em suffragio da alma de d
•Anna Cavalcanti: Dourado;

No altar-mór da egreja de Sao
Francisco de Paula, ás 9 horas, poi

.alma de d.- Virgínia de Araújo Cou-
"tlnho. ' 

FORMOSINHO
LUVAS, LEQUES, CHAPEOS,

GRAVATAS, ETC.
B. Ouvidor 18B - Av. B. Branco Ml

DR. ADAUTO J. BOTELHO
Asalsteate do Profr. H. Baxo »« Fa-
cniaadc de Medido» — Medico do H.
N. de Alienado» — Dlreotor do Sana.

torlo Botafogo

CLINICA GERAL — MOLÉSTIAS
NERVOSAS B MENTAES

Consultório: Rua Rodrigo SUva, 2*.
Tel C. 1838 — Residência: Rua Gene-

ral Polydoro, 104 (Botafogo)

CABELLO "A U GARÇOME'
A'S SERHOR&S E SEMHORITAS

Para a hyglenè,i belleza c vigor
dos cabeUosi. "A1; LA GARÇONNE",
não lia melhor smspAcmdo quo o
"EDEN-SHAMPOO". A' venda nas

perfumarlas, drogarias, P-J-*™»»*"!
de Ia ordem e no deposito & roo dos
Ourives n. 124 —¦ Telephono Norte
8847.

0 PILOGENIO
Serie-lhe em qualquer caso

O conhecido
preparado allemão

PERTUSSIH
"TAESOHNER"

Remédio Infalllvel em
casos de

ASTHMA, BRONCHITKS,
CATARRHO-LAmTNGEO

• COQUELUCHE
A' venda nas pharmaclas

e drogarias
Deposito B-erali

CARLOS KERN -t Cia.
CAIXA POSTAL 1912 — RIO

Se Jft qnasl nio tem, serve-lhe
o PILOGENIO, portpie lhe fará
vir cabello novo e abundante. Se
começa a ter ponco, serve-lhe o
PILOGENIO porqne Impede qne
o cabello continue a cair. Se ala*
d» tem multo serte-Hie o PILO.
GÊNIO porque lhe garante a hjr*
nleno do cabello.

Alnd» pa» a extíwcção da
caspa. Ainda para o tratamento
da barba e loção de toilette.
O prLOGBNIO sempre o PI*

LOGENIO
A' venda em todas aa droga*

rias e pharmaclas

Para essa rcunlüo os palpite» do
O JORNAL, sfto os seguintes-

Lanlus, Galga e Shlmmy
Review, Fragoso o BarSo
Grasspcpet, Dlgltalls a Sunspot
Alberto, Andromoda o Olympo
Lacrau, Llró o Paulistano
Palmella, Salerno e Pocltos
Mostrador, Metrópole .o Marathon
Velleda, Uruayo o. Bragança.

MONTARIAS PROVÁVEIS
SSo as seguintes «fl montarias pro-

vavele o as Ultimas -cotações para a
corrida de. hoje, nd Jockey-Club:

1" pareô -r "Paraguuya" — 1.450
metros:

Lanlus, 53 ks.—L. Souza—25
Schimmy, 54 ks—P. Kalman-—25
Violento, 54 ks^-N. Gonzalez—60
Makako, 54 ks—Nao correrá—60
Plllcte, 54 ks—J. Gomes—50
Galga, 52 ks.—D. Vaz—30
Rayon, 5» ks.—R. Cruz—40

2" pareô — "Corlnga" — 1.200
metros:

Review, 53 ks—J. Salfate—18
Coquete, 55 ks—J. Gomes—80
Fragoso, 52 ks—-C. Fernandez—40
Carapucema, 51 ks—D. Vaz—70
Barão, 53 ks—R. Araújo—60
Chinlnha, 51 ke—Nao. corerá—30
Plrajú, 53 ks—D. Suarez—(Se cor-

rer)—40
 3° pareô — "Boreas" — 1.450

metros:
Capataz, 55 ks*—W. Lima—40
Resolutu, 52 ks—W. Uzeda—60
Dlgltalls, 53 ks—J. Gomes—40
Juqulá, 51 ks—L. Souza—60
Gigante, 55 ks—C. Fernandez—70
Mulatinha, 49 ks—P. Kalman—10
Sunspot, 51. ks—R. Astorga—-u
Himalaya, 53 ks—J. Escobar—o0

Grasspopet, 49 ks—C. Ferreira—40
Cocquldan, 52 ks—C. Ferreira—40

4» pareô — "Prlmaela" — 1.600
metree:

Alberto, 53.ks—R. Araújo—25
Celeuma, 50 ks—B. Cruz—50
Noiva, 55 ks—D. Vaz —50
Obelisco, 47 ks—J. Escobar—40
Ophella, 51 ks—Nao correrá—60
Andromeda, 53 ks—C. Fernandez

—J5
Ocarina, 47 ks—P. Baptista—60
Noe, 47 ks—Não correrá—40
Rio Pardo, 49 k«*—L. Souza—50
Olympo, 47 ks—R- Astorgu—30

5» pareô — "Mosquetto —

1.750 metros: .
Ebano. 53 ks—Nüo correra—40
Paulistano, 51 ks—R. Astorga—30
Lacrau, 53 ks—R. Araújo-—18
Nljlnsky, 46 ks—P. Baptlsta—d0
Llró, 53 ks—G. Roxo—40
Mlrasoi, 49 ks—R. Rojas—40

B» pareô — "Ousada" — 1.750
niftros:

Nero, 53 ks—30
Pocltos, 55 ks—A. Feijó—30
Salerno, 51 ks—D. Suarez—35
•Palmella, 49 ks--J. Gomes—35
Turrilo,, 50 ks—Não correrá—60
Detraqué, 50 ks—N. Gonzalez—S0

 7» pareô — "Aprompto" —

2.400 metros:
Mostrador, 51 ks—R. Araújo—-0
Metrópole, 55 ks—C. Fernandez
25
Marathon, 52 ks—R. Astorga—40
Pertlnaz, 61 ks)—D. Suarez—40
Patrício, 50 ks—N. Gonzalez—50
_ 8° pareô — "Vesta" — 1.600

metros: , „,.
Uruayê, 53 ks—C. Fernandez—3i
Velleda, 51 ks—R. Astorga—22
Pretória, 55 ks—R. Cruz—50
Sohhàdcr, 54 ks—J. Gomes—40
Solidago, 55 ks—A. Feijó—50
Lolma, 53 ks—D. Suarez—40
Bragança, 53 ks>—N. Clonzalez—30.

\ CORRIDA DE DOMINGO PRO*
XIMO, NO DERBY-CUJB

Para a corrida de domingo nroxi-
mo, no hippodromo de Itamaraty,
cou hontem organizado o seguinte
programma:

1" pareô — "6 de Março" — 1.2R0
metros — 3:000$000 — Atyra 53 ki-
los, Réváncha 53, Jazz Band 55, Bu-
cephalo 53, Monumento 55, Palés 51
Heroe 55, Chinlnha 62, Osiris 54 o
BenI 53.

2" nareo — "Velocidade" — 1.100
metro"s — 3:000*000 — Maria Bonita
46 kilos, Gigante 50, Modesto 48, Mu->
Minha 52, Querol 49 e Tocantins 51

3" pareô — "Criaçiio Nacional" —
1.000 metros — 5:000$000 — Pira-
jú 53 kilos, Porangaba 51, Pequery
51, Borracha 53,'Barao,53. Pânico 53,
Garupa 53. Baroneza 51,' Blsturi 53.
Floridor 53, Brilhante 53, Barbara
51, Favorita 51, Perdiz 51, Pimenta
51 e Regente 53.

4° pareô — "Progresso" — 1.609
metros — 3:000*000 — Jaçanan 49
kilos Aeropiano 49, Diomantina 50,
Horoe 48, Ocarlna 53 e Incêndio 52.

5» pareô — "Internacional" —
1.750 metros — 3:000$000 — Atoada-
ha 53 kllos .Basing 54, Media RIen-
da 50, Salerno 52, Ramalero 50 e
Llama 54. .

6o pareô — ''Dr. Frontin" —
1.800 metróa — 4:d*0$000 — Patrício
52 kilos, Soberano 56, Leblon 53, Mi-
co 48 e Molècote 

'50.

7a pareô — "Grande Prêmio Der-
by-Club"—3.300 nwtros—20:000$000
— Hercules 55 kllos, Mosquete 55
Lacrau 55, Ebo.no 55, Neesau 55
Avaliar 62, Aprompto 55 e Arls-
têa 50.

8a pareô — "Itamaraty" — 1.609
metros — 3:00*$fr00 — Tapajóz 49
kllos, Bragança 52, Dlgltalls 50, GI-
gante 48, Wilson 61. Okapl 54, Soh-
dago 54 e Lolma 54.

DIVERSAS NOnOIAS
A dirèctoria do Derby-Club pre-

tende faaer disputar, na corrida do
dia 20, no Itamaraty, um granite
prêmio denominado "Velocidade", ym
1.100 metrosç aberto a todos os «nl-
mães, ora. em nossa capital.

A dotação desse pareô será de oito
ou dez contos de réis.

— De S. Pairio sSo esperados,
-hoje, on animaes Revery, Ocaso, Brl-
tanlcus, Aprompto e Nassau, que
vêm embelleaar os nossos program-
mas.

 Para o "horas" do estimado
turfman sr. Alfredo S. Roch*. segui-
ram. hontem. aa eguaa Fouvette.
Confiance, Niebla, Marota (ex-Nie-
bla). e Alia;

O garenhfio Petrogrado, que se ne-
gou e, embarcar, seguirá por toda a
semana vindoura.

FOOTBALL

CATHOLICISMO
CÂMARA ECCL13SIASTIOA — EX*

PEDIENTE
ProofsftOB matrlmonlues:
Provisões — Raymundo" Costa da

Silva Santos o Clllctto Amado.
Provisões com licença do oratório

particular —. Luiz Macchlorlattt o
«Maria Vieira da Costa.

Licenças do oratório particular —
Joáo do Amaral Abrou c Edlth du
Fonseca Chagua Pereira; Alberto
iPInto do Oliveira e Dtr.ah do Amara!
Silva; Eurlco dos Santos Eslrelludo
p Wuldlmlra do Assis; Josó de Mou-
ra o Silva o Lygla Pinheiro; Josó
Monteiro Bonifácio o Juatlna da Cos-
ta Rlbolro.

Instrumento — Em favor do nu-
bento Manoel Cosia e Souza, pura so
casar com Beatriz Pinto Camillo, na
diocese ilo Nletheroy.

Dispensas de Impedimento— Do-
na-vun Thomaz Davis o Julla Vaz do
Carvalho; Francisco Vllla y Alobar-
co e Carmen Jlmenez y Muro.

Dispensa de proclamas — Euge-
nio Schubach o Zeny Ferreira da
Rocha.

— Despachos diversos: Ç
Co-nccdeu-se uso do ordens — por

um anno, ao revd. padre Arthur

ticos, communhAo ,o benção do San-
tlsslmo Sacramento;

A'.i 7 horas, no' santuário do
Meyer, na ogreJa do Parto o nas ma*
trizes de S, Joft» Baptlsta da LagOa
o do S. Christovão;

A'h 7 1)2 horas, nas,-matrizes do
Engenho Novo, da Salette, do Lour-
des o na' capella do Nosssa Senhora
Auxiliadora; . .

A's 9 horas, na matriz do Jacarfi-

SANTA ISABEL <ÍWJ
Patrocinada pela Santa Casa it

Misericórdia, rcullzar-se-á hoje, na
«'groja da Misericórdia, a tradicional
festividade da visitação de Santa
Isabel.

Para esta festividade foi organl-
zado pela direcção religiosa da Santa
Casa o seguinte • e esplendido pro-
gramma:

A's 11 horas, será celebrada missa
sc-lemno pelo revd. capellão da Ir-
mandade, dr. Arthur Cesaro da Ro-
cha, acolytado pelos rovmos. cone-
go Avellnr o padre Jos6 Maria Alves
•da Rocha, servindo do mestre do ce-
remonlss o revmo. conego Manoel
Seraphim de Oliveira.

Ao Evangelho fará o panegyrlco
o orador sacro monsenhor dr. Ran-
gel do Mello, sendo á orchestra com-

revd. padre Franclaco de Assis Me-
morla; por um mez, ao revd. padre
Joaquim Josô Pinientel; pelo tempo
do sua estadia nesta nrchl-dlocese.
ao revmo. monsenhor Luiz Duprut.

Foi nomeado coadjutor do
revmo. vigário do Andarahy, o revd.
padre Mario Novarettl.

Concedeu-se o "Improlmatur"

para as seguintes publicações: Hls-
toria Ecclcslastlca de Funk, Liga de
Orações pela conversão do Israel;
Avulso sobro a festa do S. Coração
de Jesus.

 Autorlzou-se uma procissão em
Bomsuccesso, no próximo domingo.

 Deu-se licença para se ausen-
tarem da archl-dloccse: por um mez.
o revmo. conego José de Mello Ke-
zende; por oito dias, o revmo. padre
Alfredo Soares e Silva.

LALS PEREXNE
A adoração hoje da S. S. Hóstia

Consagrada será duranto o dlu, co-
meçnndo ás horas do costumo nJ
Curato de Bangu' e durante á noite,
começando ás 18 1|2 lioraB, na egre-
ja do Nossa Senhora do Parto, ter-
minando em ambas com a benção do
Sa-ntlsslmo Sacramento.

A adoração, a partir das 24 horas.
é privativa dos homens.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO DA
•CATHEDRAL METROPOLITANA

Gomo encerramento dos exercícios
religiosos em louvor ao Sagrado Co-
ração de Jesus, o Apostolado da
Oração da Cathedral Metropolitana,
faz celebrar, amanhã, 3 de julho, ás
10 horas, missa solemne com pré-
gação ao Evangelho.

A dirèctoria pede por nosso inter-
medlo, o comparecimento, a este
piedoso acto, de todos os associados
e fieis devotos do Divino Jesus.

S. JGSE' - -1

Como todas an qiiarlas-íelrai,
hoje, em variou templos serão reza-
das mlseas em louvor do glorioso
S. José, padroeiro da Egreja Uni-
versai. Dentre outras destacam-se:

Ca-pella de N. S. das DOres, rua
Marlz e Barros, ás 7 1(2 horas, com
communhão geral, da Ordem Tercei-
ra de Nossa Senhora do Carmo e
Samta Thereza.

Matriz do Engenho do Dentro, ás
7 1|2 horas, missa com cânticos fi
oommunhão, para pedir a protecçao
desse glorioso santo, na vida e, prln-
cipalmente, na hora da morte;

•Matriz da Salette, missa com £an-

sendo 2 para terminação do 1° turno
e 1 para o inicio do returno.

Os doía últimos encontros do tur-
no são — Fluminense x America e
Brasil x Bangu'.

O encontro de returno é o São
ChriBtovão x Botafogo.

No seu primeiro encontro com o
Botafogo o S. Christovão derrotou-o
com dlfflculdadc por 1x0. Agora, co-
mo o alvlnegro tem melhorado bas-
tunto a sua situação, o jogo deve 3er
mais Interessante, tornando-se diffi-
cil um prognostico.

O Fluminense deve abater fácil-
mente o América, apeear das modi-
ficações introduzidas no seu team.
pois no seu encontro com o Bangu'
o Anierica Inostroú-se bem fraco.

O Brasil vae disputar o seu ulti-
mo encontro do 1° turno sem ter
ainda tido o prazer de uma victo-
ria.

VASCO X RIVER
No campo do Andarahy realiza-se.

hoje, o encontro acima, transferido
do dia 22 por motivo das regatas.

Sendo o River uni dos melhores
teams da serie A; da Liga Metropo-
Utana, deve oppor seria resistência
á adestrada equipo do Vasco, po-
rém, ha pouca duvida sobre o re-
sultado desse encontro de hoje.

maestro Joflo Raymundo.
A's 7 horas, na sacrlstla, a mesa

reunlita procederá ao recebimento
das listas dos eleitores que têm d-3
eleger o provedor o a mesa para
o anno compromissorlo de 1924-
1925, sendo após esto acto entoado
solemne "Te-Deum".

LIGA CATHOLICA'JESUS, MARIA,
JOSÉ', DO SANTUÁRIO DO

MEYER
A 13 do corrente, esta Liga com-

memorará o seu oitavo anniversario
de fundação. O programma das sn-
lemnidades que serão effectuadas
nesse dia, já se acha em organlz-i-
ção, realtzando-se estas no Santuário
do Coração do Maria, á rua Caído-
so, Meyer. . .

A festa do dia 13 será precedida
do iim trldun e retiro, pregando o
revd. pudre Florentlno Slmon, supe-
rior dos missionários do S. do Co-
ração de Maria, no Meyer o vigário
da parochlã dc Nossh Senhora das
Üôiícj, t-ni Todoa os Suntos. A esto
triduo quo terá Inicio no próximo
dia 10 e terminará a 12, ás 19 1|2
horas, assistirão ulém dos sócios ef-
tectlvos e aspirantes da Lisa, todoo
os homens quo o desejarem.

No dia 3, ás 8 horas, missa por
Intenção dea sócios, com communhão
geral e acompanhamento de canti-
cos sacros.

Ao Evangelho, o revd. padre Joáo
Baptista, director geral da Liga Ca-
thollca nesta capital, proferirá bro-
vè allocução para á communhão ge-
ral, sendo então distribuídas, aos
fieis, lembranças da festa.

A's 19 horas, haverá reunião go-
ral de todos os associados, sob a.
presidência do revd. padre João Ba-
ptista,realizando-aa logo após, a ad-
missão dos novos sócios c-ffectivos e
aspirantes. A seguir, serão bentos
os novos estandartes.

A festa será tnmbem commemo-
ratlva da ugsregação t-anonica da Lt-
ga do Meyer á Liga primaria do
Santo Affonso.

O revd. padre Ildefonso Penalva,
director da Liga Catholica do Meyer,
pede, poi' nosso intermédio, o com-
pareclmento de todos os sócios effe-
ctlvou e aspirantes, não somente noa
dias destinados ao triduo como tam-
bem no dia d" festa, com oa rospe-
ctivos distlnctivos e manual.

SANTA EDWIGES
Na matriz de S. Christovão, onde

tem a sua sede, a Devoção de San-
ta Edwiges fará celebrar amanhã,
ás 8 lf2 horas, missa em louvor de
sua padroeira.

MISSAS DIVERSAS
Rezam-se hoje as seguintes:
Matriz de S. João Baptlsta da La-

gôa e de S. Christovão e no santua-
rio do Meyer, ás 7 horas?, na capella
do Dispensado de S. José, á rua
24 de Maio. ...

Matriz de Lourdes, ás 7 1|2 ho-
ras; matrizes do' Engenho Novo, de
Santa Thereza e SanfAnna e capella
do N. S. Auxiliadora, ás 8 horas.

REUNIÕES
Reunem-se hoje, as seguintes con-

ferencla» vicentlnas:
A's 19 horas, de S. José, na egre-

ja do Parto; de S. João de Deus, na
matriz do LtTurdcs; de S. Vicente de
Paulo, na capella do Encantado; do
Senhor do Bomfim e Nossa Senhora
das Graças, na matriz do Copacaba-
na, ás 17 horas; de S. Vicente do
Paulo, na capella de S. Sebastla_o,
em Deodoro, o ás 20 horas, de São
João Evangelista, na matriz do En-

enho Novo.
ESPIRITISMO

I GHRONnjüETA PAHBIEBSE **nteaÍix f |
BBEX-S " ' jJ 
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Póde-se dizer que a estação thea-
trai inicia a época das capas e
"mnnteiiux". A nmenldude da tem-
peratura, aliás, Incita a ostes agi-
salhos, que, além do aquecedores, são
do uma requintada e superfina ele-
ganclu.

Todos os gêneros so ucham na
moda desdo o chalozlnho atirado, áa
pressas, sobre os hombros, «té o
grande "manteau" de pellica, luxuo-
so o slberinno. Só a "robe-mun-
téaií", essa commmoda companheira,
do nossas passeatas diurnas, não fl-
caria realmente bem, entre os outros
"manteaux" que se nos offerecem á
escolha.'

Noftsa gravura apresenta ás pre-
fcrencliis dessa escolha dois mantos
para a noito o dois capotes do ci-
dade.

O primeiro é sumptuoso, de lamé
brochado, prata e violeta, torrado do
lilás, com barra, punhos o ampla
gola de marábu' branco, "rase". Não
menos elegante na sua linha tão cs-
bellamento envolvente, o modelo 2
é do setim "écalllc", completado por
uma gola «lo marábu' "rase", mar-
ron escuro.

Unia alta barra de marábu' scln-

de-o quasl ao melo, recoberta pot .; ,í
tres ordens do pétalas recortndiu do 

' .
próprio setim, quo encima dlscrota
tira desso mesmo marábu'.

Esses dois modelos são ambos d*
extremo chie, dignos, absolutamente,
do figurar numa frisa elegante do '.'

Municipal.
Os dois modelos do dia nada. ficam, ;•

porém, devendo em chie aos seua col- •
legas nocturnos. O n. 3 é do crépe
marrocaln "teto de négre", simples-
mento cruzado na frento o guarnecl-
do, no final das mangas o na parto
baixa da ,eala, do uma alta barra de
"chenlllo" preta, formando um Iludi
desenho do riscos o arabescos. . A .
gola so aqueço com -um pequenino
boa de macaco preto.

Bem mais simples o próprio, em
verdade, para os dias chuvosos que
atravessamos é o modelo 4. Tre»v
quartos, recto, fechado de um lado -v-s

por dois bonitos botões de met*l, o. .
ornado na gola noa ¦ punhos e na.-
barra da sala, por uma série de **-i*tf&
treitas soulaches cereja, destacando-
so alegremente sooro o gris um pou*
co trlstonho do reps.

CHIPPON.

PREÇOS EXGEPCIONAES
INFERIORES ÃS LIQUIDAÇÕES

Crepe da Chlnn reclame J?f222
Crepe marrocain pura seda *9%IOO
Dito pura lã lfi. 1,40 25f«22
Jersey de seda reclame . . ........... íz:_~~_Z
Gabardine de lã fantasia 1Í5255
Velludo de seda chiffon '¦. «1222
Astrakan seda lg. 1,30 55SOOB

Pelles legitimas desde _ -_ - _ - ** 40$Õ00
Casacos e blusas de lá pela metade do custo;

desde 23$000
PARA THEATRO

Lhame sam «3222
Lhame Zahaná . . '• -i Z5J222
Velludo Brochet  595000
Crepe Brochet Velour ...... ...... JfrJjJx
Charmeuse todas as cores • • •. • " 355000

, Examinem e confrontam os preços na

CASA. ISIDORO
99 - RUA SETE DE SETEMBRO - 99

ABRIGO THEREZA DE JESUS
No Abrigo Thereza de Jesus, á rua

Ibituruna, haverá, hoje, ás 20 lioras,
a sessão doutrinaria de costume dis-
seriando sobre o ponto o propagan-
dista Ignacio Bittencourt.-

S-. LI m\\ -rr- «M

GRÁTIS SI quer ser feliz em empregos, em na-
goclos e em amizades, gozar saude, edu-

car a vontade, augmentar a memória, a lucidez de es-
pirito o o vigor physico e viril; agir pelo pensamento a
distancia, livrar-se das influencias estranhas e doml-
nal-as, vencer as difficuldades da vida o alcançar a fe-
Ilcldado e a paz, peca jâ o MENSAGEIRO DA FORTW-
NA. Dá-se em mao ou mandã-se pêlo Correio, grátis. So
serve para adultos e nüo analphabetos.

Escreva para ARISTÓTELES ITALIA, á CAIXA POS-
TAL, 604, — Secção A — (Rua S. José, 6). Maude-noi

® nome e endereço, escrlptos com clareza, hoje mesmo.

CASA LEITÃO
GRANDE SALDO

DE COBERTORES REVERSÍVEIS
2 LISTRAS ...:::.,, ,,.J. ..,...... 44$000

 ... ., ...i 55$O00
.A ,. ..;.., 59$000

 .= .. v63$000

Para o próximo domingo, a tabel-
Ia da AasocUfiio marca' 3 matchès,

nnr.AMÚS AOS SENHORES MÉDICOS VISITAR, NO INTERESSE DOS
wís DOEVTE OS APPAKELHOS ORTHOPED1COS EXPOSTO»

WM NOSSO ESTABELECIMENTO E QUE OBTIVERAM NA EI.^osS Isa^^íà dadb ^.r- re-
Quebradura

PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS

n vrmt LmuuíbI, devendo *m»e»*«r-«e P»ra »I«ltar o» seaa E.t«bel..
. . ^£ wnrie onde o wernro centena» de doente», avl«« a ao» nam*.

15 DE JULHO
Roga-se nilo esperar os últimos dias, sendo todos os apparelhos feito*

sob «n^f*;. moléstia da qual o doente está diarlament» amea*

«do de eíavts perigos que são conhecidos pelo nome de Estrangtilamento
ç>do de grave» peris a maioria dos casos a intervenção do cirur-
Hernlarlo. Bf'aJ?°^tta^|e Tstào sujettos os hernlosos. é tao grave qua
gião chega atraaeda) as ?ua«,|^ ?mJortè; Mffrendo terrivelmente tudo
f.?o^r causa 5urmXs destes doentes compram cintos- nüo .dapUveU
Isto por_ causa que muno vendidos 

por pessoas Incompetentes.
5? q,Ua^d^,%l?ferentes Hérnias das suas ftfrmas o. posic&o e do grão d*
O estudo das dlfferentes Hernía*esenvoivirnento é de muita Importância na

contenção, para o tratamento das Herniai
e deve sempre servir de guia aos srs. ma*
dicos para aconselhar aos seus doentes o
cinto a ser fabricado sob medida, segundo
a qualidade da doença.

O cinto Electrico Orthopedlco do
Prof. Laaaarinl fi um maravilhoso appars-
lho feito sob medida,, sem nenhuma mola
de ferro, completamente de tecido Elastl-
co, leve, Invisível è suave, permlttindo aos
enfermos montar a cavalio, fazer qualquer
trabalho ou fadiga; contendo a mais volu*

mosa quebradura a qual será fixada em
brevíssimo tempo.

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
POR CIMA DA PHARMACIA — ENTRADA PELA RUA DO REZEKDB

ABERTO DAS IO DA MANHA ATE' S DA TABDB

W^ -. ff

^ it"**!! j- •/-

1111,11.
Uma

. Uni banho quente cm 10 mtnulos.
: - :.-*- como? I? ....

— Com o aquecedor elaotrloo Varguae,
criança o faz ruiicclonar sem perigo.

"FRI8AOOR ideai.» — Uma senhora -ondula

seus cabellos em sua própria residência.
Formas electricas para seccar meias.
JA usadas em 100 fabricas.
Precisam-»» r»prM»nt«nte» em todoa o» E.tadoa

do'Brasil. — Peçam catálogos lllustrados ao fabii-
cante: f. CORREIA VAR0UE6 — Av. «fiem de Sá 39
Phone: Contrai 2-181 — Rio de Janeiro.

*********\*t

*\**w***^mM^\^*\^\*M^mtIoSDIUCiOSOSB , 11*1 u I.I snuMii^
- LOTERIA DO ESTADO DO HIO -

DEPOIS DE AMANHA

2*5:000^000
INTEIRO, 18600 mE,9> 5»°*

TERÇA-FEIRA

; 60:000$000
INTEIRO, 4*800

'¦<*¦

SEXTO, 8800

c: VENDE-SE EM TODA A PARTE

Concessionária: COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE
Rua' Visconde do. Rio Branco,, 499 — Nletheroy- - ¦ ^ a

': ? -íííM

¦^ 
.:<¦¦<.

*
tíuêiãÊÊk ¦'
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MERCADOS ESTRANGEIROS
¦*'. Descontos, Çtombios e Cotações

T/WDRES, 1 do Julho.
¦*"' i

S3o nanco da Inglaterra. , . -,- .- ¦•¦ .-Do Banco da Franca... ....Do-Banco da Itália, ...-,-....Do Banco do Hespanha ...-..,,•Do Bnmco dn Allcmnnha. ......Bm Lsndros, 8 mexo» •
Em .Nova York, ,3 mezes ,

CAMBIO:-
. wndroa s/BruxelIas. (V vista, £. . , .: Oenova s/Londres, A vista, por £, . .

-¦ íi*?*"*** "/Londres, A vista, por t . . .Lisboa s/Londres, 4 vista (t/compra)
| por £.,-.-, Esc.

Lisboa n/Londres, & vista (t/venda)
aBs_*.'~' . -por £ , , .'

Jarls s/Lon«rei>. .A vista, por £. . . .Paris s/Ttalln, ft vista, por 10» Lr. . .Paris s/Hewanha, ft vista, por 100 P.

L,.
P.

Esc.
F.
F.
F.
Cts.

._,, por L *--!••
N. Vork s/Madrld, t. tel, por 100 P. . Cts.
N. Yorl- s/Amsterdam, por 100 F. . . Cts.

N, Yor\- s/Londres, ft vista, »or £. .
Jf. York s/Paris;.tel. bancário, por F.
N. York s/Oonovn, tel, bancário, por I

Hontem

4 %
». 8 %

6 Vi %
10%
,V DO %

! 3 >A
3 Vi % -

04.00' 
100.2B

32.24

. 154.00

163.00 .
81.33
31.B0'

2B3.00
4.82.13
S.28.011
4.31.511

13.42.00
37.50.00
17.76.00

• - - | «vi ii !•( .IIIIOH.IUOI1I, |K/i 1UU Pt ¦ *-fc«»N. York n/fiulssa, tel. bancário, por F. S, ctB
N. York s/Berlim, t. tel. por M. . . . fts. 0,000,000.023
[Ni York B/Bruxellas, por F. . . . , . G*«- . 4.60.50

• TÍTULOS BRASILEIROS:
Fcdcraet: .'

Fundiria.. 5 %.....-,.'. -.'^
Novo- Kiindl/iq-. ,1914.Convíri-flo. ÍOIO' 4 %...'..'! IDo 1908, E %....... . . ,Esladuaes:
fllstrlcto Federal, 5 %. ..-.,•. .Bello Horizonte, 1905, 6 

SS. -'«stado-do Rio, bônus ouro. 5 %' . . .
£*.•¦ ..Estado da Bahia, emp. ouro, 1013, 5 fi
m\. ¦;-.•':¦. TÍTULOS DIVERSOS:
L"''',' grnsll Itallway Common Stoek ....
,-. . »r»?"l-;n X„ Light & Power C. Ltd. Ord.
ç. ;S, Pnnlo Rnllway Comp. Ltd. Ord. . .
W'':'3*opl>Idlnn Railway Comp. Ltd. Ord. .Dumont Coffíe.cvLld. 7 V. Com. Pref.
Et; - St,. John d'Blr.Rey Mlnintr Ord,
;:-• i H]o-Floiir Mills & "Crannrlcs Ltd. .¦¦'London & S. Amerlcnn Bank. ....Mala Ben] Ingleza, Ord. ..'..,.,' TÍTULOS ESTRANGEIROS: 

'

i'KhÍJ;_'.r,nfrra Britannico, 6%, 1927/4'.Consols. 2 it,' % , , . , -,¦• -, ¦¦¦; •; .Rente Françalse,' 4 % . . 
', 

, 
'. '. 

,
gente Françalse, 3 % (Bolsa do Pnrls)Rente Françalse,. 1918 (Integralizado) .Rente Françalse, 5 % (Bolsa de Paris)

89 !
\ 76 %

40
67

68
«4 %
75 Vi
30

5.16.
5» Vt.

161
26 IA' » %
19.7. _¦'
77.3

7 Vi
88 Vi

Anterior

%
, ' ¦ %

0 Vi %
%

90 %
Vi

3 Vi %

1)4.00
100.00
32.20

155.00

152.00
. 81.94

81.7.".
254.25

4.32.50
4.29.00
4.32.25

13.44.00
37.55.00
17.76.00

0,000.000.023
4.62.50

8 o'76 Vt
48 li
66 Va

68
65 V
75
30

Kl

,01
56 Vt
55.70
52.75
65.70/
67.80

SVlÕ
57 %
58 1/,
26

a %
19.9
778 U
88

.1)1 tt
57 tt
55.40
52.20
55.50
«7.30

: .'." . LONDRES, 1 de Julho.
SV • Taxas cumblacs qne vlKoraram neste mercado, por occaslao do fechamento
Vii*t...":"l,tem. a as correspondentes no dia anterior, sobre as seguintes praças:

f* „ 'J- Hontem A)i(cn'orB/Berlliu, ft vista, por £ St. ... v nom. nom.
P/Amstei-dam, ft vista, por £ 11.411 11.50B/Gennyn. ft ,-ista, por £ 100.25 100/18

,.. S/Mndrld, ft vista,.por £ P. .'.- . 32.40 32.24.S/Berna, A.yistn, por £ F. ..'... .!.'.' . 24.32 24.35,;.'¦ B/Farls, ft vista,- por £  . 83.40 81.90S/Bruxellas, ft. vteta. por £ F. 05.25 94.00fi/LIshoa. (i vista, por £ d.  1 17/32 1 17/32
S/Nivn Vork, â vista, por £ . . 4.32.00 4.32.50-BERNA, 1 de Julho..Taxas ciue vigoraram neste mercado no fechamento do-hontem, c as corres-
pondentes no dia anterior:

I B,'s.*jís s/Boina, ft vista, por 100 frs.Londres s/Berna, _ vista, por £ .

Hmifciu
336.75
24.35

Antrrinr
335.75
24.35

) Mercados dos principaes
produetos

CAFF.'
NOVA YORK, 1 de Julho.
O mercado dp café a termo, nesta

©raça, hontem, fechou accessivel, com
baixa de 20 a 35 pontos, cotando-se em
oents. por libra: ' ¦

Bontem, Ant.
!Para julho..--. . , . ., 13.80 14.00
'Para setembro. .... 13.35 13.70
Para dezembro .... 13)15 13.40•.-:'..-'Para marjo. ...... 12.90 —:
-iV-nrfns ,.',.'. Saccas

. .; Nó dia de hoje ..... 50.000
No dia anterior . ,'•¦;. . 70.000

NOVA VORK. 1 de Julho.
O mercado do enfé a termo, nesta

SS praça, ás, 10 horaá c 30 minutoo, mani-'.-'„íestava-se 
accessivel, com baixa dc 10

¦ '-. a 27 pontos, cotando-su cm cents. por
i-,''libra: > :-./':" ¦ ¦ Boje- Ant.
Iptãrá.julho . . . , . . 13.90 14.00

Para setembro 13.43 13.70
Para dezembro . . . . 13.27 13.40
Para março. , .. 13.05 —

NOVA YORK, 1 de julho.
O mercado do café a termo, nesta

praça, fts 13 horas e 30 minutos, mani-
festava-ae accessivel, com baixa de 20
a 35 pontos, cotando-se em cents. por
libra:

Jtojc Ant.
Para julho 13.80 14.00
Para setembro 13.35 13.70
Para dczeni-ro .... 13.13 13.40
Para março. ..... 13.88 —

NOVA YORK, 1 de julho.
O mercado do cafú disponível, nesta

praça, fechou, hontem, com alta de Vi
para o café de Santos t> com alta de %
para o do Rio, vigorando, por parte
dos compradores, as cotações aejuintee:

Do Rio: '" '" ' Hontem Ant.
N.  15 % 15 ViN;  15 % 15

De Santos:
N.  18 % 18 %

344 Vi 337
333 14 325 %
323 314 tt
313 —

Saccas
. 9.000
. 8.000

N.  17 H 17
NOVA YORIC, 1 do Jlriho.13' a segulntu a cetatletica do caffi

existente uctunlmeuto nos portos da
America do Norte: '

Stoek existente Saco*»
Nesta uemuna  361.000
Na semana anterior. . . , 40.000
Em egual dntu dc 1923 . , 446.000

Entregas da semana:
Nesta Bomimu 85.000
Nu semana anterior. ... 106.0D0
Em egual data d« 1923. 89.000__iip;irl»»enío visivcl:
Nesta «emana  997.0*0
Na semana anterior, , . . 730.0*0
Em egual data de 1923 . . 659.000'HAVRE, 1 de Julho.

O mercado do caíé a termo abriu,
hojo, estável, com alta de frs. 7 1|2 a
81|2, cotando-se om francos, por 50
kllos:

;WlW"r Hoje Ant.
Para julho —Para setembro, . , .
Para dezembro
Para março
Para maio .....

Vendo»
No dia de hoje . . .
No dia imterlõr • . .

HAVRE, l de Julho.
O mercado do café a termo fechou,

hontem, estivei, com alta de frs. 8 a
10, cotando-se cm francos, por 50 kllos:

ifoníem Ant.
Para Julho ....
Para setembro. , ,
Para dezembro. . ,Para março. . . ,

Vendas
No dia de hontem
No dia anterior . L

LONDRES, 1 de Julho.
O mercado do cafú a termo, nesta

praça, hontem, fis 11 horas c 30 ml-
nutos, manlfcstava-sc calmo, com alta
de 3 a 6 d., couuido-sc por 112 libras:

Hontem Ant.
Para Julho  85.9 85.3
Paru setembro. ... 84.0 83.9
Para dezembro. . . . nlcot. nlcot.
Para março  nlcot. n|cot.

SANTOS, 1 dc Julho.
O marcado do cafú disponível, hoje,

manlfestava-eo calmo, cotando-so por
10 kllos:

Hoje Ant. A. pas.
Typo 4 . , . . 2IIJ500 29*000 23*500
T.vpo 7 . . . . 27$500 27*000 23*000

Entradas até fts 14' horas:
Saccaa

No dlu. de hoje 35.062
No dia anterior 35.060
Em eçual data de 1923 . 34.5B4
Pur água —

Bxisteiwía:
No dia de hoje 1.206.680
Nb dia anterior 1.236.960
Em egual data de 1923. . 1.567.325

Embarques:
Para a Uuropa. ..... .63.690
Por cabotagem 1.650

4 W d.

342 332
337 327
325 14 317 tt
311 Vj 306 tt

Snc-a..
8.000

. 2.000

8.40
8.05
7.45

fun-
com

7è."

iSçus prédios, moveis e negócios na 
' 

QQUJpAU|||A *| 11

$ÇA'DA BAHIA** f1° andar, salas 9 a 12, do edifício do' 
£.¦•¦•. < ¦¦.•¦¦" •. '¦ -.'-:.'-' .';.;.; .. 

¦•''-.
"Jornal do Commercio" — a qual possuo • ÍD.513:678$410
cm immoveis, apólices, ne_ões'c'dinheiro. — Do 6 cm <t
annos, ó grotuitoo anno seguinte (SÉTIMO: ANNO) dos
seguros .terrestres. ,". ,' .'

Éiu caso do reconstrucção ou" concertos., por sua conta,,
do prédio sinistrado, a Companhia se ohi-isa ú indemniza-
ção do respectivo alnguel INTEGRAI.,, dnrnnte o tempo
'empregado nas obras. < -

A Companhia ALLIANÇA DA BAHIA 6 a primeira
Companhia nacional, dc seguros marítimos o teri-estres,
cm capital o reservas,'.c* receita. E' a 'companhia do se-
gnros marítimos, terrestres e fli-viuci. que, no Brasil, cm
1923,.teve a maior receita dentre todas ns companhias
congêneres, inclusive as'estrangeiras, que operam neste -i
paiz. ,-... .. ••;'¦¦ -:.•..-•¦¦

TAXAS MÓDICAS — OPTIMAS. GARANTIAS
LIQUIDAÇÕES KAPIDAS

ALEXANDRE GROSS, AGENTE GERAP

'{M-'

Total 65.342
SANTOS, 1 de julho.
O mercado do café a termo, para

nova base. nesta praça, fechou, hoje,
firme, cotan_lo-_e o ty-po 4. por 10 ki-
los. por parte dos compradores.

Hoje Ant.
Para Julho  34*350 33$700
Para agosto 33*025 33*400
Para nc-tembro. . . i . 33*550 33*950
Vendas Saccas

No (lia de hoje 75.000
No dia anterior 30.000

S. PAULO, 1 de julho.
Entraram, hoje, nesta capital e em

Jundiahy, 35.000 saccas de café, contra
35.000 no dia anterior e 31.000 no mes-
mo dia do anno passado.

Em Jundiahy:
Hojo Ant, A. pas.

Pela E. Paulista 22.000 22.000 21.000
Bm S. Paulo:

Pela Sorocaba-
na, etc. ... 13.000 13.000 10.000
,TUNDIA«Y, 1 dc julho.
As entradas, hoje, de café, com des-

Uno a Silo Paulo e Santos, foram de
21.000 saccas, contra 22.000 no dia an-
terlor e 19.000 no mesmo dia do anno
passado.

?-> Hojo Ant. A. pas.
S, Paulo. . —
Santos. . . . 21.000 22.000 19.000

ALGODÃO
LIVERPOOL, 1 de Julho.
O mercado de algodilo disponível c

do termo, nesta praça, fte 12 horas e
30 minutos, manifestava _e calmo, com
baixa dc 1 a 8 pontos, assim dlscri-
minada:

No disponível brasileiro, baixa de 1
ponto.

No disponível americano, baixa de 1
ponto.

No amreicano a termo alta de 5 a 8
pontos. ., ¦ .__

Cotações:
Pence por libra

F Hoje Ant.
Pernambuco "Fair". . 16.98 16.99
Maceió "Fair". . . . 16.98 16.99
American "Fully" Mid-

dllng. . . . ; . . 17.03 17.04
Opijõcs:

Paru julho ..... 16.43
Para outubro .... 14.78 14.70
Para janeiro. .... 14.27 14.22
Para março  14.15 14.10
Para maio  14.02 —

NOVA YORK. 1 de julho.
O mercado de algodão melhorou de-

pois da abertura, mas afrouxou depois,
Os aitlstas realizam. Alta de 17 e bal-
xa de 8 1|2 pontos para o "American Fu-
tures", que era cotado em cents. por
libra:

Hoje,
Para Julho  29.20
•Para outubro . , . . 24.83
Para janeiro . . . . 23.97
Para março, . , . . 24.lli

NOVA YORK, 1 de julho.
O mercado do algodilo apresenta ca-

rocter ciormul. Os baixistas compram.
Avisos Ue Nova York. Alta de 24
ii 27 i-ontos ,paral o "American Fu-
tures", nue era cotado cm cents. por
libra:

Honlcm
Para julho ..... —
Para outubro .... 25.10
Para janeiro .... 24.21
Para março..-. . . . 24.34
Para maio 24.44

PERNAMBUCO, 1 do julho. •
O mercado de algodão, hoje, üs 12

horas, manifestava-se frouxo,
J_)i/rarf-«

Nio dia dir hoje .....
No dia anterior

Detido Io de setembro p. p.:

Ant.
29.03
24.95
24.03
24.21

Ant.
29.20
24.83
23.97
24.12

i^ordos

üontem Ant.
Para julho  13.30 13.05
Para agosto  13,30 13,05

JOTA
LONDRES, 1 de Julho.
A Juta de Bengala, marca "M" em

triângulo duplo D, e 13. clf. Europa, em
fardos, foi cotada ao preço du:
No dia de hoje I 28.06.0
Na semana passada ... £ 2i.lfi.ii
Em ecual daU do 1923 . . t 27.05.0

IW.NIHÍE, 1 de Julho.
O flo do Juta de lb«. 7, para urdi-

dura, está cotado, por "splndlo", em oh.
e pence, ao preço de:
No dia de hontem . . 8 sh. o
Na semana unterior . 3 sh. o
Em egual data de 1923 3 sh. o

O flo do juta do Ihs. 8, pura tramo,
esta sendo cot_-o, por "spíndlo", a:
No dia do hontem . . t an. e 1 Vi A.
Na semana unterior . 3 sh. u 7 Vi a.
Em eguul data dc 1923 4 sh.

A unlogem do peso do 10 Vi onçus «
largura du 40 pollegadas, cstfi. cotada,
por jarda, uo preço de: /
No dia do hontem  4 V, d.
Na semana anterior .... 4 Vi d.
Em eguul data de 1923. . . * Vi d.

NOVA YORK, 1 du Julho.
O canhamo de Calcutta, do peso do

10 Vi onçaü o largura de 40 pollegadas,
foi cotado, por Jarda, em centimos:
'Nb dia de homem
Na semana anterior
Em egual data de 1923 . . .

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
O mercado de uamblo abriu e

eclonou, hontem, mal collocado e
os bancos operando em declínio, porque
era regular a procura do bancário pa-
ra remessas e eecasseavum us letras par-
tlculures.

A' principio, porém, notava-so algu-
ma calmaria c tamt oasstui que ob
bancos estrangeiros iniciaram os saques
a 6 1|32 e 6 1(16 d., com o do Brasil
tambem «acando ft essas taxas, contra
o particular a 6 3|32 c 6 1|8 d.

Mas, logo apôs, continuando tensas as
letnu] particulares o mercado afrouxou,
descendo o bancário a 6 1|32 d., depois
u 6 d. u finalmente u 5 31|32 d., com
alguns bancos dando a 6 d. e o do Bra-
sil a 6 1|32 d., com dinheiro a 6 1|32 d.,
Para o particular.

O mercado fechou assim sem nova
modlílcaçilo, com oe bancos estrangei-
ros operando a 5 31|32 e 6 d. e o do
Brasil a 6 1{32 d., sem firmesa.

O franco fechou a HO0 « ° dollar a
9*350.

Os soberanos cotaram-se a 51*000 c
a lHira-pupol a 41T500.

O dollar regulou k vista do 9*250 a
9S370 e ft pras» de 9$220 a 9*320.

Os bancos aíílxaram, hontem, para
cobrançae. as seguintes taxas:

TABBI.-A DE BANCOS
Praças

Londres 
Paris
Nova York. . . ,

Praças
Londres 
Paris
Itália
Portugal .....
Nova York. . , .
Canadft 
Sulssa
Hespainha ....
Japão 
Suécia'Noritasa
Dinamarca ....
Hollanda
Syrla
Bélgica .....
Slovaquia ....
Allemanha (por mi-

lhão de marcos)
Marco da renda, .
Áustria (por 1.000

coroas) ....
Rumanla

Valcs-onro:
Por 1*000, ouro. .

Sobrc-taxa;
Café, por franco .

Itio da Prata:
Chile (peso ouro) .
B. Aires (papel) .
B, Aires (ouro) .
Montevidéo, . . .

Por cabogramma:
Praças ..¦:. .,-

Londres 
Paris
Itália'Nova York, . . .
Hespanha ....
Bélgica
Sulssa
Hollanda

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil i cotou o dollar a

1 vista u 9*350 e a prazo a 9*320.
Esse banco emittiu os chequee-ouro

para a Alfândega k razlo de 5*106 pa-
pel por 1*000 ouro.

Bolsa de Titulos *
O mercado de papeis regulou, hon-

tem, em condições verdadeiramente apa-
thicas, notando-sc a mais sensível •_!>
cassez de procura e de ofíerta de titu-
loa. Foram por isso pequenos os nego-
cios effectuadofi, mão sô sobre __poli-
ces ETiraes, como *st>bre os demais p;i-
peis em destaque. As apólices geraes uni-
formizados regularam estáveis, bem co-
mo as municipaes. ,

Os outros papeis estiveram destitui-
dos Ae. Interesse o a Bolsa fechou sob
uma. impressão de desanimo, '

Vendas fechadas hontem:
APÓLICES

Federaes:
Uniformizadas, 5 %
Uniformizadas . .

Diversas Emissões
De 1:0005. nom. .
De 1:000$, nom. .
De 1:000*, port; .. .
Obrig do Thesouro .

MwiiciíHtca:
Emp. 191-1, port. . .
Emp. 1920, port. . .
Dl-, 1.533, 7 % . .
Dec. 1.933, 8 % . .

Éstàdiiaes:
Rio, 100*, 4 % . . .

ACÇÕES

om que o mercado ao encontra quanto
as apt-raçftmi que se v>-m verificando.

EI-vouhio o typo 7 de H700 «m ar-
roba, Imn .-, pausou a ootnr-oe u 42*ou0,
contra 40*30(1 de vc-pera.

Tivemos ajslm o mercado em alta _o-
centuada o com uialorea nmoolo-, sen-
do do todo fuvor-oelo u_ suas perepu-ctlvus,

An vihIils rruliauluM na abertura to-ram de 8.W8 nuocns.
Durante o dia o mercado estevo boa-

tanto actlvo e aceusou vendas do 5.014
suecos por ultimo, no total de 13,632
ditas, Pechou bem collocado o firmo e
anlmad-t-lmo,

Movimento estatístico
NO DU 30 "

i.'u/rai/n,i Saccas
Pela Leopoldlua 10.086
Pela C«ntral 1,391
Por cabotagem —

Total . . . , .Dr«do o dia 1" ... .
Média ........
Desdu 1» do julho . . .
Média

Embarques:
Paru u Europa
Para os Estados Unidos,
Por cabotagem 
Paru o Hlo da Prata . .
Para o Caho. . . . . ,

11.489
262.227

8.761
.782.610

10.363

8.676
3.047
5.164
1.374

ToUl . .
Desde o dia 1» .
Desde 1° do Julho

Existência:
No mercado , , .
Em egual data de 1923

COTAÇÕES
Typos

Typo 4 
Typo 5 
Typo 6 
Typo 7 
Typu 8 
Vendas (saccos) ....

Mercado firmo.
Pauta

NO DIA 1
I Vcllrfns

Pela manha
,V tarde 

18.261
269.720

4.216.743

223.479
837.612

Arroba
42*900
42*200
41*500
40*800
40*300
39*300
7.88

2*660

Saccas
8.618
5.014

A OU dias
6 63/64 6 3/64

*482 *490
9*220 9*320

A' vista
5 54/64 5 63/64

Í485 SI9H
5403 $108
J263 *27f>

9*250 9*220
9*100

1*650 1*670
1*245 1*270

3*908
2*480 2*493
1*255 1*269

1*489
3*480 3*550

*488
$427 *430
?279 *2S0

Total
Preços pela arroba:

Typo 7. . Typo 7 em 1923
Mercado firme.

MERCADO A TEIIMO
O mercado do café a termo,

hontem, da seguinte fôrma:
Opções:'
Abertura Vend.

Julho  42*900
Agosto 42*350
.Setom*.!- 4-t$0fill
Outubro  41*900
Novembro .... 41*800
Dezembro .... 41*150

Mercado firme.
Fechamento:

Julho 

$140 a
$048 a

$485 a

3*030 a
6*970 a
7*270 a

$001
2$230

1$080
3*100
7*000
7*291

A' vista
27/64 a 5 61/64
$491 a $498
$404 a

9*330 a
1*258 a
$430 a

1$660 a

$406
9*420
1*260
$433

1*670
3*540

600

SS**.-
.;'•-_ ~_dX_0__-/9S_W .COMPANHIA NACIONAL DE NAVE-

GAÇÃO COSTEIRA
SUL

SERVIÇO DE PASSAGEIROS

ITAPERUNA
Sie terça-feira, 8 do Julho, ás 19 ho-

ra-S, para:'.;¦ 
8.- 8EBA6TIXO, quarta-feira, 9.
SANTOS, quarta-feira, 0. < .
PARANAGUÁ', qulnta-iclra, 10.
S. FRANCISCO, sexta-feira, 11
ITAJAHV, sabbado, 12.
FLORIANÓPOLIS, domingo, 13
IMBITUBA, segunda-feira, li.
RIO GRANDE, quarta-feira, lf
PELOTAS, quinla-fclra, 17.1

NORTE
SERVIÇO DE PASSAGEIROS

I.TAPACY
San quinta-feira, 10 do Julho, ds 11

horas, para:
ILHÉUS,

BAHIA,
PÊOUNDA-FElltA

ARACAJU,
flUINTA-FElBA. 15

DOMINGO, 13.

14.

No dia de hoje  108.900
No dia anterior ..... 108.900'Existência:
No dia de hoje ....'. 3.000
No dia anterior .... 6.000

Primeiros sortes:
Preços por 15 kllos:

Hoje Ant.
Vendedores ..... 110*000 110*000
Compradores 105*000 100*000

Embarques:
Não houve.

ASSUCAR
PERNAMBUCO, 1 de julho. ,
O mercado de assucar, hoje, ao melo

dia, manifestava-se nacional.
Entradas Saccos

No dia de hoje ..... —
No dia anterior 1.000

Desdo 1» do -selembrõ p. p.:
No dia de hoje , ......... . 2.229.000
No dia anterior 2.229.000

Ea-lsícncia: • •
No dia do hoje 33.000
No dia anterior 44.000

Emborque..:
Nfio houve.

COTAÇÕES
Usina superior c 1» 15 kllos

Hoje ....... nlcot. nlcot
Dia anterior .... n[cot. r.|cot.

Segunda: . .. ....
Hoje  nlcot. nlcot.
Dia anterior .... n|cot. n|cot.

Crystaes:
Hoje . . . .... n|cot. n|cot.
Dia anterior .... n|co'. n|cot.

Demeraras: ,
Hoje l . . , . . . nlcot. nlcot.
Dia anterior . ..; . . n|cot. n|cot

Terceira sorte: ¦:
Hoje . .... . . nlcot. . nlcot.
Dia anterior ," . . . n[cot. n|cot

Somenos:
Hoje . ...... nlcot. nlcot.
Dia anterior . ... • n|cot. n|cot.

Brutos ueccos :
Hoje'. .'.-.... nlcot. nlcot.
Dia anterior :¦ . . . n[cot. n|cot

TRIGO¦BUENOS AIRES, 1 de julho.
j O mercado do: trigo a termo, nesta
praça; fechou, hontem, muito firme, com
alta de 25 centavos, cotando-se por. 100
kilos, postos nas docas, eni pesos pa-
peU .- '

Acosto.
Setembro;
Outubro .
Novembro
Dezembro

Mercado
Vendas

Na 1" Bolsa,
Nu 2» Bolsa.

frouxo.

42*500
41*450
41*201)
41*200
40*900
40*800

Total
EMBARQUES NO DIA

Para Marselha:
Castro Silva & 
Ornstein & 
M. Klnlay & C. . 

'. 
. . .

C. C. Franco Brasileira . 
". 

.Hard, Rand & 
Para Trieste:

13.632

42*000
28*500

regulou,

Compr.
42*800
42*000
42*000
41*500
41*200
41*000

42*100
41*400
41*100
40*600
40*300
40*300

Saccas
35.000
21.000

56.000

Saccas

170
735

1.009
373
250

M. Klrriay & 100
Theodor WKIIe & C, . . 3.100
H. Johnston & C, . . . . 1.100
liar. Killid * C. . . . » 625

Para o Hiivi-e: ..
Alfredo Slnner & O. ... . 625
Frotra & Irmão * O. , , ' 60»

Pura Antn-o>la:
E, Joh-n-ton & 1.000

Para Nova Orleans:
Vlvaequer IrmAo .... 420
E. Johrwton & C, . . . 250
-.Aí.*. Total  10.417

r* AT/GObXO
Prosegulram na baixa os proços d«*.">

so produeto, mas, ou negociou iam-.c-
fuendo em riwalu regular, tatvex mesmo
porque fossem acceusfveis a_i nii.u. condi-
<_ocs. Foram regulares as entradas o
pouco Importantes o_ untrecus, tendo fe-
ohad oo mercado mal collocado e frouxo.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços íior 10 klloa:

SertAen 81*000 a 83*000
Primeiras sortes. . . 79*000 a 80*000
Mediano» 70*4100 a 78*000
Poul-Hiu Nominal

Mercado frouxo.
MOVrMBNTO DO DIA 30

Entradas Fardos
No dia. de hontem. .... 674
Saldas 161
Existência 9.045

ASSUCAR
Funoclonou o mercado deflso produ-

cto, hontem, ainda em condições do es-
tabllidadv, com os preços sem alti-raçlo
dc Intereose.

Foram mais desenvolvidas as entra-
das: porém, veriflcaram-so saldas mais
volumosas, do sorto que o stoek aceusou
novo declino.

O mercado apresentava assim um as-
poeto promt-tteCLor.

COTAÇÕES DB HONTEM
Preços por 00 kllos, clf.:

Branco crystal . . . 90*000 a 92*600
Terceira sorte. . . . 88*000 a 90*000
Terceiro Jacto. . . . 70*000 a 72J00O
Demeraras 73*000 a 76J0OO
Mascavlnho 74»000 a 78*000
Mascavo 66(000 a 69*000

Mercudo estável.
MOVIMENTO DO DIA 30

Enlroifas Saccos
No dia de hontem 4.658
Saldas •. . . 6.297
Existência  59,947

MERCADO A TERMO
Regularam, hontem, no mercado de

assucar, as opções seguintes:
Na 1» Bolsa:

Julho
Agosto
Setembro
Outubro 
Novembro . . . .
Dezembro . . . .

Mercado estável,
Na 2" Bolsa:

Julho
Agosto ,
Setembro
Outubro 
Novembro . . . .
Dezembro . . . .

Mercado frouxo.
Vendas

Na 1« Bolsa. . .
Na 2" Bolsa. . .

Vim...
82*000
72*700
68*000
63*000
«1*400
60*200

82*700
73J00O
67J100
62*000
61*000
59*500

Compr,
81*000
72*500
67*000
61(900
61*000
60*600

82*000
72*500
66*000
61*000
60*000
59*000

Haccos
14.000

Total 14.000
CARNES VERDES

MOVIMENTO DE HONTEM
Foram rejeitados: 11|2 rez, 3|4 vi-

tcllo e 1 1|2 porco.
Foram vendidos para os subúrbios:

40 ruzea, 11|2 vltcllo e 2 porcos.
Foram abatidos hontem:
Rezes  505
Vitellos 90
Porcos  106

STOCK NOS CURRAES
Foram recolhidos hontem' aos curraes

ds Hiuilu Cruz, afim d» serem abatidos
hoje; 610 vezes, 93 vltellos u 109 por-cos,

8T0CK NOS CAMPOS
Existem, actualmente, noa campos do

Santa Cruz, afim de supprlr o abaste-
cimento do Matadouro: 1,006 rezes, 201
vlwllos o 405 porcos.• ENTREPOSTO

Foram vendidos no lOntrrposto do Sim
Dloffo: 455 rozes, 84 1|( vltellos e 102 1,1
poroos, pelos m__lnU- preços:

Kiio
Rerea ...... 1*000 a 1*140
Vltellos 1(500 a 1*600
Porcos 2*600 a 2*800

No Cáes do Porto, a curno vinda d*
Mendcu 6 vendida a (900 e a 1(000 •
kllo.

Movimento do Porto
ENTUADA3 NO DIA 1

De Buenos Aires a v_.o-.a_., » ímque.
te francez "Aurlgny".

De Chrietianla, o paquete norueguez"Cometa",
' De Porto Alegre e escalas, o paque-

te nacional "Itupura".
Pe Santos, o paquete nacional "Ara-

caty".
De Porto Alsere e escala», o paquete

nudonal "Camplnan".
De Santo», o paqueto nacional "Bagé".
De Rosurlo, o vapor hespanhol "Arau-

tazazu".
Do Alto Mar, o vapor hespanhol"Ibéria".

SAIDAS NO DIA 1
Para Nova York e «ícalas, o va4>or

Inglez "Castlllan Prlnco",
Para Buenos Aires e escalos, o v*4H>r

hespanhol "Agiro Meodl".
Para Hamburgo o escalas, o paquete

(ranceis "Aurlgny".
Para Bahia ulanca, to vapor Inglez"Frevalgan".
Para Porto Alegre o escala», o

qurte naclou.41 "Oomraandunte
cldlo".

Para Buenos Aires o escalas, o
queto Inglez "Vauburo".

Para Porto Alegro e escalas, o
quete nacional "Campelro".

Vara ltajahy o escalas, o vapor na-
cional "Etha",

Para S. Francisco c encalas, o paíjue-
to nacional "Amazonas".

VAPORES ESPERADOS
Antuérpia — "Alegrete"
Nova York — "Pan America" , . ,
Santos — "Hlldo Hugo Stinnes" .
Porto» do Sul — "Cte. Capella" . .
Tara — "Rodrigues Alves" . . .
Rio da Prata — "Formose" . . .
Rio da Prata — "Plnoto"
Marselha — "Mendoza"
Portos do Sul — "Anna" . . .
Rio da PraU — "Infanta I. de
Borbon"

Portos do Norte — "Itabira" . .
Rio da Prata — "Pacific" . . .
Rio da Prata — "Cesare BatHstl".

VAPORES A SAIR
Portos do Sul — "lbiapabu". . . .
Mossoró — "Rio Amazonas" . . .
Hamburgo — "Bagé"
Portos do Sul — "ItatlngaC ....
Oenova o escs. — "Plncio" ....
Havre — "Formose"
Portos do Sul — "Itaúba" ....
Portos do Norto — "Buhla" . . .
Penedo o oscs. — "Uhéos" . . .
Cabedello — "Campinas" ....
Portos do Norte — ".Macatrtl" . . .
Rio da Prata — 'Pan Amorlca" .
Recife — "ltapura"
Portos do Sul — "Itunoma" . .
Laguna — "Cte. M. Lourenço" , .
Caravellas — "Sumaré"
Amarração — "Borborcma" . . .
Rio da Prata — "Mendoza" . .
Barcelona — "I. O. do Borbon" .
Portos do Sul — "Itapuca" . . ,
FarA e escs. — "Itnssucc" . . .
Llverpool — "Herschel"

pa-
Ai-

pa-

pa-

Jllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi^

1.

a 760*000
120 a 770*000

a 730*000
:26 a 740*000
13 a 653*000
20 a 922*000

40 a 153*000
99 a 147(000
50 a 1575000
62 a 170*000

16 a 96(500 SS

COFRES
Vendo-»e por preço reduzidíssimo oi

aftmados cofres M. w. Americanos marca
registrada, garantidos guarda fiel daa seus
documentos e valores contra fogo e rou-
bo. Comprem hoje, nào esperem. 108. rua
Theophilo Ottoni, 103.

Bancos:
Nacional a 230*000
Funecionarios .... 200 a 53(500
Portuguez, nom. . 50 a lSii(')00
Portuguez. port. . 170 a 188*030

CoiniKiHhins:
Tec. Alliança . . 100 a 230(000
Tec Cometa ... 11 .a 400(000

DEBENTURES
Tec. Progresso . . .125 a 184(000
Tec Alliança ... 60 a 190*000

ALFÂNDEGA
No calculo das despachos "ad valo-

rem" processados no •corrente mez, de-
vem ser observadas, na fôrma do dls-
posto no art. 26 da lei n, 3.973, de 31
de dezembro de 1919, as seRiiintes mi-
dlas da taxa cambial ie junho findo,
registradas pela Câmara Syndical dos
Corretores:

Áustria. (000,14: Bélgica. $420; Bue-
nos Aires peão: ouro. 0*363 e papel,
3*064; Canada, 9*184; Hamburgo;
Rent-mark. 2*234 e marco, -tlllll (nòr
milhão) ; Hespanha, 1(266; Hollanda,
3*303; Itália, (408; Japilo, 3*890; Lon-
dres, 5 61164 — Libra 40*315; Monte-
vidío, 7*322; Noruega, 1*270; Nova
York, 9*347; Palestina e Syria, *500;
Paris, *493; Portugal: Continente, *274
e Ilhas, $224; Rumania, $048: Suécia,
2(518; Sulssa, 1*656; Tcheco-Slova-
quia, *280.

.Manifestos distribuídos — n. 922. va-
por nacional "Mandu"', de Nova York,
ao escripturarlo Brightmore; n. 923, va-
por francez "Meduana". de Buenos AI-
rea. ao escrlpturaric Brighmore; n. 924,
vapor Italiano "Messicano", de Rosa-
rio de Santa Fé, ao escripturarlo Brl-
ghtmore; n. • 925. vapor noruguez "Co-
meta", de Chrlstiunia, ao ésorlpturarlo
Octaviano; li. 926, vapor Inglez "New
Brooklyn", de Norfolk,, ao escripturarlo
Octaviano; n. 927, vapor francez "Au-
rigny". de Buemos Aires, aò escriptu-
rario Prado Carvalho.

RENDAS FISCAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda arrecadada hontem, 1:
Bm ouro  221:472*776
Em papel  203:367(767

Total  424:840*543
DELEGACIA DO THESOURO DO
ESTADO DE MINAS GERAES NO

DISTRICTO FEDERAL
Arrecadação do dia 1 13:681*800

Gêneros de consumo
CAFE'

Sob a Impressio de maiores alterna-
tlvas de alta- dos centros de consumo e
da queda agora soffrida pelo cambio,
encontramos o mercado de café. hon-
tem, em melhoria muito, accentuada,
tanto mais quanto o movimento ãe pro-
cura degenero para novos negócios es-
teve desenvolvido. Foram menos inten-
sas as entrados e reerllares oe erobar-
quês, que promettiam ainda maior des-
envoirimento, dafts as eircumstançias

EXPERIÊNCIA

Queira V. 8. petílr
aos nossos represen-
tantes quo o ajudem
nos seus problemas
dc contas pois têm

muita experiência.
Ninguém melhor que
elles sabe quanto as
machinas do contar
Burroughs têm con-
tribuido para resolver

qualquer difficuldade
em fazer contas. So-
licitando um auxilio a
este respeito V. S. não ,
assumo compromisso
algum de comprar;

pelo contrario, poderá
até experimentar uma
machina Bummghs
em seu escriptorio

gratuitamente.' Para
V. S. só será uma
vantagem conhecer o

nosso serviço.

PARA CONVEWÍEKCIA BE V. S.
À Burroughs Adding Machine Company

estabeleceu agora sua própria filial no Brasil.
•' A nova organisação foi feita de accordo

com as leis em vigor e estamos perfeitamente
habilitados a servir aos interesses de V. S. em
qualquer ramo de seu negocio onde contas
certas e, ao mesmo tempo, economia, são
factores essenciaes.

As machinas Burroughs estão mtrodu-
zidas em todo o Brasil ha mais de 20
annos e é digno de nota que existe ainda
grande numero dessas machinas vendi-
das naquelle tempo e que trabalham como
se fossem novas. Longo serviço e ao mes-
mo tempo resultado certo, são a prova
evidente de economia que V. S. vae no-
tar, aproveitando a experiência dos que
acharam que o systema de contar "Bur-
roughs" é a única solução satisfactoria
de seus problemas de contabilidade.
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"A SUrqutaslohn" — Come»
«lia do Souza Comu, pela Com-
ponlilu Aura Abi-anclic-j.

Porque ohamavam "Murquezlnha",
f bonita trlowia, Isabel, de Coimbra ?
for um motivo multo Hlwupiss. Sua
¦nas, Maria Clara, pertencento a umu
naodosta família, fora seduzida por
um marquez, o dessas rolaçOes nae-
usra nma filha, Isabel.

O titular, que nunca reparara o sou
«rro, morreu, e a pequontta Isabel
floou sendo a marquezlnha, como tal
sendo conhecida em toda a cidade.

•Fallocondo, o seduotor marquez
deixara estabelecida uma 'mezada
•para. o, mie e a filha, ficando oncar-
recado de olhar pela oxocuçfto dosea
sua disposição de ultima hora, um
amigo, Jollo Thomaz. A marquezlnha'cresceu, mos sempre »m sua alma
ficou desenvolvondo-so a falta do sau
pao, ropc-llliido o cognomo do "mar-
(.uezlnha"; queria sor símplce non-
te Isabel.

A mezada ora o unlco recurso de
que dispunham, e essa faltou-lhes,
por uma clrcumstanola qualquer.

Jollo Thomaz, porem, quo havia
enriquecido com e guerra, -dlspoz-so
a auxiliar milu e» filha, o convldou-us
a Irem viver om Lisboa, ora outro
miolo, de maiores facilidades do vi-
da. Foram, para Lisboa, e a "Mar-
quezlnha", hablllsslmi. bordadolra,

.tratou do procurar trabalho para po-
derem viver. 13* então quo Isabel co-
mesa a notar que Jo&o Thomaz, ca-
sado e com üm filha, estava a-palxo-
nado por ella, oceultando-o sempro
de sua íiVle. Jâ, porem, a "Marquo-
zlnha" tinha o seu noivo, um'empre-
sado de escriptorio, Álvaro, rapaz de
Idéas avançadas a quo nüo goeava da
sympàthia do Maria Clara, mão de
Isabel.

Procurando afastar Álvaro, JoSo
Thomtoz faz com que olle seja despe-
dldo da cosa, ao mesmo tempo que
on caea» do comnicrelo suspendem o
trabalho a Isabel. Esta o sua mãe
com,eçam a sentir a falta do recur-
sos, vendem as jdlas que possuíam. E*
quando Joâo'.Thbmaz, Já separado do
sua nvulher, propBe a ' Maria . Clara
o a Isabel Irem para sua casa, fa-
zendo companhia k filha, que estava
noiva de um rapaz engenheiro, mas
eem emprego.

A "Marquezlnha", desconfiando

ÁGUA FIGARO 6 a melhor tintura
por que dá. ao cabello ou barba a
cor e brilho naturaes. A venda nas
períumarias, pharmacias e droga-
rias. Proso 10$000.

Theatro Municipal
m*m*****>**m**0*m*-***m^

QUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO, á's 21 Horaa
!» RECITAL DE PIANO

Novaes

doa intuitos de joao Thomaz, recusa,
mas Instada pela mâo annue, e ft*
duas passam a viver no pàlacote de
JoAo Thomnz. ].' ahi quo esta so dò-
clara abertamente & "Marquezlnha".
propondo-lhe a mmncebla. Kllu ru»
l»oiio-o, elle tenta forcai a, o ella
tose, com a mie, Indo ambas viver
nu mu. pequena cana. Opera»sc, então,,
umá mudanga no coplrlto do Murlu
Clara.

Desesperada oom os Intuitos e
aotos do JoAo Thomaz, passa a esti»
mor Álvaro, o noivo da filha, a
quem sempre combatera.

Mas Maria Clara precisava vingar»
se da JoAo Thomaz, e como oste, por
fim, so oppuzesse ao casamento da
filha, a mlle -de» "Marquzlnha" facll!-
ta aos dois namorados o onoontra-
rem-so em sua casa, o um bello dia,
Jofto Thomaz recebe uma carta de
Maria Clara convidando-o a lr á aua
rtstdenda, pola a "Marquezlnha
aimulra ao eeu desejo.

Joio Thomaz chega no momento
em quo a filha o o namorado ali
so acham. Os dois, sontlndo a voz
do pae, escondom-so num quarto, o
quando este- entra dlrlgo-so A "Mar»
quezlnha, que ignorava o plano de
sua mie, A "Marquezlnha" revolta-
so com a sua presença; ello tenta
forcal-a. Isabel grita, appareco a
mfto, quo diz a Jollo Thomaz tor cho-
gado a sua hori».A filha o o namora-
do apparoccm, . Jollo Thomaz fica
como fulinlsado, o a velha Maria
Clara observa-lho: "A tua filha náo
6 melhor 'quo a minha."

B* este o enredo dá comedia, que
tom repetidos lances dramáticos do
bastante intensidade. A theso borda
un» volho thema: o poder do dl-
nholro o a baixeza de caracter, roal-
cando depois da guerra com os uo-
vos ricos feitos' á, pressa. Thema
multo explorado om Franca pela
moderna uomcdlographlu.

E' provável quo uma parto do
publico, sonao- todo, iiotasso uma es-
eaa«ez de concatenagilo entro algu-
mas acenos, moriaciita nó segundo
acto; vô-ae mesmo quo autor nSò
deixaria sem uti» dcColcho algumas
passagens da comediu. O papel do
Álvaro; por exemplo, fica ihcòmplo-
to;'som duvida o autor completou-o
com o casamento d'esso personagem
o a "Marquezlnha". Mias a censura
pollclalesca entendeu cortar- scenas
em todas oa actos, e dlahl o obser-
var-so a escassez do ligação entre
algumas senas o o epílogo resen-
tlr-se de uma justificativa que lhe
dava o corto policial.'Bm Lisboa o Porto ü comedia nüo
soffreu a -menor alteração.

B" quo cn» Portugal a moral 6
uma, o no Rio de Janeiro 6 outra.

Aqui, quem a estipula, süo os lite-
ratos jiolicialeseos. Quo ¦ acena» «o-
riam essas, comparadas com a nu-
dez obscena e o despudoi» de phra-
nes o gestos do. certas revistas o bur-
letas que para 'ahi so oxhlben» com
o beneplácito da moral policial ? .

O desempenho está em quatro
personagens: -Marquezlnha -(Aura
Abranches), Maria Ciara (Adelina
Abranches), Joilo Thomaz' (Alè.xan-
dre Azovedo), Álvaro (Sacramento)
o Rogério (Alves da Silva). A sra.
Aura Abranches - fez com facilidade
o seu papel, disso com bastante
proprledado.i .trabalhou-o com -sen-

timento; maa a art. Adelina Abran»
cho» nada» lho ficou devendo om Ma»
ria Clara, A oonxaftradii artista teve
acenos dò um lindo realce de alma,
mormente no 3* acto, qus quasl dú»
mina em todo ello, passando a ser a
personagem principal, pois esta uo
aeu papel o desfecho da comedia/
Sacramento, Alves da Bllva e Ale-
xandro Azovedo om.lU8araii.-Ae no
dsaempenho, mormento esto ultimo,
que tem scenaa de emotividade forto.

A "MarqiMiInha" eurna comedia
bem 'neutralizada, o encontraria con-
firmado na Rio *o succoaao quo obto-
vo om Lisboa, sa ndo fosso collabo-
rada pelos cortes» da talento»* e pu»
dica censura da policia carioca.

. A. B.

0 THEATRO

Transferido do dia 26 de Junho p. p.
PREÇOS DA8 LOCALIDADE8 A' VENDA

NA BILHETERIA DO THEATRO
Frlzas o Camarotes do 1*~ • » » , 80(000
camarotes de 2* ......... ' -io?ooo
Poltronas . , '. . .... . . lü*ooo
BalcOes, filas A e B ..... .» io«ooo
T&slcõos, outras ruas . . -.. y . . 8(000
Galerias, filas A e B . . . . . 6(000
Galerias, outras filas . . -.- -.» • 5(000

TOSSE?
PEITORAL BB MEL, Gt/ACO¦ 

.J^AG-ÜAO
. _ -_¦ NUNCA. FALHA! —..—

A. Lclvns Leite — Pelotas
Vdndc-se nas principaes drogarias

pharniaclas- Lie, n. ¦854.Í de l«-6-923

TEMPORADA DRAMÁTICA FRAN-
OEZA

Representa hoje a companhia dra-
matlca frànceza que ora oecupa o
Municipal o quo tem como primeira
figura mme. Plorat, orí» 3' recita- do
asslgiiuturus, a peça cm quatro
actos do Plerro Wolf — "Marlonot-
tes", Já applaudldu pela nossa
platéa.

Fará na referida pesa. a sua es-
trfia o actor sr. Lugne Poe, figura
do rolovo do theatro francez, OHtan-
do a cargo do mmo. Plorat o prin-
clpal papel feminino.

Amanha, ás 16 horas, será reali-
zada a primeira vesperal, com a peca"Almer", quo serviu para a estréa
da Companhia.
"LENDA DO BEIJO", PEI»A COM-

PANHIA VELASCO
"Lenda do beijo" será a próxima

peca da Velasco, no Lyrleo. B*. ao
quo ouvimos, uma linda opereta,
com montagem sorprehondonte.

.Pai"a quo so tenha uma Idéa do
valor dessa peca, bastará dizer quo
em um concurso de operetas aberto
om Madrid, foi "Lenda do beijo"
classificada em primeiro logar. B
levada a scena na capital hespa-
nhola, marcou um verdadeiro
triumpho."Lenda do beijo", porém, demo-
rara ainda um pouco para subir á
scena, dado o justificado exito que
vem alcançando a revista "Arco-
Íris", que hontem, como ante-hon-
tem attralu ao Lyrleo numeroso pu-
blico.

A8 MATINEES DE HOJE
Hoje, dia feriado, haverá especta-

culos em "matlnee" no Trlanon, no
Lyrleo o no Recreio. No primeiro,
roprcsciltaná a Companhia Ablgall
Mala a comedia "A casa do Tio Pe-
dro"; no segundo teremos, em ul-
tima representação, pela Companhia
Volasco, a opereta do grando mon-
tagem "La monterla"; no terceiro,
representar-se-á a vlctorlosa revista"A Ia garconne". cujo exito como
quo cresço de dia para dia.
RECITA DO AUTOR DE "A CASA

ÜO TIO PEDRO"
Realizar-se-á amanha, qulnta-fei-

ra; no Trlanon. a recita do autor do
sr. Oduvaldo Vianna, com a come-
dia de sua lavra, "A casa do tio Pe-
dro". A recita do sr. Oduvaldo
Vianna é dedicada á colônia paulis-
ta, pois o sr. Oduvaldo é filho do
Bstado de S. Paulo.
UMA COMPANHIA DE OPERETA

NO EX-S. PEDRO
Communica-nos a Empresa Pas»

choal Segreto que acaba de firmar
contrato eom os dlrectores da Gran-
de Companhia Italiana de Operetas
Lombardo-Caramba, que ora oecupa
o theatro da Opera, em Buenos Al
res, para uma temporada no Jo&o
Caetano.

A companhia Lombanlo-Caramba,
é, i.egundo' a critica portonliu. uma
daa mala completas, no gênero, que
ali tem Ido, Sua» montagem; aão lu»
xuoaoa 6 o aeu olinoo artístico é dos
mala complotos quo tem vindo á
America do Sul.

Entre aa primeiros figuras teme»
ninas, a critica de Buenoa Aòfea dee»
tuéa u senhorita Ines Lldelba, que
diz ella, 'sendo uma segunda edlçlo
de Sylvla Qordono Marohettl, no qu*
diz respeito & maneira de cantar s
dizer, lem mais vida e 6 mais oom»
munlcatlva que u eatlmada artista,
razão pola qual a platéa lhe dlapon-
aa os maiores applausos".

A companhia Lombardo-Caramba
tem enorme repertório, Onde ha Pe-
cas. Inteiramente lnedlctas para o
Brasil.

"BANQUE AWD1." VOLTA AO
CARTAZ

"O rei dos Orandes Hotels" terá
hoje aua ultima representação, no
theatro Carlos Gomes. Amanhã, vol»
tara ao cartaz a peça do Charles Mo-
ré "Sangue Aíul", o maior bucccbso
desta temporada. A seguir, "O sa-
po e a estrella", de Paul Doval.
COMPANHIA PORTUGUEZA DE

REVISTAS
Está para breve a vinda da com-

panhla portugueza de rovlstas do
theatro Éden, do Lisboa, quo traba-
lhará aqui. no Republica em espe-
ctaculos por sessOes. As prlncipaes
figuras são as» sras. Llna Demoel,
Zulmlra Miranda, Carmen Martins o
srs. Álvaro Pereira, Jorgo Cen»
tll, otc.

A estréa será com a rovlsta do
grande montagem "Fado corrido",
do Luiz de Aqulno »o Alberto Bar-
bosa, que alcançou — dizem-nos —
200 representações consecutivas em
Lisboa,
ESPECTACULO EM nOMENAGEM

A' ARGENTINA
Na nolto de 0 do Julho tora logar

uo theatro Carlos Ciúmes, um es-
pectaculo do gala em homenagem á
Republica Argentina, com a repro-
sentaçâo do "O Quebranto", dò es-
crlptor si*. Coelho Nètto, e a come-
dia em 1 acto, "Teus beijos serão
meus", do Jornalista e escriptor ar-
gentlno sr. Jullo Escobar, adapta-
ção do si». Paulo Magalhães, pelo
actor sr. Leopoldo Froes.

O ministro das Rclaçflôs Exterlo-
res o o embaixador sr. Mora y
Araújo foram especialmente convl-
dados para essa festividade.

O dl*. Raphael Pinheiro fará uma
saudação em scena aberta.

COMPANHIA FRÀNCEZA DE
OPERA-COMICA

As cmp»*esas Lcmbart &. C„ ai*gen-
tina e José Loureiro, desta capital,
trarão breve ao Rio unia companhia
frànceza de opera-cointca, que Jã so
encontra c-m viagem, com destino a
Buenos Aires, onde inlciai-á a sua"tournúo" sul-americana.

A companhia trabalhará no Opera
argentino o virá apôs, para o Lyri-
co, desta capital. A seguir Ira a São
Paulo, para o SanfAnna, findo o »iue,
embarcando para a Europa, Irá oc-
cupar o Trindade, de Lisboa.

O repertório, ao que so annuncia é
o seguinte:

: "Mam'zelle Nitouche", "Françols,
le bas bleu", "Lá filie de Mme. An-
got", "Hans, o tocador de,flauta","Os sinos de Corneville", "A bella
Helena", "Les brlgands", "La pou-
pée", "Le grand Mogol", "Rlp", "Les
mouKquetalres au convent", "Mas-
cotio", "Surcouí", "Mme. Favart","La filie du tambour major", "Amour
masque", "Clboulette" e "Madame".
etc.

MUSICA
8MUNDO RECITAL OLIOMAK

NOVAEal
Ro»iizar»ao»á, amanha, as 11 ho*

ra», no Municipal, o («gundo conc-r-
to Da pianista patrícia ara. Guiomar
Novaes, que havia aldo marcado para
36 da junho ultima,

Executará a sra. dulomar Novaes
um programma organizado a caprl»
oho, de que fazem parto oa celebres"Estudos Symphonloos", do Sohu»
mann.

CONCERTO E FESTA BENEW-
CENTBS

A pianista brasileira Magdalena
Tagllaferro realizará, amanhft, fia 32
Iioiuh, no Casino de Copacabana, um
concerto em beneficio do& asylos de
Petropolls.

Ao concerto seguIr-se-So uma cela
e um baile, no qual tocarão dois"Jazz-band".

A commlseío promotora desso les»
tlval está constituída pelas sras. Raul
Regis do Oliveira, Luiz Lima o Sil»
va. Antonio Prado, Franklin Sam-
paio, H. Santos Lobo, Ildefonso Ou-
trá, Carlos Oulnle, João Lagt» o José
Carlos do Figueiredo.

CONCERTOS HISTÓRICOS
RculIzar-Ho-i., amanhfi. no «alfio do

Instituto Nacional de Musica, o se»
gundo concerto dn sério "Concortos
HlatorlcoB", promovida pela "ltevlsta
"Brasil Musical".

O programma, organizado pelo
pianista sr. Carlos Lachmund, está
assim constituído:

1* parte —- 1) — Wolfang Ama-
dous Mozart (17B0, Salíburg, Tyrolo

1791 (Vienna) — Sonsta em ré
maior —' Allcgro con spirito andai.-
tino. Rondo: allegfo — Plano. aí. J.
Octavlano; 3) — a) Josenii Haydn —
"La vle est un réve"; b) — AV. A.
Mozart — "La vloletto", canto, Bra.
Mathlldo, de Andrade Bltlly: plano,
professor Souza Lima; 3) — lohann
Sebastlan Bach (1685, Etsenacli, Thu-
rlngla — 1760, Lelpzlg) — Chacon-
ne, da Sulto em ré menor, para vlo-
llno sé, por Leontda Autuorl.

2* parte — -1) — Ludwlg van Bee-
thoven (1770, Bonir — 1837, Vlajn-
ne) — Sonata, op. 13 ("Pathetlca'7Oi-ave, allcgro tnolto, adaglo can-
tablle, rondo, allegro — Professor
J. Octavlano; 3 — L. van Beethover.

a) "Dellce des flcurs": b) — "Lo
révell des tleurs", canto, nuno. Ma-
thllde de Andrade Ballly; plano, pro-
fessor Souza Lima; 6) -»- L. van
Bééthoven — Trio, op. 70, n. 1 —

Allcgro con brio, largo assai ed •»*•
preuslvo, presto — Plano. J. Oatavia»
noi violino, sr, Frederico d. Almei»
da; violoncello, er. Newton Padua,

0 CINEMA
Programmas novos

"VBNDETTA", NO ODEON
O Odeon dá hoje, em programma

novo, um fllm profundamente emo»
cional. Intltula-BO "Vondétta", •
tem por protagonista a linda Anita
Stewat, As emoçées sSo varias, quer
as de ordem moral, quer aa de or»
dem material, taes os perigos por
quo passam os artistas ,como a pro»
prla Anita Stewart, era um salto pa*
rlgoslíslmo que dá, a cavallo, aupe*
rando um precipício, ou antes, um*
garganta, um corte entre dois cnor*
mes penedoe!

IE* mais um Programma Serrador
que o Odeon hoje exhlbe.,
Informações c boatos

Noticias correntes nos meios lh»a-
traça dão como certa a próxima vol-
ta da Companhia Brasileira dc Dé»
clamação para o Republica, onde
reappareoírá com a peça "Alma for-
lo", nova para o Rio.

'** Realizar-se-á noxta-íelra, á*
16 horas, no Trlanon, a annunclada
conferência do Jornalista sr. Leal do

ih-ma "Mu8ou*à, subordinada ao
mundo dos («plrttõi".••• bola doa ebunt autores éollft
a terminai-, para a Companhia do
Recreio, uma rovUta do aotualwt-
de, d* («leio modornu, »m doia
actM a 10 quttrjros, intitulada "Sua
Ex. o ahlmmy".

*•• O dr. Oscar Lopes entregou 4
dlreecào do Recreio a nova rolau.
d« aua autoria, "Níné", sm dois-
aotoa. *,'¦«¦''•

Eipecticuloi pwi httje
MUNSTOSPAL — "Marlonétu»".», -
TRrANON — "A essa do Ut»» Pk*.

dro" (em vesperal o A nult»).
CARLOS ü 011 ES "õ rei dca gran-

Mes hotéis". '.»'
PALÁCIO — "A mârquo.lnha*\
L*RICO —- "Aroo-lrli." (cm,v«*

peral e A nolti),
REÒRE.O — "A la aargoã^a-

(em vesperal e á r.olta).
e. jose' — "Altdl... Quem

tala 7"
Cinemas

ODEON — "Verfdstta*'. .
AVENIDA — "A cldido e aa aar-

rifc".
PATHE' —¦ "Fantoches".
PARISIENSE—"Lua ds mél tém-

pestuow".
CENTRAL — "Sob as-seltaa d»

CupIdO". '"'.'» ¦' i¦¦'
RIALTO — "Em quarta vílooly

Jade".
IR1S — "Nfto te cases iem pea«

IDEAL — "A eldade e «s a»r»
raa".

HADDOCK LOBO ** #Lu« que **»
apaga".

TIJUCA — "Desejos". ','. v f

SULFARSÉNOL
(TRATAMENTO DA SYPHTUi»

E3 DAS
..COMPLICAÇÕES DA BLENNORRHAaiA)

OpinlSo do Dr. Aprlglo do Rego Lopes • 
¦

Prof. Dr. AustregesOo ZZ*.*.
Cons. 7 do Settmbro. 211, fts 3 horas.

Tel. C. 1986

PASSEIO AO

PÃO H
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Oa oarroo
aareoa funecionam com freqüência, dia-
rlamsnte, desde aete horaa da manha.

A'a segundai, quarta» e aextaa-falrai
o ultimo oarro aobe da Praia Vermelha
pa»a o Pio de Aasucar áa 6 horaa da
tarde e ia tergaa, qulntaa, aobbadoa c
domlngoá ia 10 Horaa da noite, Be chover,
f uneclonara aomonta ate ia' 8 horaa de
tarde.

TELEPHONE: SUL 768

(Cirurgião do Hospital da Misericórdia).

DR. APRIOIO DO REOO LOPES;
rJ**ntti k impai* mWmm

MOLÉSTIAS 0A 6AB8AHTA, NARIZ ( 0UVIP0S

CONSULTÓRIO:
Rua 7 de Sstsmbro N. 00

¦¦_ ' immi-** Ív»i!j A:*¦ 
•-"• ví':' .

/4**-W^m*m*^<Í**m^^ . -*****t******

EMPREZA THEATRAL JOSÉ» LOUREIRO gg TEMPORADA DE 1924
LYRICO

oorvi NHIA VELASCO
HOJE A'8 3 HORAS HOJE

¦ MATINE'E POPULAR
Com a pega de grande suecesso

La Montena
Preooa: Frisas, SO'; cimurolo?, H0$;

poltronas è varandas, 12t; cadeiras, 8$;
ijalc/lo, 6$; galeria numerado, it; geraes,
3*000.

HOJE — - — A/S .8 3|4 —
SOIRE't

HOJE

A. revista cm 3 actos

ARCO-ÍRIS
A REVISTA QUERIDA, DO PUBLICO CA-

RIOCA — O GRANDE EXITO DA COM-
PANHIA

'«

Amonhg — ARCO IRI8. A seguir — LA LEJENDA DEL BESO.

PALÁCIO THEATRO
COMPANHIA AURA ABRANCHES

HOJE A'8 8 HOJB
PENÚLTIMO ESPECTACULO

A lnlercssanle comedia em i actos, dc
P1ERRE WOLF

A GAROTA
Coletts Auradoux, AURA ABRANCHES

Amanhã: A INJUSTIÇA DA LEI. — Dea-
pedida da Companhia que parta para San-
toa, afim ds Inaugurar o THEATRO CO-
LY8EU SANTISTA.

ESTÃO SU8PEN8A8 A8 ENTRADAS DE FAVOR, 8EM EXCEPÇÜO DE PESSOA

jjiiiiiimnii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii-iiiiiiimiiiiiii.imiiiiiiijLi'"

ELECTRO-BALL CINEMA
C*^-^y*

'*%&&•
r-tm**"***''

EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSÕES
St — RUA VISCONDE DO RIO DRANCO — 31

A aials popular e querida caia de dlveraOe» desta capllal

O FILHO DO CORSÁRIO
2° CAPITULO — O NAVIO FANTASMA

HOJE a todas ta noltea, áa 6 s áa 10 horaa — Sanaaclonaaa tornoloa duploa
disputados peloa melhoras artlataa do Eleotro-Ball

Venoodoraa do partido do dia 28 — JOSÉ' e GABRIEL — 20 x 8
HOJE,' QUARTA-FEIRA, 2 de Julho, áa 14 horaa — Granda • extraordinário

partido, om 20 pontos, diaoutado paios melhoraa artlataa do Eleotro-Ball
EGUIA • GABRIEL contra NILO s LUIZ

Tocará noa Intsrvalloa a banda de mualoa do Corpo de Marinheiros Nacionaes
ENTRADA 1$000, COM BONIFICAÇÃO EM PRÊMIOS

AO ELKCTRO-BALl CINEMA — Bl. ltua Vlsoonde do nio Dranca, 81
MBjMBjBBBHB-t-ta-BMH^

CINEMA AVENIDA I
— tíOJE — — HOJE-
ONDE E8TARA' A FELICIDADE, NA VIDA DA8 CIDI4DE8 OU NA TRANOUIL-

LIDADE 008 CMPOB ? EM

A Cidade e as Serras
:l LOIS WILSON e RICHARD DIX

ves dirão como e onds essa felicidade lhea aorrlu, no bello film da Paramount,
em que tomam parte tambem os nomes brilhantea de

Marjorie Daw — Noah Beeiy — Ricardo Cortez
EXTRA; Desenhos animados da Paramount, oom ó famoso gato Fellx. t

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Empresa
R. STAETA TRIANON

O theatro tradicional da elegância carioca
Companhia Brasileira de Comodla

ABIGAIL MAIA
Dlraogio de Oduvaldo Vianna

HOJE, áa 3 horas, VESPERAL, aaalatlda
pelas NORMALISTA8

A' noite, áa 7 % e 8 %

A casaco tio Pedro
Amanhfi: VESPERAL ELEGANTE, ás ' ho-
ra3 e ii noite, recita do autor, dedicada 4

Colônia Paulista.

Depois' de amanhfi, "premlére" de EM
FAMÍLIA, do Florenclo Sanehez.

O DE O
COMPANHIA BRASIL CINEMATOGRAPHICA

-*%

Haviam arranoado a ponte que passava sobre aquelle corte no rochedo s lá em
baixo marulhava a água Ella quer passar... Como ? Lanea o cavallo em

desenfreado galope... Upa I a os cinco metros sâo galgados I
VINDE VCR E8TA BCENA ESTUPENDA, EM «UE A HEROINA E'

VENDANITA STEWART, em

7 actos soberbos, üo unia drama mág-nirico da FIRST NATIONAL, para o
PROGRAMMA SERRADOR.

E terels ainda o maior exito de gargalhadas que esta em exfilblç,ao:

MACACOS A LA MODE
Pelos 3 macacos que parecem gonte i Producçfio da Fox Fllm.

SEGUNDA-FEIRA: mais um rilm de JACKIE COOOAN, um dos seus melho-
res trabalhos, em PAPAI. — BREVE: um novo rilm»romance-folhetlm, de Louls
Feulllade, uma obra de sensação, com Blscot, VINDICTA. Producçfio da Gau»
mont.

'- £****» c-*^-**-^***~**'«- .*—
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M,","'"? % ;; RenrefluGcao:
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Attesto que tenho empregado o Salfarscnol era minha clinica dlvM
e hospitalar sempre oom bons resultados.. , "; ' .;, .:i:iis"'
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:De.-ú2a da Pa;

THEATRO RECREIOf EMPRESA
RANaBL «

HOJE^AV7^e9^-HOJE
i "¦ i]W

**mmmf,.

&*Mfk A' LA GARCONNE I
m

IOBOI IOBOE IOBOI IOBO

CARLOS GOMES O THEATRO
DA MODA

'» EMPRESA PASCHOAIi SEQRETQ.'
C^'y**\^*****^*************^ Ojj. .. _^ -.__
OH

I

Temporada LEOPOLDO FRÒES
HOJE A'» 8  HOJE

ULTIMA REPRESENTAÇÃO DA FAROA , > •

0 REI DOS GRANDES fiÕTEtS
NOJAVEL 6UCCESSO DB ;

LEOPOLDO FRÓES e sua companhia
Amanhl, a pedido — SANGUE AZUL.

A 8 de Julho — Espectaculo ds gola em homenagem á
com O QUEBRANTO, do Coelho Netto.

Republica • Argentina,

=300*6

TMEATRO S. JOS
—i-*- EMPRESA PA8CHOAL SEQREiTO 

SABBADO, 6 DE JULHO — As 3 */2 da tarde — INAUGURAÇÃO ""S

SESSÕES -VERMOUTK
Direcçio artística de LEOPOLDO FR6E8 e LUIZ PEIXOTO

PROGRAMMA — PRIMEIRA PARTE:
REVISTA DAS REVISTAS

Compares: ALFREDO SILVA — AUGUSTO COSTA
SEGUNDA PARTE CADARST P" R O ES

LEOPOLÇO FRôES, cabaretior a artista multiforme
Tomam parte noa espeotnoulos oa melhore» elementos ds Companhia de Revls-

tas do THEATRÇ 8., JOSÉ' s da Companhia da Comedia LEOPOLDO FRO'E8
ORCHESTRA DE 20 PROFESSORES

A "BOTELHO-FILM" passará, noa cinemas, Instantaneoa doa freqüentadores
das SE886ES-VERMOUTH

BILHETES DESDE JA' A* VENDA*,AS BILHETERIAS DOS THÇATROS
CARLOS GOMES E S. .ÓSÈ*

0|« 4 — Primeiras representações da revlata de BASTOS TIGRE e EDUAR-
DO VICTQRINO — "DITO E FEITO 1"

COPACABANA CASiNQ-THEATRQ
hoje: o quabta-feíira o «hoje

A'a 8 horaa — AVENTURAS DE AMPB, 'fíllm» Universal, por.; HÇJ»*!''¦.GIB«ON a LAURA LA PLANTA.
A'a 10 horaa —r Um novo • variado programma- no palco..-1.^:'.'»''- ;V-»--.'-- .•- ' > <¦ ia?,.:

•$Fl
Sabbado, 6 de Julho, notável acontecimento; *,8TJ*R*.*. 9|!fl|N)JR,|'^WBALL-OpETTE FLORELL a «u» troupe -'(ÍUí*;

ALOUETTE, com * revista OH I CHER11 -¦- ds grande avaoH-àom *uens» Aires. — Ae-sfgnatura de S recitas, aegun-
daa e qulnUa-fe|ra.8: camaratu a frlxa», 400*1 ¦ 

^!«ps>tis>i>ir.-a|^i*4|^^»-'r- .." * . i
•****m**h^***»n Íl* I» ¦ .**ÍlÍÍMa1MeÍaTM^ <¦*¦' l * ' ¦ '. ¦ ' * M <*p*!'-!, T **í^*)****^Íf^gpm ||y> aa.fii

HOJE — pinar da Meda na GRILL-ROOM. •— Sorteia da objeátoa,entra aa damas. -» E' obrjtatorla teaja de rigor • In» •
dispensável a apresenMglo do cartlo ds Ingraaso ao Çasjnp,''', . "':¦•,''¦'

-y****fiitrtm*jh

TEÜCjElPja^::.1I«ANBMA 1400 (HAMAí» G)
m***m*m********m**m*»m*****--*-^

ME A TRO MUNICIPAL TEMPORADA OFFIGIAL tm *¦&&*
Concessionário: WAI/TER MQCOHI

ORANDE OOMPANHÍA LYRICA
CONTINUA ABERTA (na bilheteria do lado da rua 13 de maio) a

ASSIGNATURA DE GALERIAS PARA
20 - RECITAS - 20

PREÇOS — G«l-"las A • B, 1808; galerias, outras filas, 140$ — 60 % no acto
da Inscripção e o restante oinco dias antea da ohegada da companhia.

Oa Sra. assignantea de galerias da Temporada Lyrica de 1823 (Turno A) terio
preferencia aoa seus logares atá o dia 4 de julho, ás 6 horas da Urde.

A inacripoio de novos assignantea para as localidades vagas, se fará na secreta-
ria do Theatro, no beco Manoel de Carvalho, de 11 da manhi áa 4 da tarde, pavi-
mento superior da Usina, pessoalmente ou por procurador idôneo, autorizado em
documento do próprio punho, com firma authenticada e o endereço do pretendente.

Na secretaria da Empresa (lado da Avenida), continua aberta a ASSIGNATURA
PARA 20 RECITAS (Poltronas a batcoet).

COMEÇA' HOJE, QUARTA-FEIRA, da 10 da manha áa B horaa d* tarde, a VENDA
CUMULATIVA para

5VESPERTINAS
(A'a Quintas-feiras, ás 4 heras)

VESREaRAE-S
(Aos domingos, ás 2 % da tarde)

A VENDA para estes espectaculos será feita ou para q* 10 acima indicado»,
ou separadamente para 5 vespertinas e 5 vesperaes.

PREÇOS POR ESPECTACULO — (VENDA CUMULATIVA) — Frisas c Camarotes
do 1*, 180$; camarotes dc -', 753; Poltronas,' 308; BalcOes A e B, SOI; Idem, ou-
trás lilás), 168; Galerias A e B, St; Idem, outras fHas, 71000.

VENDA AVULSA — POLTRONA, 36SO0O

COMPANHIA DRAMÁTICA; FRANCE2A

rHÉRÈSE PÍEMTllil
pirec

OJE — 4' feira, áa I

MABIONETTEíS
Director artístico: Mr. LUGNE-POE '

HOJE — 4» feira, áa 8 H — Segunda recita de assignatura. — HOJE

I APTOS .PE PIERRE WOLF

.BILHETES V,V|ffP*. AOS PREÇOS Dp COSTUME

AMANHA 
"¦— 

Qulntaáfeira,; 3:~'»'s 4 horaa — í* VESPERTINA, COM

AIMER
m*'--— POLTRONAS, 128090 -— —

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

S0 JOSÉ'
Director srtlstlco: Lui; P«i»oto — — .-h*|JS
— — -r-Director acpnico:'Isldro Nunes ,

'-:.i »¦ <¦»' - -', .».i-».»',i. j '.'...!' X JW?-i '¦
HOJE - A'8 7 31«^-,Pi3j4',^ HOJp;

DUAS SESWES

PENÚLTIMAS rigpPÇ3ENTAÇOES; DE '

ALLÔ ! WW FALA;?'.'
Depois da amanha — SEXTA-FEIRA

prro e urro f ;V^
Engraçadiasima revista de Baatoa Tigra «
Eduardo Vlctorino, com musica da ÁMia

Pacheco ' ¦ •' •--.-.¦

'.%

¦ 

-»¦

•l

m*mtm>:.,' '-,--:.-,•*
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ULTIMAS NOTICIA
Sociedade de Medicina e Cirurgia

- «na *-*

O charlatanismo em torno dos raios
ultra-violetas

Estados originaes sobre o oleo de chenopoâio syntheticc

:

, Eíteve reunida a Sociedade de Mc-
dicina o Cirurgia. Preatdlu a eeaaüo
4) profe-mor MiBuel Oaorlo.' No expediente o dr. Pereira Vian-
na fundamentou a.seguinte moçilo:'

,/í- "A Sociedado de Medicina o Clrur-
sfia do Rio de Janeiro' congratula-se

Hom o opportuno e- patriótico pro-
jecto de lei da autoria do sr. depu-

.tado ZerotLS.ro de Alvarenga, rola-
tivo ao exercício da medicina por ea-
trangelros, projeeto quo visa defen-
der os interesses e elevar, no exte-
rlor, o nivel da claeee medica bra-
sileira.

- Em taes condições, solicita do
Congresso Nacional a sua approva--34o.»

'-f.i.0, 
dr. Artldonlo Pamplona falou

, em apoio dessa moção, que foi ap-
provada, promettendo levar Idêntico
appello ao seio da Academia de Me-
dicina."'•Pelo dr. Artldonlo Pamplona, tal
«somo {ora deliberado na sessão an-

. terior, íól redigida a indicação re-
lAtlva. a abusos praticados no com-

I mercio e por médicos, no emprego
doa apparelhos de applicação dos
ralos ultra-vlokta .

O dr. Estellita Lina 6 contrario A
Indicação, por envolver a mesma' 
num ambiente de suspeita quantos
praticam a especialidade. O dr. Car-
los Fernandes acha que se podem so
licitar, das autoridades competentes
medidas cohibitivas de abusos com-
meroiaes. O dr, Raul Leite affirma
<iue, .infelizmente, ha annos existem¦!¦„ ^médicos. que fazem charlatanismo

.-.oo'm taes apparelhos. O professor
fi Miguel Osório, presidente, acha de-

_ll<-ada qualquer attitude da institui-
nao, pois o profissional, quando com-
pra os apparelhos, deve saber o que
compra, e o negociante, por sua vez,
dlrâ que o comprador examina o

.•que adquire. Como poderá, em cada
caso, exercer qualquer fiscalização a
autoridade sanitária? Na melhor das
hypotheees, qualquer voto formulado
ipela Sociedade de Medicina e Clrur-
gia ficará sendo letra morta.

O dr. Leonel Gonzaga diz que a
classe medica acompanha o movi-
mento das sessões da Sociedade de
•Medicine e Cirurgia, e o debate tra-
vado em torno do assumpto terá a
vantagem de levar um aviso a to-
íoa os collegas. para quo sc preca-
ivénham contra taes explorações, to-
mando todos os cuidados, ao adqui-

- -rirem apparelhos de ralos ultra-vio-
•¦í-'--. 'letas.

O dr. Theophilo de Almeida lem-
ps>'. i>ra a vantagem do ficar o assumpto
E'r'em discussão, pois ouviu, ha bem

pouco, de autoridade competente ita
£'.''•' especialidade — o cathedratico da
!':• mesma—n&o terem os raios ultra-
a violeta, acção alguma em dermatolo-
s%ü S'a.
(ipi . 

' 
O dr. Ar.tidonio Pamplona expli-'Aí: caH por fim, qué o objectivo visado

l•'•¦¦_ ;ora' a divulgação do assumpto, e,
leita esta, ficariam médicos com-
jnoroiantes e' doentes de sobreaviso

é-:' contra quaesquer explorações.
'í(' ' 

Em seguida foi empossado na qua-
ij!'•»¦''lidado de sócio effectivo, o dr. Ame-
fc;,.ricano do Brasil. A palavra da pre-
h./,' sldencia acolheu-o com expressões
|ív' multo honrosas, recordando a acção
í;. .djssse collega, ho parlamento, cm fa-
H| vór dos problemas médicos.

O dr. Oscar José de Lacerda fun-
?í damentou, com approvação geral,
íjfum vcfto de pezar pelo passamento
í , (prematuro .do jovem medico'dr. Raul

gi -Ferreira Costa, que èxereja sua acção
_no'Serviço de Prophylaxia Rural.

: O' professor Leonel Uonzaga de-
, clara-«e lneluldo entre os quo pen-
: eam sen-pre, na syphilis quando têm
de fazer um diagnostico e instituir
um tratamento. Diz não lho impor-
..ar mesmo a possivel aceusação de
tér:e> mania dé ver a syphilis por
¦toda/ a partei Prefere essa aceusa-
çãô á, que lhe faria a própria con-
sciencia de não ver tal doença nos
casoa em que existe sem signaes¦berrantes. Não espera os grandes si-
gnaes. Inclue o tratamento nos ca-
Bop duvidosos, ainda que como au-

ixlllo.para o diagnostico. Não ê esse,
, J*èn'tretanto, o assumpto de que vae.
M-'

».-¦

Ni

k
/BÇ-tratar. Pedira a palavra afim d'o
.{apresentar A Sociedade uma estatle-
fe-tiça feita no seus serviço de con-

v.sultas do Hospital da Misericórdia,
Vipete suà dlstlncta collega dra. Ira-
Jcèma de Freitas, a propósito' da fre-

_£'«tufencia da .ues o dos estigmas com
ggjue eo faz do habito reconhecer na
fcf prática. -.

{fe. Etftre os ligeiros commetjtarlos
||teitos, b orador refere a freqüência

_ dos gânglios supraepitrocleanos e
'; .chama novamente a attenção para
piáírelativa-freqüência da estasia da'arcada nasal, estigma sobre o qual

Wsve -,occaslão de falar.
i- - :ÀWÍrma que à, percentagem de
'í-iSO'"|° está abaixo da verdadeira, pois

f.',:'j*o '.levantar á estatística verlficou-so
i',1. que nos prinveiroa matriculados a
{.'' írequencla doe estigmas era pe-
<- «quena,relativamente á quo foi sen-
i.v'.do encontrada jios matriculados
^'mais'recentes sobre os quaes a ob-

n sorvásâo se fez cada vez mais cul-
•Cidadã do que nos primeiros tempos
gj __d6Jn_ítftUâ0ão -do-seniiço ^o quc faz
p parte. Promette voltar ao assumpto
áf.com maiores minúcias.

O professor Antenor Machado rca-
lizou uma conferência sobre o oleo
de chenopodio synthetlco.

Começou fazendo um estudo eobro
o chenopodio natural, em quo mos-
tra a existência de Impurezas que
o synthetlco não apresentará.

Trata da questão do uso do che-
nopodio associado ao chloroformlo,
manlfcstando-se o orador, sobre o
ponto de vista chimlco, contra esta
associação. Entra no estudo do no-
vo produeto que realizou no labora-
torlo o já está na clinica e nos hos-
pltaes de diversas cidades mineiras.

Descrevo oa reacções do ascarl-
dol aynthetico, com observações sob

o ponto de vista physlologico.
E' esse o trabalho que apresenta

á Sociedade do Medicina e Cirurgia,
pedindo para ello o seu douto Jul-
gamento.

O dr. Raul Leito fala da Impor-
¦landa do aseumpto o do valor da
conferência que a Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia acabava do ouvir.
Já conhecia os estudos do dr. Ante-
nor Machado e por appello seu JA o
chenopodio synthetlco estava sendo
objecto de experiências clinicas em
postos de Valença, Rezendo, Barra
Mansa o S. Gonçalo. Esperava vo!-
tar ao assumpto com os resultados
que ali foram obtidos.

O dr. Castro Barreto rejublla-se
de ter lovado ao selo da Instituição
um estudioso e um competente co-
mo o dr. Antenor Machado, elemen-
to positivo nas profundas investiga-
ções da chimica.

O dr. Avtidonio Pamplona pede
a palavra e começa por dizer que te-
ria de repetir as elogiosas referen-
cias feitas pelo seu collega Castro
Barreto, se impressões particulares
não exigissem uma especial menção
ao valor e â. modéstia do dr. Ante-
nor Machado. Conhece-o de perto
e pode aquilatar do seu trabalho,
louvor o seu esforço e a eua probl-
dade. Salienta os principaes pontos
da conferência e, eo terminar, feü-
cjta calorosamente o orador.

A discussão da Indicação do dr. F.
Catão sobre o funecionamento das
pharmacias, foi adiada a requeri-
mento do autor por não estar pre-sente o pharmaceutlco Paulo Sea-
bra.

O dr. F. Catão propoz um voto
de congratulações com o dr. Este1.-
lita Lins, pela sua eleição para
membro da Sociedade Internacional
de Urulogia, de Paris.

Antes de encerrar a sessão, a pre-
sldencia agradeceu a presença do
dr. Antenor Machado e o valioso es-
tujio com quc viera enriquecer os
seus annaes.

Comjpareceram: Miguel Ozorio,
Castro Barreto, F. Catão, Arnaldo
de Moraes, J. P. Fontenelle, F. Cas-
tilho Marcondes. Estellita Lins, Os-
car Lacerda. Carlos Fernandes. Jor-
ge SanfAnna, Helion Menezes P6-
voa, Moncorvo Filho, Leonel Gonza-
ga, Raul Leite, Theonhllo de Almei-
da, Leal Junlor. Artldonlo Pamplo-
na, Pereira Vianna, Alvares Bara-
ta, .Americano do Brasil o André
Dreyfus,

Os "records" italianos de
athletismo

MILÃO, 1 (U. P.) — Foram ba-
tidos hoje cinco "records" italianos
athleticos noa provas realizadas afim
de escolher os athletas italianos que
vão tomar parte nas Olympiadas d»
Paris neste i mez.

Facelli de Acqul, fez os' 400 me-
tros da corrida com obstáculos em
55 segundos: Gargiullo, de Gênova,
correu em 50-1(5 segundos; Pastori-
no, correu 150 metros em 16-2 5|10
segundos, o o team de turmas com-
posto do Zucca, Pastorino e Terra,
correu 400 metros em 43->21 õ segun-
dos. Clemente de SassarI lançou o
dardo a 56.SO metros.

Ultimas noticias
de Portugal

¦ ¦•—-ni»»  /

1NTEBCA3HMO OOMMERCJliL
-OOM A BÉLGICA

LISBOA, 1 CU. P.) — O minis-
tro da Grécia conferenciou com o
ministro das Relações Exteriores, sr.
Domingos Pereira, acerca de um
iprojectado accôrdos commercial luso-
grego.
EM QUE OON1MÇÕES O SENHOR

ÁLVARO PE CASTRO
ORGANIZOU O NOVO GABINETE

LISBOA, 1 (U. P.) — O. preai-
dente derçvisalonario do Conselho de•Ministros, sr. Álvaro de Castro, dl-
rlgiu uma carte, ao dlrectorio do
partido democrático impondo a con-
dição porá a sua aceitação da incum-
benola de organizar o novo Minls-
terio, que sejam aceitas por fôrma
insophlsmavel as medidas financei-
ras pendentes que visam o equilíbrio
orçamentário.

A próxima conferência dos
primeiros ministros

—¦ii- #¦ i.i-ii.,

MUSSOLINI NAO PODERÁ' COM»
PARECER

ROMA, 1 <U.' P.) — A United
Press i-onni-gulu saber que o presi-
dente do conselho de ministros, sr.
Mufuollnl. nâo poderá assistir pea-
aoalmente á Conferência doa primei-
ros ministrem, que deve realizar-se
em Londres, no dia 16 do corrento u
que o ministro dns Finanças, sr, At-
berto de Stefani, representará a lta-
lia nessa reunião.

Âs relações entre a Argentina
e a Santa Sé

BUENOS AIRES. 2 (U. P.) —
Respondendo no Senado a interpcl-
laçSo sobre as relações do governo
argentino com a Santa Sé, relativa-
mente oo caso da provisão do arce-
bispado de Buenos Aires, declarou o
ministro das Relações Exteriores quetal assumpto não aftetou absoluta-
mente os direitos do governo argen-
Uno soTJre o patronato nacional, o
qual so exerce em toda a eua ex-
tensão sem consultas a nenhum po-der estranho. O governo mantem-se
firme na eua attitude em defesa dos
seus direitos de patronato, posto que
esteja disposto a attender a tudo
quento lhe pareça razoável, visto ha-
ver notado que a Santa Sé está ani-
mada do desejo de chegar a um ac-
cordo.

Como o Partido Trabalhista
inglez vê o Egypto

LONDRES, 1 (U. P.) — O sr.
Robert Smlllle, George Lansbury e
outros "leadere" do partido traba-
lhlsta no Parlamento telegrapharam
hoje a Zeglaud Facha, primeiro mi-
nletro do Egypto, declarando que o
partido trabalhista C o melhor ami-
go do Egypto e pedindo-lhe que ve-
nha a Lontíres sem demora afim de
conferenolar pessoalmente com o
primeiro ministro sr. Mac Donald.

^S^sssiSst^t^S^^^itlSss^s^s^s^^^l^s^s^^Ss^s^n

Para cohibir o trafico de dro»
gas perniciosas

PROPOSTA NORTE-AMERICANA
. A' LIGA DAS NAÇÕES

LTAO. 1 (U. P.) — A União das
Associações da Liga das Nações,
adoptou, hoje, a proposta norte-ame-
ricana- tendente a combater o trafico
de drogas perniciosas á saude, me-
diante a limitação da producçao de
papoulas e folhas de coce. e seus de-
rivedos ás necessidades da pharma-
copéa mundial.

A União tambem adoptou uma mo-
ção recommendando a Immediata
convocação de uma Conferência In-
ternaclonal de representantes de to-
dos os bancos existentes e de Reser-
va Federal dos Estados Unidos, afim
do formular-se mn plano para a to-
tabilizttção dos câmbios internado-
naes. i
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As tropas nespanholas em
Marrocos

LONDRES, 1 (U. P.) — O cor-
Tespondentc do jornal "Morning
Post", em Madrid, telegrapha dizen-
do que o chefe do directoria, gene-
ral Primo dc Rivera, declarara hoje
que a situação do Riff tinha melho-
rado sensivelmente. Segundo as In-
formações recebidas pelo governo de
Madrid as tropas hespanholas rom-
peram as limhas dos rebeldes e con-
seguiram restabelecer as communi-
cações que foram interrompidas hon--
tom.

As perdas soffridas pelos hespa-
nhoès foram insignificantes.

A CONFERÊNCIA DA U.
DAS ASSOCIAÇÕES DA LI»

GA DASNAÇ0ES
OS DELEGADOS JAPONEZ E

NORTE-AMERICANO TRAVAM
DEBATE A PROPÓSITO DA LEI

DE IMMIGRAÇÃO
LTON, 1 (U. P.) — No deourso

'da sessão da conferência da Unlã)
dus Associações du Liga, aqui re-
unida, estabeleceu-se hoje violento
debate entre os delegados do Japão
0 dos EstadoB Unidos, a propósito
da política de immigração da União
daa Associações.

A delegação franceza Intervclu,
conseguindo quo os representantes
Japonezes e norte-amerleanoa so en-
centrem em reunião especial, afim
de se porem de accordo eobre a rc-
solução relativa uo aSBumpto que a
conferência discutirá amanhã,
O DELEGADO ALLEMÃO ACEITA

AS CONDIÇÕES PROPOSTAS
PARA O PROBLEMA DAS REPA-

RAÇÕES
LION, 1 (U. P.) — O conde

Bernetorff, membro do .Reichatag c
delegado á conferência «Ia União daí
Associações da Liga dos Nações que
se reúne nesta cltl/aíle, aceitou por
parte da Sociedade Allemã da Liga
das Nações a solução proposta pela
conferência pura o problema das re-
pa rações.

A referida solução baseia-se na
entrada da Allemanha para a Liga
daa Nações.

0 REGRESSO DO ESC0TEI-
RO FLUMINENSE

O ministro das Relações Exterlo-
res, recebeu do sr. Gurgel do Ama-
ral, embaixador do Brasil em San-
traço, o seguinte telegramma;"SANTIAiGO, 1 — O escoteiro Al-
varo Silva partiu ãs 5 da madrugada
de hontem, 30, para Valparaiso, che-
gando ás 17 horas em CuracuvI,
tendo percorrido a pé 59 kilometros,
dos quaes, uma bôa parte, subindo
montanhas. Pernoitará ali, devendo
proseguir hoje para Casa Blanea,
num trajecto de 30 kilometros. Vae
acorripa nhado do dois escoteiros chi-
lenos o de uma patrulha de carabi-
neiros. O ' presidente da Republica
determinou que seja elle hospedado
no palácio do governo, em Valpa-
,raiso. Álvaro tem «ido carinhosa-
mente recebido cm Iodas as local!-
dades do percurso. Freparam-se ex-
traordlnarios festejos em Valparaiso,
onde irei sexta-feira. Álvaro embar-
cará sabbado no transandlno, de re-
gresso para ahi, via Buenos Alrea e
Montevldéo. Nesta ultima cidade to-
mura um vapor do Lloyd Brasileiro
que o levará até ao Rio.
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A REMODELAÇÃO DA AR-
MADA ARGENTINA

 m -a

UM MEMORIAL DO MINISRO DA
MARINHA AO CONGRESSO

BUENOS AIRES, 1 (U, P.) — O
ministro da Marinha enviou uo Cou-
gresso um memorial relativo ao pe-
rlodo de 1024-1025, no qual declaro
u noceealdado do possuir a marinha
do guerra du Argentina as condições
dc cfflcicnuiu quo reflicta o progres-
sa geral do paiz.

Diz mola que apreaontará um pro-
Jecto capaz de attender áa neceeeida-
des da armada, pondo no mesmo nl-
vel cm que «c- encontra o exercito,
ac malmente.

Nesse sentido iirojecta-tje a sub-
stltiiiçiio dos vellius cruzadores, o u
acquisição dc torpcdtirce, eubmurl-
nos e dos elementos para o serviço de
abastecimento naval, quo não podem
faltar á Marinha, sobretudo quando
as nações vlslnhas os possuem, ha
muitos unncs,

A cartncia do artilharia antl-ncrea
põz a esquadra na impossibilidade âe
fazer exercícios de defesa efficaz
contra os ataques aéreos.

A visita do príncipe herdeiro
da Italia

A DIVISÃO NAVAL PARTIU DE
NÁPOLES

NÁPOLES, 1 (U. P.) — A divisão
naval que escoltará o príncipe Hum-
berto, herdeiro do throno, em sua
viagem A Amerlca do Sul, levantou
ferros esta manhã, precisamente ás
11 horas, deixando a bania.

Antes du partida da divisão, reali-
znram-se diversas ccremonlus, ceie-
brando uma missa cantada a bordo
do cruzador "San Giorgio". Termina-
do o acto religioso, o capcllão deu ü.
sua benção ao navio.
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0 mandato da Grã-Bretanha
na Palestina

GENEBRA, 1 (U. P.) — O go-
verno britannico submetteu á Com-
missão de Mandatos da Liga das
Nações a sua opinião relativamente
ao mandato da Palestina. O exame
do ponto de vista britannico a esse
respeito foi adiado até á próxima
reunião da Assembléa da Liga no
mez de setembro deste anno.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

EM NICTHEROY
ATROPELADO POR TJM AUTO-

MÓVEL
Hontem, A tarde, na oceasião em

que passava pela rua Dr. Celestino,
na visinha cidade, foi atropelado
por um automóvel o sr. Amancio
de Carvalho, solteiro, de 32 annos
de edade, residente á travessa Sa-bina n. 7.

A victima soffreu ferimentos con-
tusos generalizados pelo corpo, sen-
do soecorrida pela Assistência Mu-
nicipal.

O chauffeur, imprimindo maior
velocidade ao vehiculo, conseguiu
escapar á acçâo da policia.

ACCIDENTE
Hontem, á tarde, a Assistência

Municipal soecorreu o menor Hen-
rique Diniz, de 13 annos de edade,
filho de João Diniz, residente á tra-
vessa Carlos Gomes n, 65, na visl-
nha capital.

O referido menor foi victima ãe
uma queda em sua própria resi-
dencia, e da qual lhe resultou fra-
ctura do terço superior da coxa es-
querda, sendo internado no Hospl-
tal de S. João Baptlsta.

ACCIDENTE NO TRABALHO
Hontem, quando trabalhava na

fabrica dc vidros de S. Domingos,
foi victima de um accidente o ope-
rario João Carvalho, brasileiro, ca-
sado, de 52 annos de edade e resi-
«lente no Porto da Valia n. S, no
municipio de S. Gonçalo.

Carvalho soffreu um ferimento
coníuso no pé esquerdo, sendo soe-
corrido na Casa de Saude Icarahy,
recolhendo, cm seguida, á sua real-
dencia.

A PARTIDA DO CRUZADOR"BARROSO"
O cruzador "Barroso" do comman-

do do capitão de fragata- Adalberto
INunes, deixará hoje o porto desta ca-
pitai, com destino ao de Buenos Ai-
res, onde vae representar o nosso
paiz nas festas commemorativas do
annivcrsarlo da inedependencia da
Argentina.
,»V'-««'«-rf»*-iA1f»»»í»-w»-i^<w»*^^

EXPOSIÇÃO DE MADEIRAS DE
LEITARIA E REFRIGERAÇÃO
Communia^do do Serviço de Infor-

mações do Ministério da Agricultura:"iNos termos de uma comrjunicaçã-o
que, á nossa chancellaria, fez a em-
baixada argentina, o governo daquel-
Ia republica resolveu transferir para
1." de setembro próximo futuro a inau-
guração da Exposição Internacional
de Machinas de Leitaria c Refrigera-
ção".
l>M>i><^^^^^^^^^^^^^><*,)>i^'<><*^i'-t-ii><^-a-^i*»|ii^>i1^>^^^^^»>^
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CURE E FORTALEÇA SEU FILHO |

Lacíargyl J

AS PASSAGENS COM ABATI»
MENTOS AOS PEQUENOS FUNC»

CIONARIOS
O sr. Francisco Sú, ministro dá

Viação, rectlfieando o seu aviso de
maio ultimo, declarou aodirector da
Central do Brasil que, nos termos da
lei, a concessão de passagens com
abatimento de 75 °|°, nos trens de sub-
urbio e de pequeno percurso, é exten-
siva aos continuas, serventes e opera-
rios da União.

— Attendendo ao quo solicitou ao
seu collega do Interior, o ministro re-
conrmendou providencias ao director
da Central no sentido .de serem atten-
didas as requisições do passagens fei-
tas pelo director da Colônia de A-He-
nados de Jacarafiiaguá, para o pessoal
subalterno daquelle estabelecimento,
ao qual serão tambem concedidos .pas-
sea com 75 °|° de abatimento.
.»»-^<^M*^^»*|-»»'--»^K^^^»*i>>t--»*S^»*^^^A*-**^i^^^ft-i''*-*^

A ADMIRÁVEL ACÇAO E A
INFLUENCIA EM PORTUGAL DA

COLÔNIA PORTUGUEZA DO
BRASIL

No salão nobre do Instituto Na-
cional de Musica realizará o advoga-
do dr. Mario de Albuquerque, filho
•do dr. Alexandre de Albuquerque,
uma conferência, no dia 4 do cor-
rente.

O thema 6 de real interesso para
a colônia lusa, pois o joven conferen-
cista desenvolvel-o-á sobre estes qua-
tro aspectos: valores econômicos, va-
lores educativos, valores estheticos c
valore» moraes.

E', como se vê, um assumpto que
despertará um justo Interesse em
nosso meio econômico e literário,
<*«AfMl»MA>»>MA>-<A/^>«tr'^MMM>«»««Vk^SAAA>V>i
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Nutramina

Syphilis hereditária, ulceras, feridas,
furünculose, eacrolulose, rachifiamo.
moléstias da pelle e sangue em geral.

ESPBCEPTOO INFANTIL

; BESTABHLBCB as crianças
unico.no gênero (Lie. sob n. 1510) •=;

Vermifugo receitado pelos médicos
mais distlnctos e adoptado pelo De-

partamento Nacional de Saude
Publica

POLXVBRMKHDA EFFICAZ E' ' INQFFENSIVO

Lactoverm
(Lie. sob n. 408) _***:

O melhor auxiliar da amamentação
ou allmentaçio.

Farinha dextrinisada, 12 variedades.
Pacote atê 1ÍSO0

Crema infantil |
.55 

; "(AMINAS DA NUTRIÇÃO)
ES Farinha fresca, polyvltaralnosa. do
-= :crescimento. minerallsadora.a.os teci-*""" 

calclficante dos ossos e estimu-
lante do appetite dos,-

Reeonstltulnte vltaminos.o
Anemia,, lymphatismo, rachitismo.
escrofulose. fraqueza, falta do

appetite
Após a cura das verminoses pa/e

augmentar o sangue

Tônico infantil 1
(Lie. sob n. 406> ' . ss

Ss LEITE INFANTIL — FABRICA EM S. PAULO E RIO ^

SE Todos os pmparodos teazem noe rótulos as fórmulas respectiras — A' venda em VAo o BrasU EE

I LABORATÓRIO NUTROTHERAPICO Dr, RAUL LEITE Mia, - RUA GONÇALVES DIAS 73 - RIO 1
liinuiiiiM

RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL
D.E CONTAS

O Tribunal de Contas, em sua ses-
são plena ordenou o registro dos con-
tratos celebrados entre o Ministério
da Agricultura e o dr. Mario Moura
Brasil do Amaral, para servir como
inspector dos estabelecimentos do
ensino agronômico, e entre o mesmo
Ministério e Raymundo Monteiro da
Costa, para servir como technico em
óleos vegetaes; entre o Museu Na-
cional e José Vidal, para servir co-
mo naturalista auxiliar da secção de
botânica: entre a Repartição Geral
dos Telegraphos c d. Amélia Mar-
tins da Costa e Antônio Augusto Ba-
cellar, para arrendamento dos pre-
dios ás estações telegraphicas de São
Bento, Maranhão e Soledade, em Mi-
nas, e entre a Administração Geral
dos Correios, cm S. Paulo, c Anto-
nio Gordinho Filho e esposa, para
arrendamento do predio destinado á
agencia postal em Limeira, naquelle
Estado.

FALSO REGISTRO DE Dl-
PLOMAS

A propósito da noticia que publi-
cáh.09 sobre providencias tomadas
pelo ministro da Justiça com relação
ao registro, no Departanu-nto N. de
Saude Publica, de falsos diplomas

. passados em nome da Faculdade dei
Pharmacla e Odontologia do Esta-
do do Rio. de Janeiro, recebemos!
uma carta cm que o sr. Carlos de _
Mello Lucas, incluído no numero dos
citados pelo aviso do mesmo minis-
tro, nos informa ter cursado a dita
Faculdade onde terminou o curso
odontologico, receabendo, afinal o_ di-
ploma que possue e que pensa !ser
verdadeiro por isso que nã-j julg'i
que. a direcção daquelle estabeleci-
monto de ensino lhe houvesse confe-

1 rido um diploma falso.

Os concursos
da Academia Bra-

sileira
¦üncerraram-sc, 

anle-hom.».,, asInscrlpçOes de candidatos aos diffo-rentes concursos literários abertos
pela Academia Brasileira, no correi;-to a mi o.

As obras apresentadas a premiosao as seguintes, distribuídas pelasrespectivas secções:
Romances Inéditos: 1 — "o Ga-rimpeiro Indolonte", de Visconde doPilar; 2 — "Flor dos Pampas'', de

João Gau'cho; 3 — -Uma novel lu
da vida", de Felix de Castro; 4 —"Fidelidade", de Iberê; 5 — "A for-<;a do primeiro beijo", de D, Rami-ro; fi — Guatambu'", de Sygma; 7"Prometheu", de Audaces Fortu-
na Juvat; S — "No Circo", de D.Diniz; 9 — "Dominó amarello", de
Lula; 10 — "O preço «le uma feli-
cidade", de Carlos Pedroso; 11 —"O coração nâo envelhece...", de
Agael; 12 — "Expiação!-*', de Go-
mençouro; 13 — "O coronel Lou-
zada", de Bráz Peroba; 14  "O
homem da multidão", de Conde de
Terra Chã; 15 — "Oo rosaes de Ta-'
rento", de Flavio Augusto; e 16 —"Dansa de Pan", dc João Navarro.

Prcouio "Pedro Lessii" (collecçãoinédita de assumptos literários ou
philosophlcos): 1 — "Gota d'agua",
de Luclano de Sarnosata;  "Mes-
tres da emoção", de Job; 3  "Em
guarda!", de Platão; 4 — "De To-blcs Barreto a Pedro Lessa", de
Lauro César; i5 — "Leis scientificaíi
dos corpos sociaes", de Empedocles;
li — "1'ontaços", dc Numa Pompl-
lio.

Premio "Ramos Paz" (inéditos
sobre historia, da literatura brasilei-
ra): 1 — Estudo critico da litera-
tura brasileira", de Nisus.

OBRAS PUBLICADAS EM 1023
Poesia: 1 — "Coração encanta-

do", de Cleómenes Campos; 2 —"Kleopatra", de Ibrantlna Cardona;
3 — "Cathedral de Oiro",-vde Bar-
retto Filho; 4 — "Oração ao sol",
de Renato Travassos; 5 — "Calldos-
copio", de Flauslno Rodrigues Vai-
ie; 0 — "As morenlnhas", de Cesi-
dlo 'Ambrozl; 7 — "Orpheu", de
Homero Pratos; 8 — "Amar... e
amar depois", de A. J. Veiga dos
Síintos; n — "Ronda cropuscular",
ãe Silveira Netto; e 10 — "Laureis",
de Anísio Monteiro.

Romances: 1 — "Sua Excellcn-
cia", de Anthero Vaz; 2 — "O Apo.s-
tata", de Sérgio GuidíP, 3 — "Os
Aruhiduques", de Franco d'Artéval;
o 4 — "Margara", dc Matheus de
Albuquerque.

Contos e novellas: 1 — "Tarantu-
Ia", do Carlos Rubens; 2 — "San-
gue Azul", de Rocha Ferreira; 3 —
"A Isca", de Julia Lopes de Almei-
da; 4 — "A psychologia das atti-
tudes", de Paulo de Magalhães; 5

"Jardim fechado", de Edvard
Carmilo; 6 — "Soror Valentlna", de
Heitor Beltrão; 7 — "Pedra d'ar-
mas", de Pedro Calmon; S — "Pen-
sn. logo... eis isto", de D. Xiiyiote
(Bastos Tigre); ÍI — "Noite de Ca-
liban", de Teixeira Soares; e 10 —
"Dona Glórinha", dc Tranqullino
Leitão.

Knsaios: 1 — "A comedia dos er-
ros". do Jorge de Lima: 2 — "O ac-
cendedor dc' lampeõcs", de Povina
Cavalcanti.

Theatro: 1 — "1S30", de Paulo
Gonçalves; 2 — "A Prancha", de
Veiga Miranda: 3 — "A Renuncia",
de Caudio do Souza; 4 — "Ruth",
de Ruy Castro: 5 — "Barbara He-"iodora", de Aníbal Mattos; e 6 —
"Paremuru"', de Ângelo Venosa.

Krnditíio: 1 — "Grandes do Bra-
sil". de Eulalla de Abreu Sampaio:
2 — "Ruy Barbosa", de Llberato
Bittencourt: 3 — "Pedro Taques c
o seu tempo", dc Affonso d'K. Tau-
nay: e 4 — "As artes do desenho no
Breell". de Aníbal Mattos.

— Afim de satisfazerem as exi-
cencias do regulatnento dos concur-
-os, são convidaria!», os srs. Anísio
Monteiro e Francisco Lagreca a
comparecer na i»f.ct-e'arla rio Acade-
.-«Io rcini <. Ttrtpafvol livp-pnf.íl.

O TEMPO
PrevlMõfs do Boletim da Directorln

«lo Meteorologia parn o periodo do
18 lioras do dia 1 ato 18 horas do
dia S:
DlHtrlrto Federal e. NlcÜMjroy —

Tempo: bom; temperatura: ligeiro
declínio A noite, cm ascensão do dia,
com máxima entre 26 u 27 grãos;
ventos: normaes.

Estado do Rio — Tempo: bom,
aalvo a leste onde de Instável paa-
aarft a bom; temperatura: ligeiro de-
cllnlo a, noite, cm ascensão de dia.

Estudos do Sul —- Tempo — O
tempo uo Rio Grande ile bom pus-
saro, a perturbado com chuvas o pos-
slvela trovoudus. Em Santa Catha-
rlna o tompo soffrera Instabilidade.
Bom nos demais Estados. A tem-
peratura manter-ae-a om ascensão.
Ventos: variáveis com possíveis ra-
Jadas fortes no Rio Grande, o de
norte a leste nos demais Estudos.
PAGAMENTOS

Thesouro Nacional — Na Primolra
Pagadorla do Thesouro Nacional se-
rão pagas amanhã as seguintes to-
lhas: Illuminação Publica — Estatls-
tica Commercial — Socretarla da
Agricultura — Secretaria da Viação
— Inspectoria de Seguros o Nave-
gação e L. N. de Amilyses — Se-
cretaria ilu Justiça o Consultor (le-
ral da Republica — Assistência a
Alienados o Colônias — Fiscaes «lo
Bancos e Loterias e Avulsa da Via-
ção — Secretaria do Exterior —
Aposentndos da Fazenda — Jardim
Botânico — Horto Florestal o Ob-
servatorlo Astronômico.

Prefeitura — Amanhar serão pa-
gas us seguintes folhas: Llmpesa
Publica — Colônia Agrícola — Es-
crlvâcs do Agencias — Guardas Mu-
nicipaes A a I e Titulados dn Carla"Rápidos" — Secretaria do Con-
selho.

LOTERIAS
Resumo dos prêmios da Loteria

da Capital Federal, realizada cm 1
do corrente:
15323 . ,.: ,. ,._  , ,. 20:000$000
24932 . ,. ,. . ,. . ,. ,.. 4:000$000
33769 ., , ,. 2:000$U00
56933 . ,.. ,. ,. ,. „, . ,. 1:000.000
52334 . „ ,., ,.j ,. . ,., -. 1:000J000
12426 . .. ,.. ... ,. . ,.; ,. 500.000
21428 . ,. . ,., ,. . ,. ,. 500J000
30169 . . ,.. ... ,. ,. , ,. 500*000
39453 . ,.. ,. ,., . . ,.. ,., 500*000
41505 .-.,,.,... ,.. 500*000
69042 ,., ,.: . ,.: 500*000
15322 . . ,..  . .. ,., 300*000
15324  ..... 300*000

Todos os números terminados em
23 têm 4*000 o em 3 têm 2*000;
exceptuando-se os terminados cm 23.

Resumo dos prêmios da Lotoria
do Estado do Rio de Janeiro, ex-
traída em 1 do corrente:

495S
-9380
1661

38450
56509

NA PRAÇA DE BERLIM
—ii, i •»¦¦<¦¦ _íi

A ESPBOTTLACAO OOM OS T.TU»
LOS DOS EMPRÉSTIMOS DB

OUERRA
BERLIM, t (L*. P.) — Na Bolsa

desta capital, reallzarom-oe, 1ioJ->,
operações do desenfreada ospcculn-
çH'0, oapoclulmonte noa tlluloa dosempréstimos do guerra.

Os boatos quc correram A cerca d*immiiiencla de reullzuçílo dos plano.«Io valorização e u agitaçfto dos nu^-
clonallstas no Relchstag, a favor do
rcomboloo dos títulos dossea ompros-
timos deram ensejo nos especulado-
rea para elevnrem as cotnçOes desses
valores. Em consuqucncla dcaaas ma-
nobras.o publico entrega-eo agora uo
Jogo dos omprodtinrcti de gticritu

A paz na Europa e o oprimis-
mo de "The Times"
LONDRES, 1 CU. P,) — a lm-

prensa liberal e o Jornal conserva-
dor "The Tlmío", dizem quo a acoi-
tação por parto da Allemanha, ita
proposta lnter-nlllada, sobre o "con-
trôle" militar, das noçõee da "Enton-
te", é um prenuncio da eatnbilidada
dn paz na Europa.

im Urogenon

Fortificante que se impõo por sor
a sua propaganda feita por todos
quantos delle fazem uso. AUGMEN»
TA O APPETITE. EXCJORDA
FORTALECE E RESTITUE A BOA
COR. E sobretudo nas pessoas lm-
paludadas. nas depauperadas por ex-
cesso de trabalho physico o intello-
ctual, quo o "CAROGENO" realça a
seu valor. Com o uso do dois fras-
cos o paciente certlflcar-ac-á da of-
flclencia desso Importante prepara-
do. Composição do QUINA, KOLA,
STRYOIINOS e ARSÊNICO, medi-
comentos Jíl de sobra conhecidos
como de real prestigio ao combate
cm todos os casos do fraqueza. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias o
Pharmacias.

. 30:000*000
3:000*000
1:500*000

600*000
600*000

150*00
1261 43122

B prêmios dc
54136 60S42 27134

12765
10 prêmios dc 120*000

42517 2394 52559 6437 36325
45297 53674 5203 01066 23092

Todos os números terminados em
95S têm 30*000; em 380 têm 30*000;
em 6fil têm 30*000; em 58 têm 6*
c em 8 têm 3*000; exceptuando-se
os números terminados em 58.

Resumo dos prêmios da Loteria
do Estado do Rio Grande do Sul,
realizada em 30 do mez ultimo.

4385 (Quarahy) . ..- 100:000*000
16685 (S. Cruz) . ... 10:000*000
16981 (Rio). . . -. ,.. 3:000*000

6888 (P. Alegre) ... ,. 2:000*000
2733 (Rio)  ,.. 1:000*000
8604 (Rio). . ,. v. ,.. 3:000*000

11076 (Rio). . . ,., ;. 1:000*000
13564 (Rio). ,. .. ,. 1:000*000
14365 (Rio) ,. ,.. 1:000*000
16709 (Rio). ,. ,. _, .. 1:000*000
18027 (Rio). ,. . . ... 1:000*000

Resumo dos prêmios da Loteria
do Estado da Bahia:
14012 (R. G. do Sul). 100:000*000

3384 (Bahia). . . . 10:0011*000
10522 (R. G. do Sul). 5:000*000
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"(Pílulas Ue Papalna e Podopliylina)
Empregadas com suecesso nas moles-

tias do estômago, rígido e Intestinos. Es-
tas pílulas, além do tônicas, sao Indicadas
nas dyspepslas, dores de cnbeça, moléstias
«lo ligado o prisão do ventre, üilo uni po-
deroso digestivo o regularizador dus sc-
cíctjOes gaslro-lntestlnaes. A' venda em
todas as pharmacias o drogarias. Vidro,
2?500. Depositários: Martins & Bacelar,
nosarlo, I7íl.

Homenajrei-i sos vencedores
do "raid" Lisboa-Macaii

¦O Casino Escolar de Andarahy rea-
lizarâ hoje, ãs 20 horas, um festival
em homenagem aos aviadores portu-
guezes Sarmento Beires e Brito Paes,
vencedores do ratai Lisboa-Maeau.
Em iK>is coretos armados em fr-jnte
ao edifício se farão ouvir o Orfeão
Portuguez e uma banda .le musica.
Fani o discurso official o dr. Caio
Monteiro de Barros.
*

III BARATO ¦¦¦
Um colosso; as grandes ven-

das da A NOBREZA
-r VENDENDO SEMPRE-
Klatiella brunea extra, meiro' . U60ü
Cascniira insleza c|l,5ü, metro 158300
Levantlne superior, metro. . . I?600
Cretone para solteiro, metro. . 5*500
Cretone. para casal, metro . . 5$000
Cassa com salplcos cm cores a -.'$S0O
Caclie-nez de pura 18, um . . 3*500
Casacos, lindos modelos, um . 103800
Ternlnhos do seda até 5 annos 551000
capas de casemlra, reclame . 49*500
Cuecas de cretone, uma. . . -iís-iuO
Camlsolas para homens. . . niooo
Cacho-cbl dc seda, reclame .; 25íooii
Colchas srt azul, saldo .... meou
Meias de ia para senhoras . . ."ooo

( T.rninhoa 3 a 4 annoa,SALDOS ' 6S600; s ° 6 """"i G*500
( e 7 o 8 annoa, 7*1500.

95 —URUGUAYANA —95

Casa ra
Antes de fazer suas com-

pras de calcados, visitem
os nossos últimos modelos e
comparem os nossos preços.
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Dr. A. Guimarães Porto
Com longa pratica dos hoapltaea

europeua c daa Caaas de Saúda «
hospitaes «lo Rio de Janeiro. Espe-
ciallsta em op»ra<_8eo cirúrgicas
cm seral, moleattaa de senhoras e
partos. Consultório: K. do Hoapl-
cio, 9C — Rio.

Escola para Chauffeurs
lim vlrtudo da próxima mudança da s-ô-

dc para o predio próprio â Avenida Saíra-
dor dc Sá, resolvou o Dlrcctor da Escola
Para Chauffours, com iodo aetual & rua
niachuelo ii. 3S3, lazer reduções nos pie-
ços das matrículas dos ülfreicntcs cursos.
Mlnlsiram-sé Instrucções a domicilio,
rranquea-sc entrada ao dlstincto publico.
Uirljain-so para a rua niachueio n. 383 —
Phone Norto 5340.

•np (jtVlV-A.II-aZOJ
H à cÇo»'0 eo»""'<"i'<>-

GEN»/

São o meu segredo!
NAS PHARMACWSl-^^Oo.**-?»*-"^
E DROGARIAS [ R.S,JOSE.5-l»Ug

B&ft

fi

NÃO ESTA' SATISFEITO
com a tinta que usa ?

Experimente a

ATLAS
quc lhe ilurA inteira >.alli!fnçno,

USINA NACIONAL DE INDUSTBIA3
CHIMICAS

Caixa Postal 1377 — Rio de Janeiro

ÍMeimo 

te tivert.es etp-rimtn-
tado todos os demais snppos tos
V.-BTKÍÍ0rM Cxiltülta. Itm TM WT-iíf Um it
Lo-iWiji» m m Solum, hm u» prtva tfot
tOBcSu .fM MTU M TMM tmf* O* p«NMi

•a-li._a.JM. O ap» iprm, paru,, i -M t_ii_ mm
(MJIIII itlii 9

TIRO SEGURO
o vuMmno d« d», h. f. rtaçr

Uma Unlca Doae B-urta
krmiãtmUlmu friü-pw |Wtthit ir*»-pritt.

0R.E8TE.1I!KEII0E=1
Ex-uiljnnlu doa prof», W-.in-.iiertatt,

Gr"iiniann, Fttn-iO»x, em tlerlka *
Reuniam», i»ui Vienna

•rnACiiEo-iiHON«.iio-__so_»HA.
GOSCOI-IA

Tratamento cirúrgico da ozena (te»
chnica do prof. Selffort) o daa da-
cryocystites (operação de Weat.)

Consultório: Kua do Carmo, 5, 03q. Sau
José, do 2 ás 6. Tcl. C. 26S2. Resi.

dencia: Regina Hotel, Ferreira Vian-
na. 2ti. Tel. B. M. 3752.

i" Dr. OEBHARD HROMADÀ I
(.'lltURGMO ,1

AlltlRO iirimriru 'nM_>lNt»tc «lo Pro*
fcHKor Sclinlt-lcr, Vienna — Antl-
go us3Í!.t<'iile do Professor 1'ajr,

Iaelpzlg.
ALTA CIRURGIA —. MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATFIURMIA

RAIOS ULTRAVIOLKTAS
Con-ultorio! Assembléa, 100. Tel. C.

3301 (1,30 li. n 4,30)
Residencial Rua Goulart, 15. Tel

Sul 583.

Vtl»Omm>0-S^tsSH).mm*-()^tsSÈW<14tsmWCl^tm

BANflTORIO. ]
j GüflNRBflKfl j

RUA GUANABARA, 22
(LARANJEIIU.). TELEPHOMES:

U. M.i 877 o 878
Installado a 45 ms. de altitude, em
local isolado, silencioso e livro de
poeirai, em centro de majestoso par-
que e desfrutando maravilhoso pa»

norama.
FRANQUEADO A' CLINICA

DE QUALQUER MEDICO
Esplendidas installações para ALTA

CIRURGIA
Secgâo especial de MATERNIDADE e

GYNECOLOGIA.
ALIMENTAÇÃO ESPECIAL para doen-

tes em REGIMEN DIETETICO.
D1A1UAS DESDE 12.000
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