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i'ara serviço de café
uo terreiro, esparra-
mando o café em ca-
.-nadas eguaes e rapi-
damente; faz o tra-
balho de 8 homens, o
que representa gran-
de economia. Peçam
gravura e detalhes.

Temos para prompto
embarque e faremos
condições especiaes

de pagamento.

LF.DblneR.5.Pedrò,4$
AGEM-TE r\o' -;

•Rio de lAN-Ei-ftq-i

A EXPORTAÇÃO DA HERVA
MATTE

Analysando-ao o movimento opa-
rodo com a nojaa exportação do
liervu matto a partir do 1 ni... on-
contni-sc no mesmo um resultado
contrario'uo que seria de desejar
so considerarmos o facto do ter sl-
do o matto um dos produetos com
o qual Iniciamos a nosua exporta-
ção, Incorporando-o ao, movimento
gorai no decennio do 18U1 u 1840
o, passando logo, deusa época até
alguns annos atrás, a figurar sem-
pre nas principaes collocações pela
sua Importância assumida no movi-
mento geral, conformo registraram
em 1913 os seus algarismos, vindo
logo após o café o o manganez na
ordom relativa ao volumo exporta-
do o em 4" logar apreciado polo
valor.

No anno puswJo a sua situação

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

so apresentou grandemente altera-1
da, pois que nao passou do 5* lo-
gar no quadro do volume dos pro-
duetos principaes exportsdos, sen-
do ainda mais baixa a sua collo-
cação no quo respeita uo valor, vis-
to que este sú lhe proporcionou o
10" logar, abaixo do café, carnes
congeladas, couros, algodão, nusu-
car, cacao, borracho, frutos para
oleo e fumo.

Nflo obstante ter sido o volume
exportado om 1923 superior uo
dos nnnos ;de 1922 o 1921, o mos-
mo, ontretanto, collocou-se abaixo
do volume exportado nos annos de
1919 o 1920, nos quues a Argontl-
na registrou a sua maior Impor-
tação.

O movimento verificado na ex-
portaçáo da berva matto no perlo-
do de 1913 a 1923, comprehenaon-
do a parto correspondente aos noa-
sos principaes freguezes foi o bo-
guinte:

VENI, VIDl. VICI!

Toneladas Valor total
Toneis. Argentina Uruguay contos réis
05.415 49.450 13.109 35.456
59.354 44.381 12.076 27.257
76.351 58.795 14.359 35.967
76.776 56.69» 16.652 38.075
65.430 47.134 15.781 33.971
72.780 -51.517 17.852 39.750
90.200 64.647 21.214 52.512
90.686 68.907 18.476 50.559
71.899 47.726 21.119 43.436
82.347 "62.072 16.041 53.579
87.648 .63.018 20.007 55.118
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DECRETO CONTRAPRODU-
CENTE

Ainda não Unhamos chegado a
analysar a parto mais interessante
do relatório da Missão Ingleza —¦
que 6 a que se refere Ú3 nossas es-
tradas de ferro, exploração do fer-
ro, organização bancaria, etc, em
•que os seus -conselhos são muito
mais graves e compromettedores ;do
quo a exigência da revisão constl-
tucional — quando o governo, sem-
pre fecundo eni suas decisões, nos
fornece o seu famoso decreto de
emergência, quo istjnla de impôs-
tos alfandegários, por 60 "dias, cer-
tos gêneros alimentícios de primei-
ra necessidade.

Admira que dum ministério em
que 'ha homens como o sr. Francis-
co Sá e Miiguel Calmon, perieita-
mente conhecedores 'dos phenome-
nos determinantes da carestia da
vida, tenha saldo semelhanto acto.

O governo não pôde ignorar quo
o seu famoso decreto sc, do mo-
mento corteja uma falsa populari-
dade, prepara de futuro maiores
crises, c, por conseqüência, engana
o povo; é o que se podo chamar
ludibriar o publico com -apparencla
de servil-o — o que será tanto
mais grave, porquanto o governo
passa e as conseqüências 'de seus
erros perdurarão não se sabe até
quando. .

Com effeito — deixando de par-
te as irregularidades, quo 6e podem
prever, do próprio teor do decreto,
que" concederá licenças de importa-
ção paru alguns gêneros com lsen-
.ção de 'direitos — o publico terá
num certo momonto a impressão
lllu-soria o ephemora de que melho-
raram as condições actuaes- de
vida.

Mas a realidade será muito dl-
versa.

O governo tenta reduzir o paiz
á situação em que o encontrou Joa-
quim Murtinho e de que este soube
tiral-o com os mais duros esforços.

Quando Joaquim Murtinho assu-
miu a direcção dos negócios ;da Fa-
zenda a situação do Brasil era a
seguinte: exportava café e impor-
tava tudo mais, inclusive o necessu-
rio para a sua alimentação; o de
tempos a tempos contraia empresti-
mos com que cobria os "deficits"
orçamentários, as, deficiências do
ouro na sua balança commercial.

Ao contrario do que está fazen-
do este governo, Joaquim Murtinho
taxou fortemente a entrada, desses
gêneros do primeira necessidade no
paiz, criando assim uma crise de
carestia. Mas o resultado não se fez
esperar: attraldó pela alta dos
preços; todo o interior atirou-se á
lavoura; e dahi a pouco o Brasil
se abastecia por si mesmo, a pro-
ços1 razoáveis — evitando uma
considerável remessa dc ouro que
se fazia annualmente para o cs-
trangeiro.

Agora, o governo, não ignorando
que a carestia da vida tem origens
muito varias o prnfuntfas, das
quaes não se pôde excluir « des-
valorização da nossa moeda — pro-
cede justamente em sentido contra-
rio; e o que agora se faz exce-
pclonalmente, pela força das col-
sas, logicamente, ha de se trans-
formar em habito.

Acontecerá, tambem, o contrario
do que suecedeu no tempo de Joa-
quim Murtinho.

As novas remessas de ouro con-
tribuirão -para maior desvaloriza-
çâo de no6sa moeda; e a lavoura
entrará em crise de que resultará
uma grande diminuição da produ-
cção e conseqüente augmento dos
respectivos preços. Dahl novos re-
cursos á producção estrangeira o
assim chegaremos á extineção com-
pleta da producção nacional, isto é,
á mesma situação em que estava-
mos ao tempo de Campos Salles.

Contemple, portanto, o sr. Arthur
Bernardes as perspectivas de sua
obra — e veja se ainda está em
tempo 'de corrigll-a.

Ha meios mais fáceis de cortejar
a popularidade sem com-prometter
p futuro do paiz.

A Argentina consumiu em 1923
cerca de 72 °|* do total geral da nos-
sa exportação, registrando em 1922
uma vantagem de 3 °\° a mais so-
bre aquelle anno. A melhor cota-
ção foi a que se verificou em 1922,
pois que, tendo sido essa de 721$
a tonelada, baixou om 1923 a
6 4 5 ? 000.

Os algarismos de 1923 revelam
f Infelizmente que ainda não conse-
guimos conquistar novos mercados,
estando a nossa exportação circum-
scripta á America Ido Sul, compre-
hendendo a Argentina, Uruguay e
Chile.

O volume saido em 1923 para ou-
tros paizes não foi de molde a que
ee possa julgar possibilidades em
incrementar essa exportação para a
Europa, etc, pois que, até hoje a
mesma não attingiu sequer a 150
toneladas.

Na herva matte exportada para
a Argentina, num total geral do
63.018 toneladas, verificou-se que,
31.828 toneladas, foram de herva
beneficiada, e, 31.190 toneladas da
herva cancheada, attingindo a be-
neficlada quasi todo o volume ex-
portado para o Uruguay, pois que,
num total de 20.007 toneladas, ape-
nas importou esse paiz o pequeno
volume de 1.896 toneladas do her-
va cancheada.

Qtâanto a* lortos ou Estados de
procedência 

".ses apresentaram o
seguinte resuuado:

1 Herva beneficlalda
Valor

Toneis, em contos
de réis

Matto Grosso. 87 65
R. G. do Sul . 1.813 1.322
S. Catharina. . 8.411 6.368
Paraná .... 44.103 33.775
Rio 19 19
Santos .... 129 132

Total . . . 54.562 41.681
Herva cancheada

Valor
Toneis, cm contos

de réis
Santos .--.-.. 11 8
Paraná.. . . . 18.919 7.678
S. Catharina. . 10.89» 4.413
R. G. do Sul . 2.898 1.184
Matto Grosso 365 153

Total . . . 33.086 13.436
Temos assim, que, dos Estados

acima, o do Paraná exportou cerca
de 72 "I" do volume total, absorven-
do assim nada menos de 41.453
contos do total geral apurado, dei-
xando apenas a importância Ide
13.665 contos para os demais Es-
tados. ,

REFORMAS MUNICIPAES a Secretaria do Gabinete, a Colônia
Agricola e Granja de Criação, etc.

Ninguém será capaz de. desoflbxls.-
as razões de qualquer ordem por' que
a direcção do Matadouro dè Santa

De accordo com suggestões contidas
na ultima mensagem do sr. Alaor
Prata, lida perante O Conselho, o
intendente Victor Bastos apresentou Cruz ficou subordinada á Directoria
uo estudo e deliberação dessa assem- { de Obras, com a qual não tem ne-
bléa dois projectos de lei, um regu-1 nhuma affinidade. Por outra parte,
laudo o provimento dos primeiros a ultima remodelação por que passou
cargos das repartições municipaes e
outro autorizando a remodelação des-
sas mesmas repartições.

O principio do concurso estatuído

a Colônia Agrícola serviu ainda uma
vez de provar que se trata de um
apparelhamento do todo em todo im-
produetivo e inútil á Prefeitura, a

em varias leis c regulamentos havia , quem ainda nenhum serviço conse
sido desde muito banido summaria-i guiu prestar. Trala-so evidentemente
mente da legislação pelo simples ar- j de um desperdício de dinheiros pu-
bitrio dos administradores, quo pas-,-Micos. 0 seu pessoal, que até agora
saram a preencher as vagas sem nada pôde realizar em prol do in-
qualquer respeito pelos dispositivos teresse collectivo. seria com vanta-
regedores do assumpto. . I gem aproveitado no ensino itinerante

A actual administração exhumou' de noções de jardinagem o horticul-
03 textos esquecidos e poz em pratica tura, sobretudo nas escolas primarias
o critério do concurso, em virtude j suburbanas e ruraes, criando-se por-
de cujas classificações foram provi
das diversas vagas existentes nas di-
rectorias de Instrucção e Obras. As
normas baixadas com o decreto hu-
uiord l.'9-67, de 8 do abril do corrente
anno, harmonizaram as disposições

ventura um curso especial na Escola
Visconde de Mauá, que por sua pro-
pria natureza prestar-se-ia magnífica-
monte a esse ensaio.

Em referencia á Secretaria do Ga-
binete, a situação* é perfeitamente ano

ás pressas pelo Conselho, com o obje
ctivo primordial de conceder proven-
tos pecuniários, contendo embora ine-
didas de incontestável vantagem, não

referentes á matoria, estabelecendo mala. A ultimaj-omodelação operada
um roteiro por onde devam ser pro-
cessados todos os concursos.,

O projecto da autoria do sr. Victor
Bastos procura consolidar essa situa-
ção, sanando diversos embaraços de v1T'a resolver essa parte do problema
ordem legal afim de que o decreto administrativo da Prefeitura. Não
do executivo possa produzir todos os bastaria delimitar as attribuições do
frutos já sobejamente comprovados secretario do prefeito e da nova dire-
com o preenchimento das vagas da Ctoria. Esta devera ser reconstituída
carreira administrativa em virtude •em moldes inteiramente novos, do
das provas publicas o moralizadoras S0Pte a abranger a actual Directoria
de um concurso.,

O segundo projecto do mesmo re-
presentante carioca, autorizando o
prefeito a proceder nas diversas re-
partições municipaes ás modificações
quo julgar acertadas, restringe, muito
criteriosamente, a amplitude dessa
faculdade ao respeito aos direitos
adquiridos pelo funeçionalismo e á
prohibição de serem augmentadas as
actuaes despesas da Prefeitura.

Sem duvida, a presente divisão dos
serviços municipaes ê péssima, offe-
recendo na pratica os resultados mais
desastrosos. E' assim que o sr. Car-
los Sampaio- teve seguramente uma
intenção meritoria criando o fundindo
em uma sé repartição os almoxari-
fados múltiplos da Prefeitura e, bem
assim, criando *as Grandes Officinas.

O Almoxurifãdo, entretanto, por
varias o complexas causas, não tem
conseguido preencher os seus fins e
a administração parece disposta a
novamente fraccional-o pelas diversas
repartições, voltando ao antigo r^gl-
inen, intuito embora seja de lembrar
que contra os pequenos almoxarifados
parcellados existiam as mesmissimas
queixas dos chefes de serviço, hoje
formuladas contra a nova organiza-
ção.

Esses mesmos protestos levantam-
se. de toda parte contra as Grandes
Officinas, parecendo-nos comtudo que
essa repartição, de natureza technica,
deva existir precisamente subordi-
nada á Directoria de Obras e com
as attribuições generalizadas que lhe
foram attribuidas. Tudo indica que
ella assim deva permanecer e se re-
sultados favoráveis não lhe tem sido
possivel apresentar cumpre antes ter
em conta as condições precárias em
que funeciona, reclamando desenvol-
vimento que lhe não foi dado e re-
cursos, sem os quaes nada poderá
realizar de efficiente.

Mas a autorização que o projecto
do sr. Victor Bastos pretende con-
ferir ao sr. Alaor Prata servirá so-
bretudo para normalizar a situação
irregular em que se encontram, por
exemplo, o Matadouro de Santa Cruz,

de Estatística e Archivo, formando a
Directoria do Expediente, Estatística
e Archivo, com a passagem cios ser-
viços de polioia administrativa para
a alçada da Directoria de Fazenda, o
que poderia ser praticado mesmo sem
revogação do art. 29 ilo decreto nu-
mero 5.160, de 1904, providencia aliás
fácil de obter.

Uma remodelação em taes termos,
com a suppressão da Directoria da
Bibliotheca Municipal, para só citar
um caso, a qual voltaria naturalmente
a ser dependência da Instrucção, po-
deria produzir promptos o bons re-
sultados, sempre dentro das duas
imprescindíveis restricções impostas
pelo projecto do sr. Victor Bastos:
respeito aos direitos adquiridos e pro-hibição de majorar a despesa actual,
antos encurtando-a.

HOMENAGEM FILIAL
(Do "Judgc", dc Nova York)
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O GUARDA. — ""Vão compre/icndo
por gue você sc obstina cm dizer que
gostaria ãe ficar 7iessa cella.

O PRESO — Era um segredo de
familia, mas vou dizer-lh'o: ò que
nessa cella falleceu o meu honrado
pae, que está no céo.

Emquanto no Rio do Janeiro vi-
via José Bonifácio ugonlsudlBBlmo
com es denuncias do subversão pro-
xima da ordem publica e do conspl-
ração tramada pelo seu collega du
pustu du Guerra," o generul Joaquim
do Oliveira Alvares, para "derrubar

o governo do Príncipe Regente, con-
cluiu este, em Minas Geraes, a suu
viagem de vcnl, vldl, vicl.

Historiando a ultima phusc desta
jornada trluniphal, escreveu o mi-
nistro itinerante, futuro Marquez de
Valença:

"Da Vllla do Queluz, em data do
8 de abril, foi oxpedlda uma porta-
ria ao coronel commandante da tro-
pa lie cavallarla de linha, José da
Silva Brandão, para cffectuar a pri-
sãp do brigadeiro graduado José
Maria Pinlo Peixoto, tido como do
maior influencia sobro a tropa de
Villa Rica, o intimamente ligado ao
governo; effectuada a prisão, foi elle
conduzido ao paço do Capão do La-
na; esta prisão estimulou os rebel-
des da Villa Rica, que promoveram
reuniões, o procuraram sublevar a
tropa, para Irem soltar o Pinto
Peixoto, não acharam porém apoio
e o auxilio que procuraram, como
se. vô :dos quesitos para formação
de* culpa, especificados pelo então
secretario do príncipe regente, em
um dos quaes lê-se: — "Se porgun-
tara da resolução "frue tomou o bri-
gadeiro José Marlu Pinto Peixoto,
quando lho foi intimada a ordem de
prisão, a qual so não assentiu, e
sahindo a cavallo,'. armado do pis-
tolas, c levando aos seus dous la-
dos o sargento mor Luiz 'Jo Vas-
concellos Parada ó Souza e o aju-
dante Manoel do Toledo Neco, tam-
bem armados, o assim correu o bri-

gadeiro todas as tropas derramando
suas ordens, do precaução e salva-
ção de sua pessoa."

Conduzido preso Pinto Peixoto ao
Capão do Lana, com as explicações
Ido seu proceder, e os protestos que
fizera de sujeição,sincera, entendeu
o príncipe que não seria boa poli-
tica deixai* dc aceitar os seus ser-
vlíjôií-milltaTesr o" afeiiH," ''cóaflfmua-'

do-b no posto de brigadeiro, no-
meou-o mesmo, interinamente, go-
vernador das armas da província;
com esta medida desarmou comple-
tamente o espirito do insubordina-
ção de alguns officiaes. Tu'Jo isto
foi feito no dia 9, do sorte que nes-
se mesmo dia fez o principo a sua
entrada em Villa Rica."

De Queluz ainda enviara D; Po-
dro ao governo dc Villa Rica uma
intimação convidando a decla-
rar formalmento se reconhecia a
sua autoridade como regente.

Sentiu-se a junta lusltanophila
sobremodo fraca e lamentavelmen-
te capitulou, mandando apregoar
um edital quo foi a expressão mais
absoluta de sua fraqueza de animo;
a mais deplorável das confissões
dc derrota.

Tão estrondoso o remate da sua
jornada triumphal o tão consolo fl-
cara D. Petiro da absoluta impossi-
bilidade da reacção doe adversa-
rios que não trepidou em lhes dar
uma lição do generosidade, e de
força ao mesmo tempo, não desti-
tuindo dos postos os próprios che-
fes militares seus inimigos da ves-
pera, quo acabavam de render-se.

"José Maria Pinto Peixoto, rc-
lata Varnhagen, vestido com o uni-
forme de tenente-coronel, 6e consti-
tuiu responsável pelo mesmo prin-
cipe ante toda a comitiva e escol-
ta que o acompanhara. Não duvi-
dou o príncipe de sua boa fé. Àcom-
panhou-o e entrou só com elle na
cidado pelas seis horas da tarde,
entro acclamações do povo, recita-
dos do felicitações em verso e ro-
piques de sinos" prestando-lhe as
'devidas continências toda a força
militar, formada em alas e com-
mandada pelo .próprio José Maria
Pinto Peixoto, pormenoriza o Mar-
quez de Valença

Convenceu-se o príncipe tão for-
temente da fidelidade da adhesão
de Pinto Peixoto que o conservou
no commando das armas, até o dia
19, data em que lho deu substl-
tuto.

Logo 'depois/ lançava D. Pedro a
conhecida proclamação quo começa
pela apostrophe: Briosos minei-
ros! /

Naquelle mesmo dia da 'en-

trada do principe houvera em
Villa Rica um principio de re-
sistencia, um motim, instigado ao
que parece pelo juiz de fora Cas-
slano Espiridião de Mello Mattos.

Mandou D. Pedro processal-o e
aos cúmplices.

' "Todos que tinham tomado par-
te na sublevação contra a eífectl-

Avulso 20O rs. Interior 300 rs.

vidado 'da regência do prliclpo ti-
veram do sahlr de Villa Rica, uns
paru S. Paulo, outros para o Rio
de Janoiro, ou paro suas fnzondus,
os quo eram empregados auspen-

¦*»

sos do exercício o ordenados a os
de menos influencia asslgnaram
termo."

Numerosas haviam sido como já
vimos as cartas escriptas no decor-
rer da viagem, polo príncipe, ao seu
Primeiro Ministro.

Tudo faz crer quo apenas chega-
do a Villa Rica haja enviado no-
tlclas uo aeu correspondente. Infe-
llzmente, porém, não existe na col-
lecçáo "Paulo do Souza Queiroz"
nem uma só linha anterior ú de 12
do abril quo nestas columnas já
publicámos. Nesta missiva, anterior
ao recebimento do primeiro dos des-
pachos nlarmantes do Patrlarcha
(a de 10 do abril) dizia o principe
que pretendia demorar-se dous me-
zes em Minas.

V* Rica, 12-4-1822.
Meu bom amigo,

O Rezende tem remotrdo, e vai
remetendo todas as ordens q. tem
sido dadas p* q. fique sabedor. Vou
procedendo mui constitucionalmen-
te, o todos estão contentes, e o Pro-
visorio desera (descerá?) e (bor-
rão) mandado.

Remeto incluzo esse papellinho q.
ho obra do Btíde q. já foi suspenço,
e q. partlo p* lá hontem. Esporo
por estes dous mezes acabar a em-
preza deixando tudo bem coneoli-
dado.

Algumas coisas assim como o
Despacho do Pinto q. parecerão mal
pençadas não forão porq. as cir-
cumstancias assim o exijirão visto
elle instituir tudo na tropa.

Desejo-lho muitas fortunas como
Amo c amigo q. muito o estima

Pedro
Só u 16 do abril é que chegava

ás mão© do futuro Imperador a
carta assustadiça de 10. Viera com
enorme rapidez !

Contestou-a immediatamente em
tom sobranceiro o basoflo., A faci-
lidado do recente triumpho fazia-
lhe crer que se acaso houvesse um
golpe 'de estado no Rio provocaria a
sua presença um segundo veni, vidi,
vici ! como em Minas Geraes.

Assim escreveu ao ministro tran-
quillsando-o o mandando-lhe os ul-
tlmos ecos da fucilima victoria da
véspera.

Villa Rica, 16-4-1822 '

.......'¦.•"-'.;, ;,..„.,J'Ieu„tíhi?.ro amigo ¦.
Recebi a sua carta de 10 do cor-

rente hontem as 8, da' noite, nella
vi o q. não temo; o 'digo q. so tal
tentarem ein eu lá chegando tudo
fica sucegado, porq. elles comigo
não querem graças.

Aprovo muito a Portaria, o us
mais providoncias q. tem dado á
excepção da reunião da tropa na
Praça da Constituição o q. podia
ser nos seus Quartéis porq. hão do
dizer q. foi a força q. fez a elei-
ção, o não u vontade do Povo; bem
sei q. não importãò fallatorios, o
criticas qdo. so conseguem fins tão
bons.

Por cá vai bem tudo, e feito com
summa prudência porq. assim o
exijirão as circumstancias; 3 dos
mais maus q. erão Cassiano Passa-
nha e Neco estão fora, os mais tam-
bem se cuida em separalos de hum
modo constitucional q. he o modo
mais dificultozo, e mais impróprio
p* marotos, porq. tudo fique em su-
cego, e adherindo no Rio, sejão os
moios iquaes forem porjq. as cir
cumstancias nem sempre são as
mesmas. O Rezende remete todas
as ordens q. se tem dado: he hum
honrado Brazileiro. Viva tantos an-
nos qtos. lhe dezeja.

Este seu amo e amigo
<**• Pedro.

P. S. A representação de Bar-
bacena he obra do Rezende porq
lá não ha... (o resto está ras-
gado).

Dous ou tres dias depois recebia
o confiante D. Pedro a carta ater-
rorizadora de 12 de abril que o im-
pressionou bastante, a ponto de re-
solver seguir logo para a sua ca-
pitai, desistindo da premeditada lon-
ga permanência entre os fieis mi-
neiros, recem-conquhstados á sua
autoridade.

E do tal dava parte a José Bon!
facio num bilhete sobremodo laço-
nico que comtudo não releva gran-
des receios da lormenta apontada
pelo ministro e revela aquelle tom
imperativo que cru tanto seu e
próprio de um dynasta, suecessor
de longa serie de autocratas.

A's 8 da noulc, Villa Rica, 18 de
abril dc 1822

Meu amigo.
Recebi a sua carta, e respon'do

que como tudo já está aqui quasi
sucegado parto desta Villa para es-
sa cidade, a 2.1 deste, com toda a
pressa afim de lá accomodar esses
inimigos do meu amigo Brasil. Se-
gredo e mais segredo para que os
possa apanhar de assalto. Este seu
Amo e amigo ...

Vedro.
Antecipando um pouco a partida,

a 20 deixava o príncipe Villa Rica,
rumo ao Rio de Janeiro, pralican-
do então uma daquellas extraordi-
narias façanhas do cavalleiro prodl-
gioso que era. Num rasgo de "cie-
mencia de Augusto", fazia-se. acom-
panhar de um dos maiores inimigos
da véspera, do .próprio Pinto P6i-
xoto.

, Em menos de cinco dias trans-
poz os quasi quinhentos kilometros
que separam Ouro Preto do Rio de
Janeiro. "Correu oitenta léguas, a
cavallo em menos de"* 3 dias. Viajou
30 dias e a 'fadiga não parece ter
alterado a -sua vigorosa constitui-
ção, officiava ap seu .governo, o
Cônsul Geral de França, Maler, es-
tupefacto e exaggerando um pouco
o centaurismo do principe.

>É conhecedor dos grandes meios

) conto do O JORNAL-

E Boudha sorriu,,
Khen-THlouücn, quo cm chino** sl-

gnlfiea a muls foi-musa o odorunto
flor, cra a criatura mais Iludi o de-,
liradu do Celeste Império: filha du
nUHtero fei ng-Tonto, uni dos lama»
muls torrlvolH da aristocrática e «an-
ta cfcasso tuiccrdoUil, dlu iiantuivu ,,.-
longos e cnlldos dias dc verão a com-
pflr o a cantar pequenino» poemas, o
a pintar cm clmrílo precioso, do um
«ó risco, ou por pequeninos traços, a
curva longínqua de horizonte, a» ares-
toa acuda» das montanha» distantes,

Ella tambom tinha u sagrado mis-
nilo do culto reverento dos morto.-,
da .sua nobre fumillu; ã tarde, quan-
do sol, como um monstruoso o on-
sanguontado dragão, ilesa ppuroel.i
por detrás das grandes muralhas,
cila, supersticiosa o crente, queima-
va objectos do papel, cuja tênue fu-
maça, cvolando-HC, erguia branda-
mento 'aos cio» a oíferenda dos vi-
voe aos dcsapparccldos no Além da
morte.

Ora, uma noite, Shen-Tsloiis«n pn«-
soava nos Jardlnn da lrndo. residência
de seu pae. Era a sétima lua dessi
anno, o os cryfianthemos cotavam em
flor, o expnndUm d.i» suas petAhwi
ftligranadas, mciravilhixtnmonte per-
feitas, um perfumo. BUbtll, leve, sua-
ve, que se confundia com o frescor
da brisa, .o emlxilsamovu do odor e
magia a natureza adormecida, En-
cantada, ella despertava o som no
quieto do cada flor, com o carinho
das suas milos iiilninsctitaM e com o
beijo da sua boca vermelha, mal.s
rubra e perfumosa que as cerejas do
pomar de Sing-Tonfo. .

A lua. pallidã 8 met-encorea, tlnlm
por sobre as águas ti-anquillas do U-
go um abandono apaixonada do
amante amorosa c fatlsado do lon-
gais ccirlcluB.

Slicn-TsioiiHcn era rica, iiiunensa-
mento rica, mas nuncu .sentiu ti nos-
talgia c o enfado que devoram lon-
lamonte as filhaa ociosas doa mai.-
darlns poderosas. Modi tara o apren-
dera, cm longos estudos, a doutrina
do Confucio. o 'divino legislador, c
conhecera nau suas paginas illuniimi*
da.s o verdadeiro bem da vida. E
jamais nu sua tninquilla existência
cila se lembrava de haver dc-sobede-
cldo fis ordena supremas qüe lhe im-
punha a «ua dülçlsslnid, religião, e
conservava a sua alma pura como
aquelle traia de luz enluaiad.-i quu
parecia vir beber nu uguu límpida d;
regato. Mas, nessa noite, cliti estava
trlsto e inquieta, quando, em derre
dor, tudo lhe sorria poeticamente; A
alma humana parece pi-CBentlr o.-:
acontecimentos quo o futuro tivara-
niento noa escondi-. B para Csquècúr
as penas que a alTiUiani, Slien-T.'1'iiii-
.sen cantava com voz harmoniosa os
VorsW flo KÍ-Jun, u püftii do ainm*.
o« quas repercutiam pela coróllu
das dom;, pela nimaíiciii ImnquUla'diis iirvovrs,'' pelas iilRnibitYirvei-d*»';.'
escuro rio,» cunleiros c iiò espelho
brilhante do regato, a ouvil-a extn-
siado.*'A fugitiva felicidade das flores
doa jardins o dns pássaros dos céoo
não ü íiiiiis do que um écnhú rápido
o encantado do primavera. A chuva;
triste o nionolonci, torna a nolto sem
o sciiitlliar das estrellas o sem a 'ro-
fulgencla meiga da lua e é tão lon-
ga c enfadonha como os dias Inteiros
do anivo.''

Dizia assim a canção, que ella cn-
loava, e unia voz mysterlostii c bran-
da como uma tímida caricltt respon-
deu-lhe: "A vida sem amor é como
a noite sem «. lua b sem a» estrMln?
hyalinas; o. amor 6 voYão luminoso
pelo ardor dos sentimentos que proiV-
de os corações amorosos; e noite en-

impressionadores dos povos, apro-
veitou o formidável cavalleiro nquel-
Ia oceasião única para oxhlbir e tor-
nar publica aquella extraordinária
demonstração 'de sua vitalidade fora
do commum.

Ao cahir da nou,te_ desembarcava
no cães de S. Ohristovam e rodea-
do do maior Incógnito chegava, á
Quinta, de ondo immediatamente
partia, em companhia da Princezá,
para assistir á representação da
opera.

Verdadeiro estarrecimenlo provo-
cou ao publico a sua apparição, ab-
solutamente inesperada. Recebeu
estrepitosa ovação que attingiu a
verdadeiro delirlo quando, chegan-
do á frente do camarote real, gri-
tou *. Em quatro dias c melo vim de
Villa Rica!

Precisou esperar algBm tempo,
ante o clamor dos applausos para
poder acrescentar: liú tudo ficou
tranqulllo!»

Ao retirar-so do theatro teve
atrás do carro enorme massa popu-
lar que freneticamente o ylctorlavu.
A cidade toda illuminou-se como
por encanto e a noute acabou no
meio de mais vivas demonstrações
do júbilo popular.,

Fora 25 do abril de 1822 um dos
maiores dias do eommoçâo, naquel-
Ia vida intensissima do nosso pri-
meiro Pedro.

Não parecem haver impressiona-
do extraordinariamente ao princl-
pe os pormenores dos' acontecímen-
tos que lhe haviam determinado a
antecipação do regresso.

Quiçá sentisse quanto so lhe fir-
mara a situação politica com esta
viagem a Minas, medrda que Var-
nhagen, conselheiralmente procla-
ma: "lampejo de genio destes em
que os verdadeiros heroes salvam
ás vezes, as nações.-* •

Não sabiam mais os fluminenses
como exprimir,,ao principe q pro-
fundo reconhecimento que lties ia
n'alma "por tíáver salvado o paiz,
primeiro dás .garras dos deputados
demagogos das necessidades, o de-
pois das fauces da anarchití."

Expressão deste enthusiasmo foi
o famoso artigo de Januário A. Ledo
no "Reverbero" de 30 de abril em
•que surge a celebro exortação:
Principe não desprcz<*s a jgloria de
ser o fundador dc um novo Im-
perio!

Em todo o caso, ou porque não
visse motivos paru tanto alarme ou
porque entendesse ser magnânimo,
não demittiu D. Pedro ao maré-
chal Oliveira Alvares do seu gabi-
nete.

Só dous mezes mais tai*de, a 27
de junho, rhe deu substituto na

lu -inicia, de poi-ciln o do quletilde, .pela
ternura que envolvo brandamente, ns
almas puratt dos quo ao querem cm
desejam".'..

Sorprehtndlda « medrosa Shon-
Tslouuen qulz fugir, mas alguém cht\-
inou-n: — "Por quu foges de mim?
riu longo tompo, espiava os teus pus-¦o.s o ouvia embevocido a tua linda
voz".

E por quc me proctuwwiii o ae- ;guias i'n meiui piuwos diwtimdoa S
.iuvi.it; n minha voz? perguntou elln.
no desconhecido, com voz tremula Je
estrtunha commoçAo.

Buscava-ta porque* te amo; tu
í-s o meu Ideal, e os poetei» esperam
com uncledado a frlli-Mudc * que têm
direito na torra. Tu es a flor, ou sou
o insecto rcveli tu ine espora va»?

Shen-Taloueen nibiu quo o destino
da humanidade 6 traçadopelo destino
..ik-xivel; quu a« ulmaa jú. nascem...
casadas, e qua 6 bastante eneentra-
rom-íse e descobrirem o secreto eti?,'
canto quo as prenderá para sempre,
p.tra ho ninarem eternamente.

Como te chanMis, tu que aatot»
dlmr tao liadas coisas? £Te nsbre
sa mural, Ou* poderia*» mandarim f ...

"Sou Tanghl, o poeta, filbo -de :
i.;'io Itiongfoii". B Shen-TSiooasa- •..'
Yai-eghl nunca malu tiveram um pe*a-
.¦•.trnciito que não fosso do eztcetno
amor o de Infinita ternura... Mae,
um dia, Yanghl podtu a SlaoVonfo
qno eonsontlRso qae Shen-Tslousen' S,
elle realizassem perante os homens
u que já haviam jurado perante
r.oiKlhn. Mas o velho o poderoso 1«-
niu era amblcioBo de inalares riquo-
zas o negou; Yanghl era nobre e
poirsula 'o mais formoso talento ds
toda Pokln, mas era pobre.

13 nessa noite, os «dois amant*» tr*-
-aram as «uos queixas doloridas;
Shcn-TWouson, porém, consolou o
.ipaixonado o «ffredou. poota. NaV
«uffracJ, diria-lho bondosamente, Ir-d
nadlr o suppllcai- « Boudha quo nos
¦proteja o elle, bom o omnlpotente,
nos valerá.

Ha ua China, o paiz que mesmo
no grai.ulc século do prògrjsso c da
civilização, do Jazz-band o do acro- •
plano, conserva religiosamente os
seus costumes ontlqulnsimos de üí-
rulos perdidos, tt legenda encmnlada
o poética do que, quand'» Boudha
snrrl uos fieis que lhe dirigem pre-
ces, C quo as súplicas dos niortno.i
íoriiiii ouvidas c conccdldus pelo dl-
vino.

Nessa mnnhfl, cm quo as glyci.nins
.se dependur .ún ao beijo dourado
dn sol e no aflui- dn vento, Shen-Tsi-,
misen, envolta n*> muls .forniocm Itl-
mono quo porauia. foi Uo templo.
K ante 

"o 
deus magnífico Mlu prnfo-

riu ns palavras: "Bu le adoro; Deliu,
c linpíoro a tua giilo<i o.auxilio"; (i.
ei-.iliij*-! murmurou, siupplici* •' enn-
jjAAta,, ul seu. pedido. ituS^in o*/. '•',!•(>'«a.;;
«jtranlMV-iW, rnlla«*á).5!lllÍlPiJnado. pu**..
um* débil e dourado' ralo dc sol; :i
plij-6ionom!a horrehta d "AqUctle quo
existo por sl meamo, o quc po acha
cm tudo porque tudo existe ucjle",
triinsrigurou-iie. minu sorriso de con*.-
piacencia e dc iniloflnlvcl bondado.

Mezes depois, Sing-Tonfo, ,cm viu-
gem para a longínqua província ilo
Sing-Klangi foi assaltado por bandl-
doe; Vaiou-lhe, provldcnclalmcntc,
Yanghl, que do clniitarjacm-punho,
o pola sua bravura alenwHzou, o.s
inaltttltofes. pesrp então Sing-Tonrn
admira o cslima com recoiihi-cimen*' .
to Yanglil; o poetu, o consentiu alfln»,
quo cllo casasse com a linda o nrel-
ga Shcrt-Tsiousòn, quo então conho?
ceu a felicidade do amor...

ClietiDrOnt do BHlTrO

pessoa de Luiz Pereira da Nobre-
ga, que como': todos sabem era, com
Ourado e Alves Branco, um dos
grandes chefes militares brasileiros
natos o independentiatas.

E assim se encerrou oste episo.
dio pittoresco quo tanto'sobresal-
tara o Patrlarcha o íhe dera momen-,
tos tão duros de amurgor o atrozes':
apprehensões sobre o possivel des-
mantelo 'do sua grando obra Inci-
piente.

Affonso de E. TAUNAlf.
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Vadiação commemorativa
A fôrma do que se reveste entre

nós a", commemoração do datas reli-
glosas ou nacionaes, quando ja con-
sagradas por um feriado, consisti;
quosl sempre em fazer-se á ultima
hora, uni feriado especial.

Em uns casos o feriado reveste a
fúrma do "ponto facultativo". En*
tão, nesses dias, as repartições pu-
bllcas não abrem; umas porquo oa
empregados souberam do suoto;ou-
trás, nestea Brasis á foro, porquo o
presumiram. Em outros casos 6' o
Congresso que, .a poder dc urgências,
decreta um feriado geral; então fa-
rá, não sú o esforço diário a burocra-,
cia, como o trabalho e todo o paiz*

Sô comprehendcmos como meio
commemorativo a vadlayão. B cila
não tem razão do ser.

Relativamente, então as datas na-
clonaes ha muito o quo reparar. Si
so trata dc educar as multidões não
ha de eer dando feriados, definitivos
ou não, qpie se lhes ha de onsinar o
quo ellas significam. O 7 do setem-,,;
bro e poucas mais estão na contei'-*!-
cia collectlva da Nação. O mesmo .
podo se dizer talvez do 2 de julho, •-,'.'

como a data da expulsão dos portu- > ,.'
guezes da Bahia; mas não como a • .
da proclamação da Confederação d*> , 

";

Equador. Além disto, só os que mui- -v //
to estudam e rebuscam os factos po- !%•-?,
de-rao nao ver nesse acto um movi-
monto separatista, o que ê,'por con-
senso geral, o que elle foi. Ora qual
o interesse em glorificftr o que hoje 3*
seria considerado o maior crime
contra nossa nacionalidade?

Parece-nos que maÍ3 ynle educai'
a opinião publica por meio de esco- r*â•las, conferências, propaganda do qur •; ,%
animar u. vadiação.

O Braail precisa de trabalhar.

ii*- . *.*,••'. . v ' -- ?'*¦."-¦*•*' ¦*--'*- ¦^"üíísí.v. ii'-£.?.''.¦,¦-.:-&' 4-1 —•''¦VÍ.',*V:'. :'::*"'¦.:«:.¦
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OS NOVOS OFFICIAES OENEIjÀES
As promoçdaa, honteni, assi-

gnadas pelo chofe do
?»*!-¦-»

(i presidente da Republlc*. assi-
enuu, hontem, nu pasta da Guerra,
im ilm-iYi.uti: |iriii»<)vi!iiilo a. general
08 dlvUuo. os i;nuii:<vli'ii Joié da
Silva Peasoã o l-nuro Severlano Mui-
ler is o general do brigada Kruneleco
Raul do Eatllluu Leal; promovendo
ii general de brigada os coronéis
Flrmllio Borba Martin» Pereira,
El-usmo do Lima o Marcai Nonato
do faria.

A HYGIENE INFANTIL

1 Consultórios que vfio ssr
Inotalladoa

;. A JnHpootorlu iio Hyglona Infantil
iVfito InHliillitr nn ilntlgo r<<ntiiiiniiit« do
..'.'avllhliu iliui '•YnIuh ilu MxiiuhIijQo ilu

funii n.irlt. mi) i!uiimi|'i||-|i' il.-iiilini-
ilu u iiUandur .in crianças doentes
iMlc procuram a, Hiinlii Canil dn Mine-

;l'!<:oi"(llii, visto oomo no referido ou-
J,lji)juleolinntij un urliiuças nüo traiu-1 Un« prumlHuiiniiiontp com iih possuiu

lldultuH, i(oo niultan'sfiu pui-i.iilurusilii
IMIlIllHllil» llll'l<l:lllllllS:iK. Nl) flllllfll
«unnultorlo du avenida ila;; naçooH
bávara um lsulamonto, onde us orlan*
gas turiio convonlento tratamento,

;." Desejando a mesma Inspectorla o
u Casa do Saudo dr. Estolllta Lins

.;'-!n«*al.ur »m Villa Isabel um cônsul-'tario do hygloiw infantil, para odu-
cação o oxamo dus òrlunçus o mulhc-
reli gravida-i naquelle bairro o dr.
Fernandes Figueira, Inspector de hy-
Rlono Infantil, tez hontem umu visita
nquollo estabelecimento do saudo,
nllin de conhecer as «uas eondii-flo;»

..ilu liiMlalliiçüo paru o fim quo tom
em vista.

A «EfiATORIA PELO RIO ORAN-
DO SUL

A Commlssão dn Poderes do Benado
estará, reunida, hoje, para - ouvir u
leitura da declaração dc voto quo faz
o sr. Lauro Sodré sobre o pleito rea-
Ilzado, em 3 do maio ultimo, no Bi-
tado do Riq Orando do Sul.

O' parecer dá commlssilo, Jú, assi-
gnado por seis membros, reconheço
senador o sr. João Vospuclo de Abreu
o Sllvu, qua foi diplomado como ob-
tendo mais de 30.900 votos sobre o
seu adversário.

ACADEMIA
DE MEDICINA

O "BARROSO" PARTIU PARA
A ARGENTINA

O cruzador "P.arroso" do comman-
do do capitão do fragata Adalberto
Nunes, deixou hontem o porto desta
capital, com destino ao do Buenos
Alrea, onde vao representar o nosso
pajz nas Cestas commemoratlvaa do
anniversario da independência da

.Republica Argontlna.

A8 RUÍNAS DE CAR*
THAGO

BIBLIOGRAPHIA

HOJE
¦¦¦ ¦ ¦¦» ;  . ,

REUNIÕES
Da Academia Nacional do Mediei-

na, fts'20 1|2 horas, cóm a seguinte
ordom para. os trabalhos: eleição'-para os cargos'acadêmicos..

I Da Sociedade Brasileira de Chlml-
ca, fts 2(1 c meia horas, no salão da
Academia de Comrrtcrelq», devendo
usar da palavra o dr. Luiz AffonBO
do Faria, chefe- do Laboratório do
Instituto de Chimica, para fazer
iimui communicação sobre "Um pro-
cesso do caracterização du semente
de um vegotal". A seguir, reunir-
se-ft a assembléa geral extraordlna-
ria, que devoro, proceder A eleição
parti os cargos do presidonto o prl-
meiro secretario.

Do Instituto dos Advogados, fts 20
horas. A ordem do dia consta da
votação do parecer sobro o -projeeto
que determina que seja agi|ravado o
recurso das. 

"decisões 
ílnaes nos ex-

ccutlvoii fiscaes sobro oe ombargos
pppostas ft. peuhora.

HOJE LEILÃO
r DE

HOJE

ÉisiejacaraiÉ
0 LEILOEIRO

£1110

As questões a liromio para
1928 —- O "'Prêmio Professor
Miguel Couto" Instituído pelo

acadêmico Orlando Rangel
Como do pruxo, u Aoudumla Na-

ciiiiiiil du Modlclna proclama todos
us iiiiinih, na hoss&u uonimonri ratlv.i
nu iinnlvoi-uurlo do nua fundação, un
questfiiui a. promlo para o uuno se-
gulnte. As qucslO'-» formuladas paia
3025 silo os seguintes:

•- Endocrlnopnthlas;'
II — O apparelho circulatório na

dconça de Chagas;
III — V<igutonla'o eympathicoto-

nlaa nas moléstias troplcacs;
IV —- A pressa o arterial; sua lm-

portancia om clinica;
— A sclatlca;

VI -7- Tratnmento das forldas
plcuro-pulmonares;

VII — Dns uppondlcltes nufl cri"
ancas;

VIU — Dystrophias ósseas na ln*
fanclu; . .

IX — O pensamento modico-lcgnl
hodlerno om faço da prijoctodu ro-
forma do Código Penal brasileiro;

X— Ustudo naa condições indico-
sanitárias actuaes dus Indii.itrios no
Brasil o dos meios Ac collocul-os 'le
accordo com o progresso do século;

XI — O problema da tuberculoso
sob o ponto do vista brasileiro;

XII — Estudo medlco-eocl-il uobro
o tabagismo;

XIII — Tratamento cirúrgico do
glaucoma chronico;

XIV — Anatomia pathologlca da
infecção puerperal; o que delia se
pôde deduzir com relação a. thera-
peutlca;

XV — Estudo mot-phologlco o
biológico das entamebus humanas uo
Brasil, cspeclalme.nte 

' 
da entamoha

dysentorlca. Estudo da "Entamcebu
buccalls", com referencUi ft etlopa-
lliogcnla da pyorrhêa alvopjar;

XVI — EatudO etlologlco dus ul-
coras epidêmicas no Brasil;

XVÍI — Os medicamentos -etlotro-
picos;

XVIII — Do mecanismo das fer-
mentações dlautasioas;

XIX — D"H "io,ns" o do sua intlu-
encia na ficção medicamentosa;

Prêmios (para serem conferidos a
30 de junho do ,1!)2D): Medalha de
ouro; Medalha do prata; Menção
honrosa.

PRÊMIO ALVARENGA (prodUC-
to, em moeda, do rendimento annual
dos títulos legados pelo 'dr. Costa
Alvarenga, dò Piaiihy). Para ser ou-
lorgàdo, « 14 dn julho dc 192B, uo
íiielhi* trabalho «obro qualquer as-
sumpti/ relativo <i um dos rdinos da
in odii.i na.

PREMIU MME. ÜUROCHER (me-
dalha de ouro). Paro sei" concedida
a 30 'do junho dc 1925, ao autor
(mediou ou purtejra) do Importante
trabalho sobro obstetrícia, gyheco)o-
gia ou quericultura Intra ulorinu.
E::igem-su do concorrente quulida-
des de ethica profissional.

PRÊMIO SAO LUCAS — 500*000
— para ser entregue, a IS de outu-
bro de 3024, ao autor do mais apre-
oiado estudo de qualquer vegetal
brasileiro.-

PRÊMIO DIOGENES SAMPAIO
(medalha de ouro). Destinado a ga-
lardour, 'Ctu 30 de junho de 1025, o
melhor trabalho «obre chimica.

Os prêmios nelmn enumerados se-
rão conferidos somente a memórias
Inéditas oxpressapiante apresentadas
A Academia, podendo concorrer qual-
qúcr profissional.•Os trabalhei* que pleitearem o
"Prêmio São Lucas" doverfto sçr
entregues atfi IS dc agosto do cor-
rente anno; os outros poderão ser ro-
cobidos até 30 do abril do 1025.

Exceptuando as memórias que
proteudem o "Prêmio Mme. Duro-
cher", iis quaes deverão vir assigna-
das pelo autor, todas tis outras serão
-enviadas com pseudonymo, velado
¦em carta fechada o verdadeiro nome
do candidato e a indicação dc sua
residência.

1!
venderá ás 16 horas á rua da
Quitanda 64 moveis rarissi-
mos de jacarandá, prataria
portugueza em obras, por-
cellanas de recommendaveis
procedências, pinturas a óleo
de artistas áf amados, conf or-
me catalogo hoje publicado
no "Jornal do Commercio".

A Academia conferirá, por ocea-
sião do se coiiimemorar o centenário
da sua fundação, cm 30 de junho de
1029, o prêmio "Professor Miguel
Couto" (10:000$000), Instituído polo
pharmaceutlco sr. Orlando Rangel o
destinado ao melhor trabalho que,
sobro o assumpto de Pharmacoãy.ia-
mia ou de Thorapeutica Medica, te-
nha sido expressamente escrlpto
para esse fim e entregue, "sob 

pseu-
donymo, na sede da Academia, pre-
clsamente em 29 de fevereiro de
1028. A secretaria fornecerá desde
agora os necessários esclarecimentos
quanto fis condições a que devem
obedecer os memórias ou trabalhos
•que pleitearem*" esse prêmio.
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O que uma commüsão de ar-
cheologos encontrou

(Óominunlwdo oulsioiar clu Unitod
Press)

PÁris. Maio, (tr. r.) — Q ""••
Norton O' N«ll ''o •»<• •->-••¦' *-,»t*P°«
Unlilori, c um do» membros du com-
ínlssilo do ureheologoH, fnincezoa
amerteanos o Inglezes quu estão doa*
cobrindo «a ruInB» de Carthngo do*
clarou quo os osforço» da Commis-
são foram rocompen.tnilos com a
visão da gloria da antiga cidade
plu-nlaja c com u descoberta dc va-
llosos objectos. O trabalho foi sus
penso durante a estação calmoaa.

O templo do Tunit, do idade phe-
nlclfl, tinha sido construído cm uma
linha vertical o compunha-se do
quatro templos «papados. O primei-
ro 000 iinnos antes de christo e os
outros 300 annos depois.

Entres as admiráveis descobertas
ronllsadus figura um assoalho de mo-
snleos em uma villa romunii nos
subúrbios da cidade o trabalhos dc
èaCBltuni que lançam um ralo de
luz «obro u sltu«ç"io du urto nas Ida-
des idas."O mais extraordinário quo acha-
m"s. disso o sr. O' Neil" foram as
Stelles das louças que cobrem os
tiimuloa puriíoós, nn quaes contem
estranha líisòrlpçOes o maldlçSes nos
iiuo se atreverom u perturbar u paz
dos mortos.

-TJm desses anothemas ameaça a
quem violar a santldudo doa sepul-
chi"-"o com n morte pelo esmagamen-
to da cabeça."

Accre.wcnta o er, O' Nell que nu
realidade u maldição de tíclpiono
peeii sobre ds urcheologoa que ou-
saram executar o seu trabalho, de
accordo com as legendas dos tumu-
lo,-. Os naturaes de Carthngo con-
sideravam as scnienijis dc Sclplonu,
tão lurriVCli" quantu us dc Tul pçlos
cumponezès cgypclos.

Ats actuues oxçavaç8cs da expedi-
ção franco americana foram inicia-
das pelo francez Julcs Renault que
viveu em uma antiga cisterna perto
do tlieatru dc seus esforços. Ali
olle foi encontrado pelo Conde By-
ron, descendente do poeta, mas pou-
co depois Renault morreu confiando
u continuação do trabalho ao ar-
cheologu polaco americano príncipe
dc Náldeck que auxiliou na esforços
ha "ilguiu" annos c quo íullccou du-
rante as suas pesqúlzits.

Kóinps particuliinnenti! recpmpen-
sudns declarou q si". O' Nell, eu-
(lonirãndo grunde numero tle urijas
tiuobràdús! conteiulu amuletos egy-
peles, folhas de óui"0 i: bràçaletes c
uiinois ile bronze. Encontramos mui-
taa urnas inçèndlurius com "s restos
mortact* das crianças egypcláa quei-
madus cm holocausto tio deus .Mo-
lock. As mães phèiiioiiis tinham o
li.ibito do sucriflcai" os seus filhos
rio tehrjilp dc M.olock.

Outra descoberta importante, foi
um còmilerlo encontrado debaixo dò
uma estrada antiga contendo nume-
rusus sacbrphagos com maravilhosas
esculturas cobrindo os túmulos, o
quo prova o grande desenvolvimento
da arte naquella cidade.

O sr. O' N'eil foi acompanhado
do Abbado Shabot da Academia
Franceza, uni dos maiores eruditos
no historia p nu linguagem dos pho-
tijolos que .foz parte da expedição
afim de ilesciírai" as iii:-:cripi-ões.

A úcliliil commissão 1'oli organisa-
da, pelu Condo do Prorclt, fazendo
parte da mesina, u sr. A. M. Duff,
graduado do Oxford, Ruy do Vlllott'"
do Paris; »i Kin Rachel Ray de VII-
letto. a Sia Angela Mconaii de Noiv
York, a Condessa dc Prnrck, antes
Sta Alice Kcnny do New York, o
padre de Lattre, Chefe da missão dos
padres brancos da Tunísia c curador
do Museo do Antigüidades de Car-
tliago.

CONGRESSO DE ÓLEOS
Já começaram a chegar na Soclc-

dade Brasileira dc Chimica os tra-
balhos, que serão apresentados pelos
congressistas o 6 do elogiar a coope-
ração trazida pelos illustres tochni-
cos do Ministério da Agricultura.

O dr. Pacheco Leão, director do
Jardim Botânico, e seus assistentes.
Ara. Ducko o Kumann, apresentarão
estudos sobre as plantas oleiferas do
Amazonas, acompanhados de um im-
portante mostruarlo o observações
sciuntificus, classificação dus plantas
oleaginosas do Brasil.

O dr. Mario Saraiva, director do
Instituto de Chimica, e assistentes,
apresentarão vanios estudos chimicos
sobre os oleaginosos, modificações a
serem introduzidas om vários metho-.
dos analyticos. O dr, Sampaio For
nandes, chefe chimico da-secção do
carnes, entregou o seu trabalho"Óleos e gorduras anlmaes. Indus
tria e analyse" e o dr. Landulpho AI-
meida, chefe da secção do zoote
chnia, da D. G. da Industria* Brasil
sobre as hortas oleaginosas na ali-
mentaçãq animal, com dados experl
mentaes.'

Opporturiamente iremos dando <
lista dos trabalhos, cujo numero se
acha multo elevado, na 3a secção —
Industria e Commercio, onde toma-
rão parte os representantes dos jor-

1 naes de grande circulação do paiz,
que já enviaram as suas adhesões
ao Congresso o têm dado o seu
apoio.

O dr, Joaquim Bertino irá. ama-
lha a S. Paulo, em propaganda do'Congresso de Óleos, devendo convi-

dar nosta oceasião, pessoalmente, as
autoridades estaduaes, Associação
Commercial, industriaes, professores
e interessados, regressando no pro-
ximo dia 10.

¦rorm Im-iiutm-n, do Alberto Lu-
dlsldo. — Mio límdi» alguns 10»a*
rcH-uommuns do sociologia o u|gn-
mus iiotu» do i.-iiniíorii-iiiii solenUtl*
co, o llvru do gr-, Alberto Ludlulno
6 um bollo livro, dus melhores que
ii.-iniiii rcuiibldo ultlnmmonto.

O iiiitui" olliu paru us colAtui <lo
Aninzonns ura como poeta, orn.
cumo hOmem pratico; ds vezes, so-
nha i*m Amuzoni-a mciiuti geographl-
co que ro mu n tico, com nlfio do El-
durada de Vultalre e com multas chi-
moras ethnogiaphlcus, mas, outras
vozes, tem observações justa», mos*
trundo um bom conhoclmento da
historia geológica o humana da ro-
gião. Do risto. suas hypcrboles sflo
dosculpavcls. Como nao ser hyper-
bollca om su tratundo dò unw hypor-
bole de aguus o de arvores qual u
Amazonla7 Isso explica os exaggeros
do linguagem do um Euclydes da
Punha, ulndu mais oxaggorados no
sr. Alberto Rungel c, agora, no sr.
Ludlslílo, quu eleva o exuggoro au
cubu. Todos elles so deixaram egual*
mente deslumbrar pelos nomes toch*
nlcos, A maneira dos antigos selva-
gciis ileiinte du llCíSflO de ganga ou
do vldiilho reluzente.

O mu'.or mal do autor 6 c^te: ex-
piorar um assumpto 1ú explorado
pelo nwlq sorprehendento escrliitui

mo ooonqmloo brasileiro se apresen*
tu com unia trlntlsiima deformidade:
a honilplORlu monatriiofia da Incul-
tura umiizaiil<'Ji".

Umflni, o livro do sr. Ladlslâo —
milu grudo os defeitos quu apontei,
paru iiIIj lho fazer favor nenhum o
pura uiirli""'!-"' a dur-nos, cm traba-
lhos subsequenti-s, tudo o quo o sou
robusto talento pdde dur-nos *— í um
livro fora du vulgar o houroslssl-
mo pura um estreante

Ulssc.., de Altlno Arantes. — Dis*
cursos o conferências. Hente-su que
o sr. Arantes fez exaellontes estudos,
tulyez am colleglo do padres, dado
o seu gosto pelus citações latinas o
dado u prazer cum quo conduz os
uutornH c.aislcos ao vlaductò da
Paullccu, nüo sem tonteul-os um
taes alturas. Sou estylo 6 um estylo
bem educado, do pessoa bem odu-
cadu. Albalat, o bedel da linguagem
correcta, deve acr o mostra do sr.
Arantes, emboru esto não va ao ox-
tremo du futlgur us clreumvoluções
corobraca burilando um período, do
criar cubellos brancos sobre um ad-
Jectlvo ou de provocar a ruptura dc
um aneurlsma dando uma boa collo-
ração aos pronomes. Tnmbem 6 «vi-
dento u suu mugreza do ldeas. Au
contrario de Pascal, não soffre elle
do mui do pensamento c não mor-

do Brasll7 *>or aquelle quo realizo j, I rorã certamente delle. Falta-lhe,
nos "Sertões", o maior esforço do i além disso, leveza, flexibilidade; so
tulento da raça. Dahl ser inevitável i ê sempro polido, talvez lucrusso em
o confronto entre o mestre e dlscl- ; sor um pouco muis uzeitndo nas mo-
pulo, com evidente prejuízo desto. i Ias, um pouco monos hleratico.
Quando um espirito de lances go- ¦ De qualquer modo, ae não se trata
nlues como Eudydos da Cunha trata | do um grando oscrlptor ou de um
do qualquer thema, pareço que o . grundo orador, trata-se do um espl-
absorvo, quo o monopoliza, e ul dos rito respeitável, sem protençües llte-
que venham depois | rarlas, nfio lhe cabendo nenliuma res-

Do qualquer modo, porém, o pã- pònsabilldado pela publicação desto
rallelo está longe de csfrangalhai" o I volume, segundo suu declaração no
Si". Ladlsláo. Tem este o seu valor I começo...
próprio. Su ha um certo desequill- Czitrdus, de .lonas da Silva. — Na
brio em seu trabalho", se alguns qua- i geração symbollstu teve logar do des-
dros de bom pintor alternam ali! ; tuquo o sr. Jonas da Silva, um dos
cum esboretos de nnrondlz, mirrn-' concurrentos de B. l.opes em mate-
nos <i escrlptor aiiiazoiionsc muita I riu de galunteriiis. Desdenhoso dos
coisa utíl sobro « folk-lore, o ano- sorrisos dn popularidade o dos lou-

flora locaes, Fa- | ros acadêmicos, trazia esse poeta ma-

ATTENÇÃO — Os bilhetes deste plane
•ão divididos om 20 frac-poe.» do 3$OQO.
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Di*. Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital de S. Fran-

cisco do Assla — Cirurgia ecral —
Diagnostico e tratamento cirúrgico
das affecQões do estômago, Intestl-
noa e vias btliaree. Utero, ovarioi,
urethra, bexiga e rins. Tratamento
do câncer, das liemorrhagiaa, doa
'umores do utero o da bexiga pelo
rp-dium. — Consultório, Assembléa,
27. *— Res. Conde do Bomílm. 668.
— Te-. VUla 1223.

DR. ADAUTO J. BOTELHO
As-ls*ente - do Prof r. H. Roxo na Fu-
cuidado de Medicina — Medico do IL
ti, de Allenndo» — Dltcetor do Sana»

torio Botafogo
' CLINICA GERAL — MOLÉSTIAS

NERVOSAS E MENTAES
Consultório: Rua Rodrigo Silva, 2g,
Tel. C. 1838 — Residência: Rua Gene-

ral Polydoro, 104 (Botafogo)

cdotario, a fauna
la-nos llll vida do iA com uma boa
documentação. Deve ter vastas lei-
turus sobre ò íiemimpti", além de lon-
gas observações ilirectas.

Sente bem o lninius, a seiva gor-
da daquellns terras. Sabe dar o nomo
ú-"i arvores, fugindo ii botânica ar-
bltrarhi de certos escrintores, cujas
arvores sãu irreconhecíveis-ou, se rs-
onnhéclvelfi, nüo tsiiio do uccôrdo
com a região em que crescem. Fas*-*
nos vór a sçenogruphia barbara dai
paizagens do AmaüOniis, p fass-lioa
sentir o temor du BClva cheia do
duendes e de lenda?. O sr: Dádlalao
infunde certa bellesia lllürglcií Vis col-
sus naturaes, iieiielraiido-a*i dn so-
brcnatural, de mysticjsmo panthoista
o pondo nu fundo do drama cósmico
O drama humano.

Dosòrévc-noi* o turbilhão das fór-
mas terrestres, mas não esquece qúo,
ainda huje, o homem de lá, verda-
delro rcl-mondigo, 6 um miserável
om melo íi maior opuleucia dò muii-
do, perecendo victima dus próprias
riquezas de uma terra "estupidanien-
te teia/.", quo o immobiliza pelo or-
gulho ou pela pregülgá.. .lá se disso
quo a Amazônia o um clima ilu se-
loceão ondo sú rèsjsteni os seres so-
lidos e vigorosos.- Quantos, porém,
resistirão A modoi-ra produzida pulo
sol excessivo, pela descarga du flui-
dos do inércia da linha equatorial?
Sú resistiria ali urna ráçá de atlan-
tes, dc gigantes i|iie pudessem tra-
zpf uma victoriii-régia A lapella com
à mesma naturalidade-com que nôs
trasiómos uma rosa ou um cravo...
Num tal ambiente, a luta corpo a
corpo do homem com a floresta che-
ga a ser trágica. Perdido um meio
aquella maravilhosa, architectura ve-
gota], bi-iicejando jul vaga 'verde das
folhas, trambolliando por entre os
clpoues o os troncos, que podo valer
um ente humano? A natureza es-
maga-o; dosconcertam-n'o os largos
panoramas, us ramagens formigando
á. luz torrentosa, as águas vedlcfls, o
aviario do paraíso terreal, (us trovqa-
das do gorgelos, os amores brutaes
das plantas aquáticas... Além disso,
lia a exploração dos pobres pelos
gananciosos, ha as perigosas eu-
perstigõoà dlEfundidas Delos bruxos
inilagreiros, pelos curandeiros thau-
máturgicoa da zona.

Afnal, cum-pro reconhecei* quo o
elemento humano é ali-deficientisai-
mo. Um Brot Harte, um Jaclc Lon-
don ou um Kipllng mal poderiam
animar, apesar de todo o seu genlo,
uma gente tâo escassa, tãu rudimen-
tar. Os índios amazônicos não têm
as tradições dos incas ou dos azte-
cas e, no fundo, são até inferiores
aos nretos das melhores trlbus afrl-
canas. Na índia (ninguém o igno-
ra) passou uma grande civilização,
e no Fár-West encontraram-pe elo-
mentos espúrios de muitas civiliza-
ções superiores. Jâ no Amazonas a
humanidade não tem quasi relevo,
é pouco exploravel, logo se esgota.
Duvido muito de que essa região
sem sociedade pqssa inspirar algum
dia uma grande' literatura de fie-
çtto.

Inspirará, no máximo, obras in-
completas qual a do sr. Ladlsláo,
obras tumultuosamente improvisa-
das, sem a preoccupaçâo do tormen-
to da unidade, com mudanças brus-
cas, narrações mutiladas, buracos,
lacunas e apparentes perdas de tex-
to, obras, em summa, que não nos
satisfazem de todo, dando-nos a im-
pressão de que o assumpto poderia
ser tratado de outra fôrma. O caso
do sr. Ladlsláo é typico, vendo-o
como o vemos fracassar sempre que
vae além da simples pintura ou da
simples nneedota, sempre que tenta
a psychologia ou o golpe de ima-
ginação, sempro que quer elevar os
factos a categorias de symbolos ou
quei' fazer das suas personagens íi-
guras representativas das famílias de
espíritos da região. Sorrimo-nos, por
exemplo, quando o vemos localizar
o subtilissimo dialogo á moda de Lu-
ciano ou de Renan no mais barbari-
co dos ambientes, no menos apto a
comportar essa flor de cultura attica.

Falta ao sr. Ladisláo alegria; não
se renova, não varia, e o livro, do
principio ao fim, é quasi sempro a
mesma coisa, trechos havendo que se
lêrri com difficuldade, que até noa
dão vontade de abandonar a leitura.
Falta-lho movimento, agilidade; é
muito splem-ne o mostra uma exees-
siva submissão ao objecto. A's vezes,
imitando nisso tambem o seu mestre
Euclydes. escreve com um cipó. Pe-
sado, compacto, confuso, não é syn-
thetlco c nem sempre é claro: conta
longamente, sem saber resumir, sem
que o ajude a phraso incisiva. Nellc,
o abuso da descripção produz a mo-
notonia, o o abuso do adjectivo dâ A
sua prosa algo do infantil, dc com-
posição escolar. Chrlstãó novo da
sciencia, o sr. Ladisláo rovela-noa,
com o ar maravilhado do quem aca-
ba de fazer uma descoberta sensa-
cional. coisas primarias que jã es-
tamos fartos de saber.

. A MIA NO MARANHÃO" ******
Um appello aos corações bom

formados
Continua u tor iim Jiuitu apoio,

por parto don ltiltoroa do- O JOR-
NAL, ú (i|i|iu|lii quo daqui llu-rf íl::»"-
mou ii favor dou vtctlmuH das Iniin-
daçSen dc U8X1U, iio Et-ttido do Mi-
lll-ilhtto.

litaiu Infelizes i .-aíiu atmi lar, sem
pão, aem rouputj e entreguei) un con.
-"¦jqueiicWA tcrrlvcie daa ultimas
cheias do Ilunlcurü, de qua i» tolo-
grupho nos tem dado um terrível o
doloroso relato.

Acudlndo a toda ceaa miséria, fa*
sem os leitores do O JORNAL uma
obra de caridade e do patriotlem*.
fortalocendo as victimas do Ilagello
com novas energias.

Hontom recebemos apcnin. 101000.
IiilVil/.nicntu oa feriados são pcuco
pruductlvoH para a« obras do carldu-
de. Assim, cs6ca 105000. com a quan-
tia publicada hontom, que foi do
243$, dá um total arrecadado de réis
253)000;

LAVOLiNA
PRODUCTO"; INDISPENSÁVEL EM TO-
DOS OS HOTÉIS. CASAS DE SAUDE,

HOSPITAES, ETC.
A' VENDA EM TODOS 09 ARMAZÉNS

nèlra própria', sem deixar de ser um
tanto amiineirado. Pelo seu amor aos
philtros voluptuosos e pérfidos, pela
sua paixão da magnificência c du
aventura, pelo caracter romanesco
das suus paizagens, o sr. Jonas da
Silva parecia ter aflorniccldo byziui-
tino o ter despertado, muitos séculos
depois, brasileiro. Mas, tantu quanto
possível, elle protestava contra a sua
nova pátria. Nôs, cliritáos, amamos
a folha dlt parreira; eilo, pagão, con-
timiav.i a amar o fruto. Sabia «en-
fir a vida nervosa da oárne feminina
o resolvia todos os problemas da vida
«través de bellas Imagens. Nos seus
dois primeiros livros, "Amphorna" e
"LJhlãnoa", lia mesquitas o praças
ilu Byzancio, ha passeios no BospllO-
ro. hii sultõe-s, pachás e favoritas, ha
relâmpagos du yatagans o ada-
gas...

Por que, no ultimo volume do sr.
Jonas da Silva, que pqderia ser uma
linda serie dc czardas bohemlas, de
melodias de zingaros, nada encontra-
mos digno do artista que tão sugges-
tlvamento evocou os miharetés o as
mulheres do Stambul?

Sflo Paulo na Fcderução, do T. du
Souza Lobo. — Problemas souiaus,
qLèatões raciaes, politica immlgran-
tista o estudos econômicos. Culto, sa-
bendo tirar partido até dus maia uri-
daa estatísticas, o Br. Souza Lobo con-
verte a erudição, pedanto em tantos
outros, num elemento du olucldação
pelo confronto. Sua lógica é um ri-
goroso instrumento de precisão.

Sem regionalismo irritante, deniou-
stra o talentoso sociólogo que São
Paulo é hoje, mais que um simples
Kstado, uma grande nação latina, o
"paiz do sul" entrevisto no veiMO pro
phetieo do Castro Alves. Os Itália
nos encontram ali um novo Lacio o
completam, immobillzados na gleba,
a movei tarefa dos 'bandeirante;*
o dos jesuítas. Teve razão quem
disse, com grando escândalo dos fo
tichlatati da arto clássica, não ser um
cafezal paulista'menos bello quo os
jardins do Versalhes.

Quer o sr. Souza Lobo quo a ri-
queza aoja um elemento de aolecçâo;
quer a defesa da sociedade através
das melhores leis construetoras da
política o da administração; quer a
solidariedade das famílias, ameaça-
daa dc uma disporaão que inutiliza-
ria á unidade obtida no Tmperlo,
graças, especialmente, aos esforços do
paulista Feijô; quer a emulação ho-
nesta e intelligente dos nacionaes em
faço dos bandos do advenas assiml-
laveis, o uma resistência' franca, se-
não hostil, aos alienígenas impor-
meavels á Influencia do paiz que os
acolhe. Tudo Isbo está sendo bem
equilibrado em São Paulo, "eixo eco-
nomico do Brasil o fio de prumo das
finanças nacionaes". Perdura ali,
embora com mais d(screção, o fausto
dos antigos fazendeiros que dlstri-
bulam entre os convivas, A sobre-
mesa, frutos de ouro e prata authen-
ticos, o mandavam buacar ao estran-
Beiro, para ensinar piano aos filhos,
artistas como Gottschalk. Perdura
tambem o enthusiasmo pelos gran-
des latifúndios e o escrúpulo nas gra-
dações da hlerarchia rural. Ethnlca-
mente, "a selecção da classe superior
so faz no pentido aryano e nos salva
da regressão".

Bom discípulo do sr. Oliveira Vian-
na, sem esquecer a escola franceza
quo deu LePlay, Tourvllle c Demo-
Uns, o sr. Souza Lobo (e ahl parece
ter compulsado Barres) -reconhece o
valor da experiência das varias ge-
rações, proclamando que São Paulo
sô é a vlga-mestra do edlfiplo nacio-
nal porque respeita a tradição e por-
que sempre evitou o desníembramen-
to social através do triplico recurso
da immigração, da colonização o da
educação. Em que pese uos detracto-
res da terra dos bandeirantes, o café
não é apenas a cafeína da nação mo-
rlbunda. São Paulo prospera porque
os governantes paulistas governam
realmente. Prova-o a arlthmetica, a
arithmetiea que não ê uma simples
opinião...

Redizendo tudo isso com multa
clareza, o livro do sr. Souza Lobo ê
um livro utlllssimo, embora sem pre-
oecupações de estylo, ou antes, com
o estylo que melhor convinha á di-
vulgação de taes verdades, unj estylo
desadornado de imagens, exactamen-
te como o assumpto quo expõo. Es-
crlptor seguro, tendo o domiqlo de
si mesmo o sr, Souza Lobo escreve
bem porque pensa bem: a certeza das
suas palavras é a continuidade na-
tural da certeza das suas idéas. Ma-
neja os factos com muita destreza de
raclocinlo, evidenciando que acima
doa systemas aprioristicos está o valor
da visão pessoal o Iodai. E é de ver,
apesar da austeridade do seu tra-
balho. a mal occulta ternura com
que elle se embevece na sua terra e
na sua gente, mostrando que tudo
comprehendou porque:-,-jpn-ecou por
tudo amar... ¦-.,,.

Agripplno OIUECO.

A SELLAOEM 006 ENDOSSOS
Em complemento u um aeu doa-

pacho proferido num auto du Infra-
cção, publicado u 22 Jo mala ultimo,
u nu qual ficou ustabeiecido o modo
du Büllagcni doa endouso'", caclurc-
cendo o dispositivo reguiameniar a
respeito, — como no mesmo deepa
cho fosse feita referencia ao "en-
dosso-procuração", cuja sellagcm, ali
não fura indicada, por nüo luieres
sar A questão"— no Iniui.o dc ovj*
tar qualquer duvida uobro a cpbran*
ça do sello, nu eapuclOi o director da
Kecebeiloiia. Federal, em portaria,
declarou aos 

'funccioiiarios 
e espe-

clalmento ao escrivão dn aollo que,
é admissível, nos endossos, u clau-
sula "por procuração",' dando lo-
{•ar á existência do 'chamado "en-
dosao mandato", tambem conhecido
por endosso "para- cobrança", "por
minha conta", "para.mu ser. paga","paru vale-r a repicttcr", além de
outrus expressões equivalentes, Bsse
endosso, criado puni satisfazei" as
necessidades ile ' circulação cambia-
riu, não constttuindu acto iranolatlvo
du propriedade do titulo, está claro
que não Incido no pagamento du
sello proporcional do tabeliã A, pa-
ragrapho Io, dp denretu 1-1.339, de
1 dp setembro ()e 1D20.

Mas, encerrando u endosso pro-
ournçãu um mandato formal com
todos os poderes, «alvo o caso da
restrlcção, que deve ser expressa no
meamo endoaso está sujeito no pa-
gamento do sello de ÜÍ-00Ú da tabcl-
ln B, pàragrapho I", li. !>, dn decre-
lo 14.33'J referido.
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AS FERIAS NO COMMERCIO
A Associação dos Empregado* n<>

Commercio recebeu mala aa adhesões
das firma» Marclllo Telles & Sobrl-
nho; Thomai Cardoso & C. o Anjo-
lo Noves &'C. Ltd. il campanha ln-
stltulda em favor daa firlaa no com-
mercio.

¦ ¦ *********** a)*****-*—* i

RIO-COMMERCIAL
BAXOO NACIONAL DE CREDITO

A sociedade em commandita, poi"
aesfles, Rangel, Pereira & C. foi
trapsíormadn em B-anao Nacional de
Credito. A mova Instituição tem o
seguinte conselho dlrector: Dr. João
Mario Rangel, presidente; dr. Raul
Pereira Reis, theaourclro; sr, Mario
do Souza Pereira, secrotarlo; coro-
nel Jcst-lno Machado Botelho, dr.
fíiwtavo Pedreira de FrelMs, wnndor
Manuel Sllvlno Moiijardim e d. Dio-
do du tiiiiiza.

PINCÉIS PARA BARBA (Pura
badger). Grande sortlmento. Artigo
superior. CaBii Hermanny. R. uon-
çalves Dias 54.

infaíüoeL

, (ma^fíiswsR
f-rocuri na aua Pharmacia

Dr. Tigre de Oliveira
OrarMlealn e oMetrlel-i. — C«»e.

Ilui Trr*.e de MnU, **. Tclrp. l.tO»
rrulral — ne S'.'*«.¦*• **r n-ulde-iela
Ptaln de B»tafo--o, 1«0,

mn 
II I p fl Digestões dirricels —

U Ul ft ü U ga-trltcs — dor c pe-
su üo osloniago — vomito?, prlsili) de vea-
tre. uzlas, etc., Irala-sc com Ellxlr Eupe-
ptleu do dr\ Deulrlo do Abreu — 1 pilK
no rim de cada rereli;ilu. A* venda em tq-
ilas a.-i pliarmuclas du Brasil e no Depo-
sllarlo: lirogarla Baptista — nua I» d«,
.Marro, 10 — nio do Junelro.

NO TRATAMENTO DA CUTIS, 80*

CREME DE CERA PURIFICADO
(PURIFIEp WAX CREAM)

Simlo IIP" cura!
Corelrii dn cao e extermina carrapa-

tos inlalllvclniente. viDIto, «w. nua Vau-
co da lianiii, 12. Rua Sotc, 3 c 151 o 1"
do .Março, 10.

MAIS FÁCIL PREVENIR
DO QUE CURAR!

EVITE, MINHA SENHORA,
QUE A EDADE DEFORME
SUAS MA'0S,T0MAND0

CADA MEZ ALGUNS
COMPRIMIDOS ob

ATOPHAH

WmmL
I GRANDE\<*m

=5Por emquanto, sô são fortes, e não injecC8ee 2 cc. Pre
raro admiráveis, os seus painéis des- o-""*""-»0 i •.___'-."¦ ...
-crilitivos. sendo lambem de .aeccn-
tuar a süa visão desafogada dos fa-
ctos econômicos, reveladora de que
ha no sr. Ladisláo, possivelmente,
um" sociólogo extraviado nas letras.
Sob este aspecto, encontramos nellc
phrases de uma absoluta justeza,
como ao aselgnalar que ''o organls-

TESOURAS "VITRY, legitimas, para
todos os fins e alicates para unhas c
pelles. Casa Hermanny.. -Sua Gon*
salves Dias, 6*- *

ço reclame 3?G00. Agulhas do pia-
tina verdadeira, Luer eil/Oty, marca
especial. Afiam-se e :oiicertam-«e,
Casa Hermanny, rua Gongalves Blas
n. 54.

^CHERMEI

EUMINAD0R
DO

ÁCIDO URICO
0 REMÉDIO SOBERANO

CONTRA A

IARTHRITE
DEFORMAHTE
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Costumes, vestidos, robes,
manteauxs, capas impermea-

véis i
Vicente Perrotta, ex-alfaiate das

fazendas pretas
RUA ASSEMBI»E'A. 73 — T. C. 817»

RESTAURAM- MILANO
FRANCISCO LIBERTI

209 — RUA SETE DE SETEMBRO - 209
TENDO PASSADO POR liMA REFORMA RADICAL, ESTA' FUNCClOltATOO
COM UM PERFEITO E EXCELLENTE SERVIÇO DE COZINHA INTERNACIO-

NAL, ONDE 03 NOSSOS FREGliKZBS E AMIGOS ENCONTRARÃO OS
MAIS RAROS ACEPIPES.
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O CENTENÁRIO DA CON-
FEDERAÇÃO DO EQUADOR 

"'
¦» —a»»» »

A FESTA DA ESCOLA PERNAMBUCO

COMO SE DEU A ABORDAGEM
DO "SEIXAL"

SH ¦¥¦% rafl K eflai aBBB¥
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No Delta de Cantão— Declarações do capitão sr. J. B.
Assis — Sun-Yat-Sen não promove a repressão do ban-
ditísmo commettido a dois passos de seu quartel general

A ara. D. Phüadelphia Paes »e Anaraao, cercaau por um grupo ae atumnas d»
Etcola Pernambuco

Em commomoraçío da data quoi considerações de ordem histórica, cm
hontem transcorreu e consoante as —
resoluções tomadas nn. véspera, pelo
prefeito muoiitiipal foi, áa primeiras
horas do dia, ornamentada de flores
naturaes a sepultura quo guarda os
resto» do senador Manoel Carvalho
Paes do Andrade, no cemitério de
S. Francisco do Ptiula.

No mesmo túmulo, foi ambem de-
'positada, em momo da cidade do Rio
de Janeiro, uma coroa com fitas das
cores symbolicas da Confederação do
Equador e da bandeira nacional.

Ainda por determinação do prefei-
to, um pelotão de escoteiros do In-
stituto Ferreira Viainna, fez, Incor»
porado,. uma visita ao túmulo do
chefo da revolução republicana de
18-24.

Na Escola Pernambuco-
A festa realizada, hontem, ás 15

horas, na antiga escola municipal da
rua Alegre (Aldeia Campieta), feita
em commemoração do primeiro cen-
tenarlo da Confederação do Equador
"e que t-eve por fim dar a. denomina-
ção de "Pernambuco" aquelle esta-
belecim-ento de ensino primário, tevo
a presença do d. Plilladelphla Paes
da 'Andi-adiò —¦ convidada' especial-
mento a assistir á ceremonla — do
vice-presldento da Republica, do go-
vernador da cidade, do dr. Gerema»
rio' Dantas, do alguns membros de.
bancada pernambucana no Congres-
so, do inspectores escolares e pro-
í-easores o de numorosas famílias.

A' proporção quo as autoridades
publicas iam chegando, -eram rece-
bidas pelo director de Instrucção e
pela directora da Escola, formando-
se um grupo numa das saletas, até
que, cerca das 15 1|2 horas,: chegou
a sra. d. Phüadelphia Paes de An-
drade. Recebida pelos presentes, foi
conduzida do automóvel até o ponto
central das ceremonias, por um gru-
po de alumnos, que trazia, faixas e
pequenas bandeiras com as cores na-
cioiis.ee.

Para esse mesmo ponto — uma
estreita área interna, onde foi coi-
locada a placa com a nova denoml-
nação -da escola — affluiram os clr-
cumstantes o as ceremonias tiveram
inicio com- o Hymno Nacional, can-
tado pelos colleglaes e acompanhado
ao piano por uma das professoras da
casa.

Prooedeu-ee, então, â inaugura-
ção da placa, com a denominação es-
ipecial do Escola. Pernambuco, e esse
foi o principal ponto do program-
ma. Inaugurando essa placa, orou o
próprio 'director de Instrucção. O
er. Carneiro Leão recordou em rapl-
do» traços 03 característicos do mo-
vbnento pernamõucono de 1824 e ex-
plicou essa inauguração, como uma
homenagem civica do governo da ei-
dade do Rio de Janeiro aos vultos
^proeminentes da chamada Confede-
ração do Equador, estendendo-se em

54 Para os que pos-
suem um corpo ana-
tomlcamente pro-
porcionado e se ves-
tem na Guanabara
a sua elegância che*
ga a ser emoclo-
nante.' R. Carioca,
n. 54.

torno desse movimento
Apôs á oração do director do In-

strucção-, as meninos entoaram o Hy-
nino de Pernambuco, cabendo, en-
tão, ao dr..Custodio'Nuiiís, inspetor
escolar do 7° dlstricto, falar, ugrarln-
cendo a escolha da escola da rua
Alegro para a realização da ceremo-
nio. ' •¦ ' • ¦ .

Em seguida, a professora d. Pai-myra do Andrade {ez uma prelocçãosobro o movimento'de 1824 em Per*
nambuco, seguindo-se a sua collega
d. Odetto de Carvalho e Silva, quesaudou aquelle Estado do norte daRepublica.

Dahi ,em deante, o prosrammadcsenrolòu-so sòb a «cção- dos coi-legiaes. A alumna Arminda Guimu-
rães declamou uma "Elegia a Per-
nambuco", e a menina xtegina Pi-res fez uma carinhosa saudação áscrianças pernambucanas.

Depois alunmos das escolas do 7"dlstricto, procederam a evoluções
gymnasticas, terminando as ceremo-
nias com a distribuição do prêmiosaos alumnos da Escola Pernambuco,
que mais se distinguiram nos ostu-dos durante o anno passado o como Hyni.no da-Pátria,, cantado em
coro pelos escolares.
AS HOMENAGENS DO GRÊMIO

FLORLVNO PEIXOTO
A's 9 1|2 horas, reunida a commissão do Grêmio Nacional Bene

ficente Florlano Peixoto, á porta do
cemitério, constituída dos "srs. 

dr.Raul Guedes, almirante Saddock deSá, dr. Carlos Joeé de Souza, tenen-
to Gaspar da Silva Guimarães e
Francisco de Aguiar Caldas, dali
partiu a mesma commissão, acom-
panhada de diversas outras pessoas,
para o jazigo do presidente Manoel
de Carvalho Paes de Andrade, onde
collocou uma coroa de flores natu-
raes, com a seguinte inscrlpçãor"Ao píoclamador e presidente da
Confederação do Equador — Ho-
menagem civica do Grêmio Nacional
Beneficente Floriano Peixoto — 2— 7 — 1924."

Foi então ornamentado o pedestaldo túmulo com a presença dos
srs. Pedro e Ernesto Ratis de Car-
valho, bisneto, e Ernesto Ratis de
Carvalho Filho, tataraneto de Paes
de Andrade. Depositada a coroa, o
dr. Raul Guedes, presidente do gre-mio, pronunciou algumas palavrasallusivas ao acto. Em seguida falou
a professor MarcelIIno Bantoosa, do
Lyceu Nacional, agradecendo as ho
menagens em nome do Estado de
Pernambuco.
NO CENTRO PERNAMBUCANO

No Centro Pernambucano o dr

(Conuniuilcado cplstolar do Adolpho
Rosa)

LISBOA", maio do iu24 — Con-
formo telegramma» quo mandamos
ha tempo, chega-nos agora detalha-
do rolato sobro o assalto uo vapor
portuguez "Selxal" por piratas chi-
nozes, perto do delta, de Cantão, o
pelo qual so vê a audácia daquelles
piratas quo vêm tornando perlgosls-slma a navegação em todo o doltrido Cantão. O "Selxal", pequeno vh-
por dumas 227 toneladas, corro en-tro Cantão o Wuchow.

Tendo partido do Cantão no dia3 do abnll pelas 10.30 da manhã com
20Q passageiros do todas nn classes
o com um carregamento completo,
navegou som novidade até alturasdo Sam Chão, quando polas 8 p, m.
grande reboliço o confusão se esta-
belecornm a bordo, npôs alguns ti-roa quo prostrarum um guarda.Num abrir o fechar do olhos, 40
piratas Irrompendo pelo convés, nm-
tando mais dçls guardas e ferindo
0** dois re.ttant(-s_.apoderam-se de
todo o armamento.

Apôs esta façanha precipitam-sesobro o capitão do vupor o sobro oengenheiro machlnlsta, ambos portu-guezes, os srs. J. D. Assis e A. Jorgee detem-nos, eom guarda a vista,
numa cablnc, depois de a teremcompletamente esvasludo. E assimos piratas ficaram senhores absolu-
tos do navio. Depois um delles, dn
Mauser engatilhado, dou ordem io
piloto para dar tres apitos, slgnal
este que logo fez apparocer mais 40
piratas, em barqultos que se lhe
Juntaram. Immediatamente esses 80
piratas procederam a um minucioso
saque, principiando pelos aposentou
do comprador e em seguida pe.lo dos
passageiros, que cautelosamente se
haviam encurralado nus salões de se-
gunda classe.

Duranto esta faina, um dos pas-sagolros atirou-se ao rio, porém, eom
tanta (Infelicidade, que foi morto i*.
tiros pelos piratas, que, receosos de
que os outros lhe seguissem o exem-
pio, amarraram os restantes e fize-ram passar tudo (íue haviam julgadodo valor, para os buroos, em quese afastaram do "Selxal", abando-
nando-o definitivamente depois de
tres horas de completa busca.

E não contentes eom isto, depois
de terem abordado terra firme e
desembarcado, ainda ali abriram
uma fuzilaria bem nutrida sobro o
pobre vapor, crivundo-o de balas
para assim so tornar um documento
mais autenticado do acto trágico c
selvagem, porque acabara de passar.O seu capitão, o sr. J. B. Assis, apre-
sentou queixa âs autorldudes da Al-

fandega de Snm-Chul, quo Immedla-
tamento so apressaram a trunsmilt-
tll-a uo cônsul gorai do Portugal mn
Cantão, emquanto oa dol» guardas
feridos o o engenheiro machlnlsta
sr.. A. Jorge se trunsportaram rapl-
dnmente para essa cldado pelo caml-
nho do ferro.

As autoridades do Macau, postasno corrente do succedldo por inter-
médio do cônsul enviaram logo duas
lanchas urmadas, "Commundante
Talonc" o "Dcmetrio Conati" pnracombolar o (infeliz "Selxal" até Can-
tão, onde uportaram sabbado, G de
abril.

O aspecto quo apresenta o "Sei-
xal" é simplesmente desolador. As
cabines dos officiaes, as dos passa-
geiros o a ponto llcaram em estl-
lhuços.

O vapor, logo que lançou ancora,
n meio do ancoradouro, em frente
das alfândegas, recebeu a visita de"qui de drolt" o tendo desembarcado
Immediatamente os fei'idos o os ca-
da.veres das victimas, foram peloseu capitão reitaa as seguintes do-
clarações suinmarlas:"Estava escrevendo no livro da
derrota, quano ouvi alguns tiros.
Repentinamente, uma grande pan-cada com a coronhu de um Mauser,
fol-ine descarregada na cabeça, sen-
(lo-me feita d seguinte Intimação —
entregue todos os valores que pos-sue..."Arrancàram-mo para fora da ca-
bino e ex!giram-nie quo lhes apre-
sentasse o comprador o o vlce-coni-
prador. Ora, como aquelle não esta-
va u bordo do "Selxal", foi-lhes
apresentado o vlce-còmprador, ao
qual exigiram que lhes mostrasse o
cofre forte, cuja porta fizeram saltar
porque, Infelizmente, a chave tinha
desapparecldo."Calculu-se em 00.000 putacas o
valor da pilhagem, sendo em dlnhel-
ro, pouco mais ou menos, umas 40
mil, que se suppõe existam no cofre-
forte do comprador.

"A maior parto dessa quantia era
dinheiro que os rammerciani.es da
praça de Cantão remettiam a seus
agentes em Wuchow, pela quasi falta
absoluta de agencias bancarias neste
porto que facilitem taes remessas."Ainda «o devem tomar em linha
de conta a.s perdas so.ffíldas pelos•offioiaes, tripulação e passageiros,
que foram despojados do tudo —
dinheiro, jóias, roupas, etc., etc."

Taes são as noticias acerca do at-
tentado de que foi victima um vapor
portuguez em

0 BONÜS AOS VETE-
RANOS NORTE-AME-

RICANOS
¦ ¦

Como será dada' execução
á lei

NOVA YORK, Junho, (U. P.) —
A recente adopção da lol quu uonco-
do um bônus a cada um dos votora-
nos americanos da guerra mundial,.
obrigou o govorno dos Estados Uni-1
dos a resolver outro grande proble-1ma — o meio do dar execução á
lei. (\ :

Essn trabalho foi dividido entro o
Departamento dos Veteranos da
Guerra o o Ministério da Murlnlia.
Este terá quo comparar todos os po- Idldos de bônus (rom as listas quo su I
nchani urclilvadas o utteatur a lega-
lldade dos certificados quo servem
para o Departamento dos Veteranos
fazer os pagamento» ou emlttlr ape-
líces tio R0gUrOB<

O primeiro passo já foi dado. Man-daram-se Imprimir 15.000.000 do re-
querlmento» em branco o 15.000.000
de cadernetas para informações. Dez |carroças do papel serão necessárias
e n impressão durará 30 dias.

Para mais do 3.500 empregados
novos serão oecupados no novo ser-
viço, a maior parte 2.SOO pelo Ml-
nlsterlo da Guerra. Esses funecio-
narloa deverão examinar os expe-
dieiites relativos a 5.250.000 vetera-
nos que se acham nrchfvndos cm".OliO estantes do aço, quo oecupam
o andar completo dc um quarteirão.Em cada requerimento f.ir-se-ão 27
operações comparativas.

O.s trabalhos tornar-se-ão mais
complicados pelo facto de que entre
os veteranos contam-se 50.328 com
o nomo de Smith, 10.101 com o de
Johnson, 28.902 com o do Brown e
27.U3S com u de Willltim, assim co-
mo pelo facto de que 23 por cento
dos veteranos com direito no bônus
não .sabem ler nem escrever.

Calcula-se que será preciso abrir
um credito de 120.000.000 de dolla-
res afim do dar execução á nova
lei.
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Eu. meu burro e meu cavallp.
(a propo«ito do futurismo)
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PALESTRAS SCIENTIFICAS
A CONFERÊNCIA DO PROFESSOU
COELHO E SOUZA. NA ASSOCIA-

«.'AO DOS DENTISTAS

da cidade de Camilo

A Associação Central Brasileira do
Cirurgiõos-Dentietas, cooperando de
accordo eom os seus Estatutos, peloongrandecimento da classe sob o
ponto de vista moral o scientifico,
realiza hoje, • quinta-feira, mais uma
sessão, para a qual foram convida-
dos os dentistas desta capital e du
Nictheroy.

Acha-se inscripto para falar na
guns bem próximas ordem do dia n professor Coelho o

. quartel gene- Souza, versando" a suu palestra, emral de s. ex., o dr. Sun-Yat-Sen. pre- continuação áa anteriores, sobro osidente da Republica da China do thema — "Causas dos InsuccessosbuI* daa dentaduras."
m*^*****^*^*^m*o*m*m*m*kf*^^

0 athletismo nas forças armadas
¦> OI*» O,

O Exercito prepara sua representação para a grande
competição annuaí

B foi prcclsamcnto essa trlado
íue, num recanto ameno da Arca-
ila, discutiu durunlo horas delicio»sus du, ur puro, do fresca rolvu oiu vorsos do Ovldlo, u questão dl-
vertldluslma do futurismo no Bra-
jil.

O meu cavallo, como todo cavul-lo quo so preza, lnflammuva»so cmarroubos do rcllnchanto oloquoncla,
ondo so reflectlam u coragem, aüravuru, a elegância, o o heruldls-
mo dos corcpls do raça puru; era
pbr isso UBgros.ilvo.'Uu, homem vulgar do Llnncu,
sem eloqüência o sem bravura, tltu-beava umu argumentação mastiga»
Ja e dubla, eivada do contradl-
cães, do ni-1 fé, de tímida Ignorun-
clu, do pretenclosã vaouldado; o
por Isso eu era uni homem.

O muu Burro, pensando o agindo
dontro dessa coisa tremenda quo 6o senso commum, resolvia toda a of-
Mclencia daqm-llus tres creuturas,
quo ull enchiam de complicadas e
calorosas polemicas, a serena pazJa Arcadla.

Eu, de Ovldlo em punho, Indecl-
ao entre Kant o Descartes, sympa-
(bico u Buddha o sem deapre-iar
líousseuu, era o que em nossos tem-
pos se chama — um paasadlstu,O meu cavallo, sen*. Ovldlo, sem
Kant, sem Descartes, sem Buddha
ir sem Rousseau, rollncha/va apo-
pletlco, pulverizando tudo quanto
cheirava a classlsslsmo e a pyrctro:;ra o que se chama hoje — um fu-
turista.

Somente o meu burro, encusulu-
3o dentro do seu silencio, ouviu ca-'ado, movendo utu-nciosamento as
jielhas ora para meu lado, ora pa-ra o lado do meu cavullo, num len-
to attrltar de mandlbulas, ruminun-
Jo a própria consciência. E o moil
burro era o que ae chama hoje, ó"
íue se chamou hontem e o que so
chamará sempre — uni sublo.

A' certa altura da discussão, eu
insultado com um verso futurista do
meu cuvuKò, atlrel-llie uo focinho
essa coisa de Bastos Tigre, sobre u
morto do Emílio:
"Uri eu me fico a sorrir, tristemente..

[a pensar
Que é mais uma do Emillo; a anl-

[mar a esperança
Do <iuc vives alnJu o que estás

[brincar..."

O cavallo tremeu, tremeu, tremeu,
a teria tombado silencioso, ae lhe
uão viesse á mente c-üja belleza do
um futurista:

"Maçonurlamenle.
— Aleautüuçoes!..

(Estas cruzes,

Laleiras aem
[conto!

estas cruclfieaç5cs
[de honra!

Não ha ponto flmil no morro'daa
. , lamblçB-es..,As bebedeira» do vlmho dos applau»
.. [diros."MiampunhaçOcs... 

Cospooa fardos!"

B ou, varado de torror, arrls-
quel:

—¦ Mas Isso 6 blague, não creio
nuo voefi esteja ralando a serio.

Meu cavullo, burundo, dilatandoi liumMu venta, num arregunho dolentes vigorosos, rcllnchou:— Você 6 quo nfto entendo disso;bem mostra que não conheço ob poe»us futuristas. Isso ô do livro Pau-licéa deavulrada, pag. 4a..'. So vocênão conheço, não pddo compurar omulto menos Julgar...
Não mo conformei com a pilho-ria do cavullo e Ia a dizer J4qualquer colsd mala peiadu, quan-do o meu burro, achando quu ha*

yia chegado sua opportunldndo, ln-wrvelu, sentencloBo, com os seusbons officio»;
Menino» I (menino» oramos

çu o o meu cavallo). Ambos você»tem razão o nenhum tem razão,•vi ultima carroça om que troba»mel ora cochelro um sujolto cha»mudo Murçal, quo, possuindo to-daa a» virtudes nocessarlas a umhomem, contraíra um vicio que oimpedia do ser um bom cochel-ro: bebia, ombrlngnvn-BO. Um dia,o nofso nmo, ndinoestando-o, fel-over quo a cachaça -era a peor coi-sa quo existiu sobre ia terra; que'um homem do bem nflo deviatocar, sequer nessa bebida pernl»elosu e infame • ' '
O cochelro, aceitou resignada»

mente a reprimenda, mas obtém»
porou:

13 o patrão Já provou um co»
pinho do cachaça ?

Deus me livro, fez o patrãohorrorlsado, não conheço nem quo-ro conhecer semviliaute mlsorla...
Ao quo o cochelro replicou, hõ-nesto:

— Então o patrão cale a boca. Umhomem de bem "Hão devo falarmal do quem elle mio conhece;,
corre o risco do ser calumnlador ouInjusto... Ora meus meninos é essooxacUinrente o vosao caso, con-clulu o burro, upazlgunndo-nos.

Você, "seu" Frndique. não devofuliu- mal dos futuristas, por Isso
quo voeô oa não conhece, porquenunca oa leu.

E você "seu" cavullo, não devofalar mal doa clássicos, porquo vo-cê os nflo conhece, porquo você
nunca leu clássico, na sua vlflài.'.*Assim falou o meu burro, jium •
rebusnar repassado do profundasabedoria.

Mendes FRADIQUE.

SENSACIONAL
INVENÇÃO!

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

•11" os cheres.de Postos contra o Tracho-
ma, que será publicado em todos os Jor-
naes do S. Paulo o do Hlo nestes dias.
Fabricantes o deposito geral, Rua Libero
Badaró, 147, sobrado, S. Paulo, Vicente
Casteill li C, Ltda. -
Brevemente ANTIPALUDICO CASTELLI

fm***m*Mfm*wAemo*m*m*M*t*otm*m*^^

DR. CARLOS 0SB0RNE
Do Instituto de RadioditiRnostlco e
Radlotherapfn do Dr. Manoel do
Abreu. Rua Evarlsto da Volga, 20;
próximo ao Theatro Municipal. Te-

lcphono C. 443,

Luiz Antônio de Barros Barreto fez
a sua annunciada conferência sobre
o feito do Equador, estudando,a re-
volução de 2-1 c os seus principaesvultos. I

A sessão foi presidida pelos srs.
condie Pereira Carneiro e dr. Bel-
trão, secretariado pelo dr. Carlos
Domlngues.

O Centro passou um telegramma
de congratulações ao er. Sérgio Lo-
reto, governador de Pernambuco.
NA ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA

A Associação Brasileira de Im-
prensa tambem commemorou a datade hontem. Foi apposto na aéde so-
ciai um retrato de frei Caneca, fa-
zendó o dr. Ulysses Brandão uma in-
tereasante palestra em que estudou
a personalidade daquelle martyr edos seus demais companheiros jor-nalistas na revolução do Equador.•Compareceram muitas personali-
dades de destaque e famílias, além
do.representante do Centro Pernam-
bucano, dr. Geraldo de Andrade.

NO INSTITUTO LA-FAYETTE
Teve grande realce a festa cívica

promovida hontem pela dlrectoria do
Instituto La-Fayette para celebrar a
data do 2 de julho. Ao meio dia,
reunidos todos os alumnos da sede,
tomaram a palavra os srs. La-Fayet-
te. Cortes, Llndolpho Xavier e o alu-
mno Lauro Mendes da Costa, que,succftsslvamente, pronunciaram ora-
ções civicas allusivas ã data. Por
fim os alumnos e as alumnas, nas
duas casas, entoaram o Hymno Na
clonal.
¦-»»»»»»»¦¦•-»»---->«---»»»»

No momento «m que eram Iniciadas as provas ia salto

Leilões de penhores
' 

CASA ARTHUR ALVmT
12 de Julho de 1924

•W — RUA jVTJIZ DE CAMÕES — 40
DE TODOS OS PENHORES VENCIDOS

Em 8 de Mho de 1924
206 — RUA BUENOS AIRES — 206

J. G. LIMA.

LOTERIA DE SANTA
CATHARINA

HOJE

50 CONTOS
Inteiro I5$000

Introduzida obrigatoriamente a
cultura physica nas forças do terra
e mar, com o tempo revelou-se a
necessidade de sua regulamentação,
sendo organizada as Ligas do Sports
da Marinha e do Exercito.

Essas Ligas tornaram-se o órgão de
direccão dos sports, mantendo seus
representantes nas varias unidades,
os quaes neltas exercem as funeções
de directores de sport.

Desse modo, com todos os esforços
congregados e debaixo de uma única
orientação, tanto na Marinha como
no Exercito, os aporte tomaram um
surto notável, originando as compe-
tlções athleticas que annualménte
são disputadas entre as duas corpo-
rações.

Para esse embate, Marinha e Exer-
cito realizam competições preli-
minares, atim de eeleccionarem seus
athletas.

E' o que o Exercito vinha fazen-
do ha dias no Estádio da Villa Mi-
litar. Esse torneio de athletismo, em
12 provas e disputado por mais de
206 praças, teve inicio no dia 26
do mez passado, com as eliminato-
rias de 100 metros o lançamentos
de disco e dardo. A chuva inter-
rompeu, nesse dia, as provas, prose-
guidas no dia 28. O dia inteiro, en-
tre o enthuslasmo de enorme assis-
tencia, os elementos representativos
das varias unidades, empenharam-se
na disputa daa varias provas. No dia
30 foram iniciadas as provas de cabo
de guerra disputadas por 12 turmas
de diversas unidades, salientando-se
dentre todas as do Io regimento de
artilharia montada, Io grupo de mon-
tanha, companhia e carros de as-
salto e 1° jbatalhão de engenharia.
Depois de fima luta emocionante, os
rapazes do Io batalhão de engenha-
ria, levaram de vencida a bem trei-
nada equipe do Io regimento de ar-
tilharla. Outros números foram ain-
da, disputados nesse dia, sendo a
competição .athlejtica encerrada com
as provas disputadas hontem no Es-
tadio da Vllla Militar.

Realizou-se a corrida de 5.000
metros, anteriormente annullada. Avictoria coube ao Io batalhão de en-
genharia. Reallzaram-se ainda outros
números de-athletismo, sendo a tar-
de dedicada ao football e corrida deestafetas.-

Nessa competição athletica, reali-zada sem que se registrasse o menoraccidente, reinando sempre a maiordisciplina, as forças militares destaregião revelaram o seu preparo phy-sico. A primeira collocação nessetorneio de athletismo coube ao Io ba-talhão de engenharia, unidade com-
mandada pelo coronel Malan d'An-
grone, a qual teve como director desports o 1" tenente Mlragaya. Finda
a competição entre as unidades des-ta região, os athletas vencedores vão
enfrentar as guarnições doa Esta-

0 101° anniversario da
Independência Nacional
A DATA MAGNA DA BAHIA.

ATRAVÉS UMA CONFERÊNCIA
Realizou-se hontem, & tarde noClub Militar, a festa civica prómo-vida pela Associação Bahiana de Be-neficeneia em commemoração á da-ta magna da Bahiar — o 2 de lulhodo 1823.
Com uma numerosa assistência esob a presidência do deputado Octa-vio Mangabeiru, foi a sessão abei-ta, cabendo ao ar. Lemos Brito rea-lizar uma conferência sobre o prin-cipal movimento da campanha daIndependência.
O referido publicista evocou osacontecimentos de Plrajá, ae maia•sérias batalhas travada» pela nossaliberdade e os vultos de patriotas ar-dorosos — o visconde de Pirajá, LI-ma e Silva, João Pinheiro de Le-mos. líecordou a acção do almiran-te Cockrane e do general Labatut,

os ataques navaes de-Itaparica e adedicação dos que formaram as fi-leiras do exercito libertador.

CONFERÊNCIAS
PHENOMENOS ESPIRITAS

A conferência que o nosso collegad-e imprensa sr. Leal do Souza deviarealizar no Trlanon sobre "Phcno-
menos Espiritas", foi transferida
uara a Droxlirra, sexta-feira-

0 PORTO DE
YOKOHAMA

As difficuldades para o em-
barque e desembarque ain-

da não foram removidas
(Communicado cplstolar

da "United Press")
TOKIO, maio (U. P.) — o» rarosesqueletos do edifícios quo escaparamniesos do incêndio o que se erguemao longo do porto do Yokohama,apresentam curioso contraste com oamontoado do escombros nas ruase com a congestão dos cães.
O porto de Yokohama continua ater espantoso movimento, apesar de

que grande parte de seu materialainda não foi substituído.
Dúzias de cargueiros podem ver-sedentro da bahla, cujo dique acha-se

parcialmente destruído, descarregan-
do em pequenos botes, afim do sertransportadas as mercadorias ft terra
que se acha a tão curta distancia,
mas aonde os navios não podem che-
gar devido á falta de facilidades dasdocas.

Ora, se o carregamento é de ma-deira, elle é simplesmente atirado ãágua, onde ,os coolles, com ganchoso cordas, de palha de arroz, collocamem Jangadas o a levam a terra.
Embora passassem .jil oito mézeadesde que Yokohama. fora destruída

pelos terremotos e,pelo fogo, as fa-oilidadea do porto ainda não foramrestabelecidas ao estado normal.-'
Entretanto, immensa» quantidadesde generoa entram e saem diária-

dos, o que, uma vez realizado, ocea- mente pelo porto. Entre as docas 1 isionará ficar o Exercito com a sua e 7 **ei.hum vapor estft autorizado a '
turma representativa na grande entra** até ficar completamente des-¦' pejado o fundo.do mar, trabalho que,segundo se espera, deve termlnar-se •

em outubro próximo. Os concertos
do dique, bolas íluetuantes e doa mo-lhes estão longe de acabar a» obras.

Na manhã de 1 de setembro ul-tlmo trabalhavam no porto de Yo-kohama 4.000 carregadores do porto,coolies de grande pratica; desses ametade foi morta ou abandonou acidade, nunca mais voltando. Cercado 2.000 coolles, som pratica do ser-
viço tomaram o logar daquelle», mas
a aua inexperiência 6 um sério ob-staculo para o rápido desembarque
dos carregamentos. A falta de guin-dastes tambem causa sério» incon-
venientes. Antes do terremoto o»
guindastes do porto de Yokohama
representavam uma tonelagem de
230.000 toneladas, as quaeg ficaram
reduzidas a 80.000, devido a terem
sido destruídos pelo fogo nada menos
de mil. Actualmento a tonelagem é
de 180.000, tendo sido construído um
guindaste por dia desde o mez de
novembro.

Dua» grande» industrias de Toklo,
as de impressão e panlficação, estão
sendo exploradas agora em maior es-cala que antes do terremoto.

Quasi todas as fabrica», e usinas de
Tokio e dos subúrbios foram restau-
radas,' segundo declaraih as autorl-
dades .municipaes. A' reconstrucção
tem progredido com uma actividado
extraordinária desde 1 de fevereiro.
Muitas das fabricas foram installa-
das em locaes provisórios, ,mas a
quantidade de artigos que ellas pro- 

'
duzem é quasi tão grande como an-
tes da guerra. *."•--...

eX<'deJrauê 
* <qulp9 d0 1 ° •"¦«•'¦¦«o «a engenharia que venceu o

INSTITUTO DEÁMERICA-
NISTAS DO BRASIL

• i .

A SUA FUNDAÇÃO
, Com **ránao 

;.aanlstenolH, realizou-se no-dlu, 1 do; corrente íio salão no-bre da Sociedade do Gí-ographia doi*.lo do Janeiro, a sessão de funda-
çuo do Instituto dia Americnnistne doBrasil, cujo fim-elo estudo dò ho-mem e do continente americano, es-peclalmente no quo so' refero uiBrasil. .. , ¦,-, ,',

Foram approvado»-os seus", ostatu-tostos e eleito a seguinte dfrectoria:Presidente do honra, general Can-dido Marlano Rondon; proHldente.dr.J. F. da Rocha Pombo; Io vice-pre-sidente, dr. João Coelho Gomes.Ri-
beiro; 2° vice-presidente, dr. Anto-nio Carlos Simões da Silva; secreta-rio geral, dr. Leon F. 'Clerot; 1» efl-cretarlo, dr. Paulo José Plros Bran-dão; 2» secretario, dr. João Barbosado Faria; 1» thesoureiro, dr. Alfre-do Lisboa; 2" thesoureiro, professor,Benedlcto Raymundo da Silva;. bl-bliothecario arehtvfstn, dr. Raymun.
do Thomé Bezerra.

A diréèção technica do Institutoestft a cargo, das seguintes commis-soes: ¦ Geologia o Paleontologia;
Pre-Historia e Archeologia; Hleto-ria; Anthropologia; Ethnologla' eOlotologia. ' .

• O Instituto publicarft uma revista;de assUmptos americanlstas.rcallzarâ
sessões .scientificas e conforendas
publicas, e .manterá cursos espèclall-
zadores do» differentes ramos de queelle ae oecupa.

competição com a Marinha. Na se»cção sportiva publicamos o resul-
tado do torneio.

LIVROS NOVOS
"Indico Geral

ção Brasileira".
da Legisla-

O sr. Affonso- Duarte Ribeiro, alto
funccionarlo do Thesouro Nacional,
acaba de publicar o segundo volume
do "índice Geral da Legislação Bra-
sileira", trabalho pacientemente or-
ganizado e de evidente utilidade para
quantos se interessam pelos negócios
da administração publica.

O trabalho em apreço, comprehen-
de índices alphabetlcos o remisaivos
dos actos dos -poderes Legislativo eExecutivo, seguidos das emendas
aos mesmos actos, no período de
1901 a 1910, num volume de oito-
centas c muitas paginas, que torna
quem o compulsar ao par da nossa
legislação.
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Grande festival no Jardim
Zoológico

Em favor de sua caixa social o
Centro Musical João Porto, orga-nlzou um festival que levará a ef-feito, no próximo domingo, no Jar-dim Zoológico, do meio-dia áa* 18horas, tendo o-btido o concurso doTiro 7, que comparecerá com a suabanda, musical. ,

Do meio-dia em deante funeciona-
rao barracas ; de sortes, balanços.
Aranha que fala, earroussel, tiro aoalvo, etc.

Das 14 ás 15 horas, animado baile
na platéa do theatro; das 15 1|2 ft»17 horas, Interessantes corridas pe-destres, disputadas por menina» emeninos. A*s 10 l|2, as 13 e ás 16
hora», rações ao macaco "Gelada",
a attracção maxifaa do Jardim Zoo-
lógico.

Objectos dè gran-
de valor por

preços mínimos
Joalheria Adamo

AVENIDA RÍO-BRANCO 140

I WFm' Ua^a*ã*áHafl

Nesto domingo, não vigorarão o»cartões permanentes?

itiÉ ¦ ¦ ¦,¦, t*^t*w'*orm~mnf\m\f\fif\jú

DOENÇAS DA PELLE E SYPHILIS
Dr. Wernéck Machado

Largo da Carioca 11 — i» andar
(SS ntte-.de a doentes det-aaa

especialidade»)
'"'" **— - ir-r un¦.»¦»...¦.

.li

••*ÀÍI1

Vias Urinarias
Cor* rápida e garantida da cone*-

Embora fossem despedidos durante i
o ultimo mez 10.187 operários,.... i15.870 encontraram collocação, o rhéa o sua» comp1lea«9en.'~DB8"ÍÕ*0
que reprenenta uma apreciável re- A.BREÜ s BRANDINO CORMÁ. Bmducçao do numero dos desoecupados. , Eao Pedro 6<. das 8 ás li hora-TTala."—"" " mm I nhone: Norte 880*8'.

4
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Drogaria Bapíísta '*•*•*•*"*"" ' ^^^'¦'¦Y**0*n'^,'-*,'--,^-^»'V'W*»*»^^

Venda» em grosso o a
Preços baratit^imos. — aoa
Março, 10.

varejo.
1» d»

HAMILTON BARATA
ADVOGADO

Escriptorio: AV. Rio BRANCO, 131, «.
Telephone- Norte 2232

""""* ' ¦¦ ¦u-ii-n-oam.nj,.
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CURIOSA DESCOBERTA
*» **>***• m>

Sete caveiras desenterradas na raa de S. Jorge

I
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us oraneoi • o e»a-M4eto deeenterrados
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Ha mezes atraz um Incêndio de-
vorou o predio de n. 24, da rua
S. Jorge, hoje rua Lodo, ondo «e

..encontrava lnstallada uma fabrica do
papelão.

A proprietária da eaaa d. EBther
do .Vasconcellos, jft, estando Intima-

ida a fazer o recuo do predio. atten-
dendo A exigência da Prefeitura ouo
alargou aquolla rua de perto de
;clnco metros, ordenou a conatru-

, cção com esse afastamento, prepara-
:u,cl0 o terreno para a edificação de.

um casarão moderno com varloa pa-
•ívhnentos, destinado o térreo ft ln-

BtalIkçSo de um armazém.
.: No preparo do terreno para a
.nova construcção so encontravam,''Hontem, vários obreiros procedendo

às escavações, quando o do nomo
-ÃVellno Motta, Interrompendo o sou
trabalho notou que a pâ manejada
descobrira um eequeloto Jiumano.

; Chamando a attenção do seu com-
•panheiro Luiz Ferreira Nunes, para

iVo "fúnebre achado, Avelino tratou de
-levar o caso ao conhecimento do
mestre e construetor das obras, sr.
Raul Florido, morador A Tua S.: Luiz
n.' X8.

JBate constatando o facto, foi ter
•; ft delegacia do 4" dlstrlcto onde o re-
I latou ao commissario de dia, dr.

¦Frodgard Martins Ferreira, que tra-
K" C

tou do comparecer â casa om tfliee-
tão, para, em pessoa, tomar as pro-
vldcttclas que julgasse acertadas.

lüxa-mintindo o esqueleto u autorl-
•dado constatou tratar-ao do enter-
ramonto verificado ha muitos annos,
pois, ft. medida que era tocado, oa

•ossos se fragmentavam como quo s«
desfazondo.

O buraco já tinha a profundidade
do um motro o setenta centímetros
o o esqueleto fora achado estendido,
a flo comprido.

Desojoso de esclarecer o caso, o
commissario ordenou o prosegulmen-
to da escavação e com cila nada me-
nos do seis craneos ficaram a mos-
tra, uns parecendo do adultos, ou-
tros de menores, vendo-se em ai-
guns delles maxilares ainda per-
feitos.

Convencido de que nada mais ali
existia, foi dada por finda a esca-
vaçfio e a caveira com os seis era-
neos foram levados para o necrote-
rio do Instituto Medico Legal, para
preenchimento de formalidades te-
chnicas.

Ouvindo pessoas moradoras ha ai-
guns annos naquelle local, nada apu-
rou a autoridade que elucidasse o
curioso achado, eendo Instaurado
proccBso, afim do ser tratado o ne-
cessarlo esclarecimento.

I

I
Casas e Terrenos

|1 FTNTO — Prédios e terrenos,
» construcções e outras operações;
rua do Rosário, 161, sob. Tel. Nor-
te 523C e 3166..

im

NINGUÉM 
compre terrenos sem ver

os da Companhia Territorial do
iRIo de Janeiro e verificar a? condi-
ções de venda. Assembléa, 79.

PALACETE 
A'yVENDA — Motiv;>

- viagem, aceitâm-se propostas pa-'; rà um. A rua Conde de Bomfim,
tem eete quartos 3 salas, pomar,"grande 

jardim, garage, etc. faell
r .paga. Informações com o dono, íl
5 rua Larga, 56.
' -*' ¦ i is

i:\/ENDE-SE o grande, solido e mo-'
.-lV dernò .'predio & rua Araújo Penna"li. 

146" (Haddock Lobo), em leilão,
pelo letfoelro PALLADIO, eexta-fel-
ra, 4 de julho de 1924, ás 4 1|2 horas

í datárde., -

: y/BNDE-SE . o grande e solido pre-
li *'. dio de sob*ado A praia da I.apa
n. 78, em leilão, pelo leiloeiro PAL-
LADIO, quarta-feira, 9 de julho de

• Wi*N, ás- 4 1|2 horas da tarde.

\7ENDE-aii o grande predio para
cinema A Estrada Nova da Pàvu-

na, entre os ns. 19 e 25, junto a
matriz de S. Benedicto (Pilares), em
leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
terça-feira, S de julho de 1924, ás
13 horas, cm seu armazém, ft rua
S. José 57, loja.

HADDOCK LOBO
PREDIO A' RUA ARAÚJO *»ENNA

Vende-so o grande, solido c moder-
no predio A rua Araújo Penna nu-
mero 146, em leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, sexta-feira, 4 de julho
de 1924, fts 4 1|2 horas da tarde.

OS GATUNOS
EM ACÇÃO

rtlAIAlK) QUANDO AGIA
A pollola, do 3" dlstrlcto prendeu

om flagrante o ladrüo Antônio Ferrei-
ra, vulgo "Pernambuco", que, ao
passar pela rua Seta do Sotombro.
furtou um paletot qun so encontrara
no mostruario da alfaiataria sita no
predio do n. 168 daquclla rua.

W*******^*****»*******!********.

A punhal
Arthur de Souza, de 16.annos de

ednde, solteiro, brasileiro, empregado
no commercio o morador om Andra-
do Ara-ujo. tevt», hontem, os soceor-
ros da Assistência por apresentar um
profundo ferimento na coxa esquor-
da, produzido por punhal,

Arthur, quc depois do medicado se
retirou para a sua moradia, fora ag-
grodldo por um desattecto no largo
da Carioca.

O facto n&o chegou ao conheci-
mento das autoridades locaes.

M«^<>M<ilV*VMA->lMiaAAi^M

EM MEIO DO CONFLICTO
¦ i ii — ¦»> i

UMA PRAÇA DA POLICIA MI-
LITAU TENTOU MATAR UM SEU

COMPANHEIRO
Durante o nolto passada, as pra-

ças 90 o 113, da 2" companhia, do
4° batalhão, da Policia Militar, Adal-
berto Ribeiro de Magalhães e Au-
gusto da Silva Nascimento, encontra-
ram-se na estação do d. Clara, com
um marinheiro e varias mulheres, 'Je
suas relações o resolveram fazer uma
"farra", pelos botequins da locali-
dade.

Cerca das 2 1|2 horas, cs convivas
pararam ft porta de um botequim,
sito A rua Circular, entrando os dois
policiaes a discutir, por causa de um«
mulher do nomo Rosa, sendo troca-'dos Insultos.

Em melo da contenda, o de nu-
moro 90 sacou da pistola, que com-
sigo levava, e disparou cinco tiros
contra o seu antógonlsta, Indo tres
dos projectls attlngil-o no ventre,
pescoço o braço esquerdo, prostran-
do-o ao cliao, ensangüentado.

Vendo cair a eua victima, o 90
pretendeu fugir, mas a praça 137, cln
3» companhia, do 3o batalhão, da
Policia Militar, c o marlplíÉlro 9.868,
saíram em sua perseguição, conse-
guindo prendel-o c, depois do lho to-
niarcni « arma, a»presentaram-n'o âs
autoridades policiaes do 23° dlstrlcto.

Emquanto isto, os companheiros
da praça Augusto da Silva Nasci-
mento, lcvaram-iVo para o posto do
Assistência do Meyer, onde recebeu
curativos e, a seguir, foi Internado
no hospital de sua corporação, son •
.do considerado gravo o seu estadj.

O criminoso foi mandado apresen-
tar, preso, ao quartel da Policia Mi-
litar, onde aguardará o processo-
crime.

*a^^*a**^*a**a*m**t*<ar*^*aa*a**»**a*^ka**^a*t*tmt*

i PRISÃO LEGAL
iyu largo d6 Madureira, a turma

do investigador 330, prendeu o la-
vrador Alberto Borges Pereira, brn-
sllcíro,. de 33 amnos de edade, soltei-
ro e residente á Estrada Velha da
Pavuna, s|n, que se acha pronuncia-
do pelo juiz da 5" Vara Criminal,
como incurso o ert. 267, do Código
Penal.

Conduzido para o Io posto de vl-
gilancla do Meyer, o preso foi iden-
tlficado e, em seguida, mandado
apresentar ao 4° delegado auxiliar.

INTERESSES DA CIDADE
¦> mam »

Cercas de arame farpado na zona urbana
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Um oampo ds mutres ns rus Btrlo d* M etqults, ornado oom arame fsrpsdo I

ALTO DA DOA VISTA
1MIPORTANTE É Í30L1DO PREDIO

Estrada Nova da Tljuoa, 064
(AGUA F1ERREA)

Vende-se o grande e solido predio,
em fôrma de castello', ft Estrada No*
va da Tljuca n. 964, em leilão, pelo
leiloeiro PALLADÍO, quinta-feira, 3
de julho de 1924, fts 13 horas, em
eeu armazém, ft rua S. José, 67.

\><ENDE-SÉ o Importante e solido
y prédio em fôrma de castello A
Estrada Nova da Tljuca n. 964. om
leilão, pelo leiloeiro PALLADIO.

.quinta-feira, 3 de julho de 1924, âs
18 horas, em seu armazém, a, rüa
S. Joeé, 67..

: :;\M3NJ>E-SE o bom sitio, denomina-'."h* "do Sitio Pequeno (Taquara da
»,Tljuca), em leilão, pelo leiloeiro
•j PALLADIO, sabbado, 6 de julho de
í!19i24, ás 16 horas, em seu armazém,
Vj á rüa S. José, 67. .

yEl!í:DE*tSE grande área de terreno
l" dividida em 42 lotes e grande
predio em fôrma de avenida, ft rua
Lopes n. 64, hoje Antonla Alexan-
drlnà e Maria Lopes (estação de Ma-
.'durelra), em leilão, pelo leiloeiro

; PÁ.LLAÍD1IO, terça-feira, 8 de julho
de 1924, fts 4 horas da tarde.

VENDEM-SE 
dois modernos pre-

dlos ft rua D. Claudina ns. 21, 4
e 23 (Meyer), quasi esquina da rua
Dias da Cruz n. 345 (padaria), em
leilão, Jielo leiloeiro PALLADIO,

cciülnta-feira, 3 de julho de 1924, fts
. 4 1|2 horas da tarde.

PREDIO A PRAIA DA LAPA
Vende-se o grande e solido predio

de sobrado ft praia da Lapa n. 78,
em leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
quarta-feira, 9 de julho de 1924, fts
4 l(-2 horas da tarde.

0PTIMQS QUARTOS
Em casa de familia de tratamento,

na rua Desembargador Izldro 36,
confortável e bello palaoetc, alugam-
se, oom pensão, magníficos quartos
a casal ou senhores de tratamento.
Tem jardim, chácara, local para anto,
boas installações liygienlcas, banho
quente e frio.

SALA CONFORTÁVEL
Família dó trato alaga, com pen-

são, a casal ou cavalheiro optima
Bala moblllnda em palacete da rua
Desembargador Izldro i36, próximo &
praça Saenz Peito. Tambem tem
optlmos quartos. Dispõe o palacete
de amplo jardim c grando chácara,
bons installações hyglenlcas o outras
commodldades.

PRATTS _,_ S1 l"6*" 8er -¦¦*-••¦ em empregos, em ns-^"''"'*'',^ gocios e em amlsades, gozar saúde, edu-
car a vontade, augmentar a memória, a lucidez de' es-
plrlto o o vigor physlco e viril; agir pelo pensamento ft
distancia, livrar-se das influencias estranhas o doml-
nal-as. vencer.as difficuldades da vida e alcançar a fe-
Uclãaüo e a paz, peça já o MENSAGEIRO DA FORTW-
NA. Da-so em -jiílo ou manda-se pelo Correio, grátis, SÔ
serve para adultos e nao analphabetos.

Escreva para ARISTÓTELES ITALIA, ft CAIXA POS-
TAL, 601, — Secção A — (Qua S. Josí, 6). Mande-nos
nome & endereço, escrlptos com clareia, hoje mesmo.

Belleza e Juventude constante!!
PftODUCTOS SCIENTIFIC08 DE F. LOPEZ

T rtrãn Ar* Vpnnc '"• â pell° 1"s'-"*ta"esnicnte uma alvura encantsdòrá,
Loção Uc veilU& tornando a cutis fina, lisa, brátic» e. nssetlnada: cura
espinhas, cravos, sardas, pannos do rosto e todas as impurezas da cutis; 6
o mais fino o delicado flo todos os preparados para a cutis.' .

Dl" acalma 
Immediatamente c cura em poucos dias: comlcboés,

eimOlina rrielr!,s> aarthros, cmplngens, feridas, sardas, espinhas c..
suores desagradáveis.

Flhv Ap Rpllp7a *-roducto eBUal ** L0CA0 'D1- yENUS, porém de còr
levemente rosada.

CíriA V ° me"*or Produeto para aionnosear os cabellos; torna-os ma-
miQUlma C|0S> brilhantes o ondulados. Cura a caspa e a queda dos ci-
¦Jjellos, rapidamente da aos cabellos belleza c vigor, tornando-ós. abundantes
c bonitos. Perfume sublime.

M- 
sem egual para rortaleeer o desenvolver os SEIOS caIdo's ou

amigeno atrophlados, tornando-os rortes e rijos. Produeto analysado
na D. S. P. . ...

faz dcsapparecer Instantaneamente õ-cabello, pel-
lo o penug-em do rosto ou de qualquer parte do

corpo; unlco quc se podo applicar no rosto, lu-sultailos garantidos. Evitar
imitações; exigir produetos legítimos de F. LOPEZ.

Vendem-se naa Perfumaria»: Baxin, Avenida e Clrio; nai Drogarias Hu-
bar, Berrinl • Orlando Rangel. — Em 8. Paulo: Barusl a Cis.

 LABORATÓRIO F. LOPEZ -— CAIXA POSTAL 1B11 
*Ê*mmmíãÈÊtímm

ÇASEMIRAS
BIUNS E AVIAMENTOS

A' RUA GOMES CARNEIRO N. 8

próximo il rua Marechal Florlano
— Telep. Norlo 2407 —

6 oa» mala conhecida do Rio de Janeiro

ASSOMBRO MOS PREÇOS

ac.
CASA BANCABIA SOB A PIS-

CALIZAÇAO DO GOVERNO
FEDERAL

DESCONTOS E REDESCONTOS
AceltMi-se depositas a prazo fixo

com juros vantajosos

Rua do Carmo, 71, sob.
THL...N. 766

Sâo permiuirtas as cercas de
arame farpado na zona urbana? Pa-
rico que nâo. Mas o que so pôde
affirmar 6 que ellas existem « con-
stituem um attentado & esthetlca da
cidade. Citemos uma: a do terreno
da rua Barão de Mesquita, trecho
alem do Uruguay. 12' um deposito
de burros. Nâo sabemos so ou mua-
res sâo de particulares ou do go-
verno, mas pelo máo trato com que
se apresentam devem ser deste ul-
timo... ,.

A rua Bnrâo de Mesquita tem sido
abandonada por todas as iidminlB-
trações municipaes. Entretanto era
bem digna de melhor sorte e dc um
pouco mais de attenção. E' a rua
tronco de vários arrabaldes, com

Um menor maltratado
A' presença das autoridades poli-

ciaes do Madureira compareceu a
sra. Elisa Fernandes de Carvalho,
viuva e residente il rua Maria Josó
n. 24, que apresentou queixa con-
tra um funecionario da Repartição
Geral dos Telegraphos, seu vlslnho.
attribuindo-lhc os maots tratos im-
postos a mn seu filho de 12 annos
de edade, tendo, para assim probo-
der, amarrado o menor com uma
correia.

Sobre o cano toi aborto lniiuerito,
sendo incumbido um Investigador clc
procurar o aceusado afim de «cr
processado. *,

Foi alvejado por um des-
affecto

As autoridades do j.*° dlstrlcto
foram procurudas por João de Souza
Ribeiro, morador á. rua D. Clara
n. 144, casa I, quo disse ter sido
alvejado com cinco tiros de revól-
ver, quando so dirigia para a sua
casa, tendo sido feliz em não eer
attingldo por nenhum delles.

Adiantou ainda o queixoso que o
autor dos disparos foi o seu des-
affecto Josí Ramos, morador íl os-
taçâo do Realengo.

A respeito, foi aberto inquérito.

Esbofeteou o ex-empregado
Manoel Valente, de 37 annos clc

edude, portuguez, casado c morador
-A rua M4 de Fevereiro, 2!), em Bom-
eüçcesso, 6 empreiteiro das obras
quo ora se fazem no deposito de
cal eito A rua Affonso Cavalcanti,
179. Entre os seus empregados, Va-
lente contava o nacional Manoel
Brandão Filho, morador fc rua Tei-
xeira Pinto, casa III, que, ha dias,
se despediu do emprego.

Hontem, procurando o seu cx-pa-
trão, afim de receber o dinheiro a
que fizera ju's, Brandão foi inppi-
nadamente aggredido a bofetadas
por Valente, ficando contundido no
rosto. ,

O aggreseor foi preso pelas auto-
rldades do 16° districto, que o nao
autuaram por falta de testemunhas,
visto a aggressão ter sido presencia-
da apenas pelo policial que effe-
ctuou a prisão de Valente.

1

enorme movimento c apresentando,
cm toda d sua grande extensão,
custosas construcçOes.

Trajecto de accesso para Anda-
rahy, Aldeia Caíiipista, Villa Isabel
e Engenho Novo, a rua Barão do
Mesquita serve do transito a enorme
massa da população carioca, sem quc
tivesse ató agora merecido a honra
de ser asphaltada ou mesmo condi-
grwmento calçada!

A eslstencia desso terreno cercado
por arame farpado, objecto da nossa
gravura; o capim a vicejar aqui e
ali; os trechos de péssimo calça-

COMBATENDO 0 JOGO
As autoridades do 20° districto

prenderam nu casa de n. 84, da
Avenida Amaro Cavalcanti, Valen-
tim Machado, morador A travessa
Rio Grande do Norte, SC, e Mario
Almeida Cardoso, residente' lo cu-
¦ninho Uos Pilares, 224, o primeiro
por estar vendendo, ao segundo, o
denominado "jogo dos bichos".

Ambos foram autuados, sendo
appreliencliilos em poder de Valcn-
tini 23 listas c S2S000 em dinheiro.

mento e o temível lençol do Iam»
quc se estende por toda ella om dias
chuvosos, reclamam providencias do-
flnltlvas por parto dus altas auto-
rldades municipaes. ,

ABREVIANDO A VIDA
COM UM Tmo NA cabeça —

Desde alguns mezes quo o emprega-
do no commercio Emygdio dos San-
tos, brasileiro, solteiro, de 21 annos
de edade e residente A rua Bclmlra
n. 78, na Piedade, vinha se deses-
perando com o aggravo constante de
sua moléstia, apesar dos esforços quc
aua velha mâo empregava para com-
batel-a, sem conseguir o menor ro-
sultado. Hontem, o referido rapaz
resolveu pôr termo A existência o de*

I pois de escrever um bilhete dirigido
a sua progenitora, dizendo que so
matava por já estar cansado de sof-
írer e pedindo perdão pelo seu acto,
desfechou um tiro de revolver :ia
cabeça, morrendo instantes apôs. A
policia do 20° dlstrlcto tol Inteirada-
da do occorrldo e mandou transpor-
tar o corpo do tresloucado para o
necrotério do Instituto Medico Legal.

Mal irremediável
ATIROU UM GOMBUSTOR DE lu-

IIUMINAÇAO AO OHAO
Ao passar pela rua Archlas Cor-

deiro, próximo A rua Cardoso, o
auto caminhão 4.69», dirigido pelo
motorista Ologarlo Vieira, foi da en-
contro a um conibustor de lllumlna-
çto publica, pondo-o no chio.

Preso pela policia do 19* dlstrlcto,
o motorista dlsae quc tal facto so
verificava quando procurava evitar
atropelar uma sonhora que nai ocea-
siao passava sem se desviar do
carro.

UM MENOR ATROPELADO
Quando procurava atravessar a

avenida Gomes Freire, o menor
Américo Oliveira Paiva, do 11 annos
de edade, brasileiro, niorndor A rua
Primeiro de Março, 48, foi colhido
por um auto que lhe produziu fra-
ctura da perna direita, alem de con-
tusfies generalizadas.

A Assistência prestou-lhe os no-
cessarlos medicamentos.

OUTRO MENOR VICTIMADO
O menor Gaspar, de 11 annos de

edade, filho de Anna dos Anjos o
morador no Campo dos Cardoso», nd
avenida Mem de SA, foi colhido por
um auto, ficando ferido em diversas
partes - do corpo, pelo qus teve o»
soecorros da Assistência.

O motorista culpado poz-se em
fuga, sem que o numero do auto
fosse annotado.

AINDA UM MENOR FOI A VT
CTIMA

Um auto cujo numero 6 ignorado,
na rua General Polydoro, atropelou
o menor Edgurd dos Santos, do 15
anãos do edade, servente de pedrel-
ro o morador no morro dos Dois
Irmãos, produzlndo-lhe ferimentos o
escoriações generalizados.

A policia nâo soube da oceorren-
cia, tendo o menor ferido recebida
os soecorros da Assistência.

Luta corporal
A policia do 30" dlstrlcto prenísil

quando lutavam na rua Hilário Gou-
vêa os operários Franklin Ferreira
Nunes, morador A rua Itaplru', 192 o
Manoel Sebastião do Abreu, reslden-
te A rua Dr. Dias da Cruz, 110,

)|aiW>>,*»M^^>**»M^AAMM^

Desordem
Por promoverem desordens na rua

Pinto de Azevedo, foram presos pelas
autoridades do 9o dlstrlcto as raparl-
gas Iracema Pereira dos Santos,
Guiomar Mendonça e Lydia Guima-
râes, esta moradora A rua S. Leopol-
do, 352 c as duas outras residentes
A rua Pinto de Azevedo, 8 o 24, res-
pecti vãmente.
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VIDA DOS CAMPOS

ALEPT0L
Composição: Peptonato do lodo, pepto-

nato de reno, niothylarslnato do sódio,
nucleophospliato de cálcio o vitaminas do
ngrlílo.

E' um preparado sob a fôrma de xaro-
pe, gosto agraüabllisslmo, destinado prin"
clpalmente ao uso das crianças.

ALEPTOL 6 um elemento lmprescin-
divcl il alimentação da criança, um pode-
roso tônico infantil quo deve ser Indica-
do nos casos de dystrophiai, prstuber-
oulosei, tuberculosos oassas, esorophulo-
sei, estados aathenioos, etc.

colher de sopa antes das principaes
refeições.

LABORATÓRIO PASTEUR DA
BAHIA

Deposito: GENERAL CÂMARA, 81 — RIO
ALVARES PENTEADO, 38, E. 8. PAULO

yO^JSo IfHPAHETAtS

Depilatorio Lopez

CARTOMANTE
D. Maria Emilia, a celebre ei- do

Brasil e Portugal, consagrada pelo po-
vo a mais perita, a ultima palavra da
cartomancia e em sciencias oeeultas,
as pessoas do Interior consultas por
carta; seriedade e rigoroso sigilo; ré-
sidencla & rua de S. Joio n. SS, em Nl-
ctheroy e caixa postal 16S8, Hlo de Ja-
nelro.

msm. iiffii
CIRURGIÃO

Antigo primeiro assistente do Tito-
temor Schnltjiler, Vienna — Anti-
go assistente do Professj*-* Pnyr,

Lelpalg.
ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DA8 SENHORAS — DIATHBRMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
tu»i,ü..3rloi Afcnciiibléa, ÍOO. Tcl. C

8301 (1,80 h. D -Í.S0) .
, Residencial Rnn Goulart, 15. TeL

Sul 583.
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" Earogeno"
Fortlficante que se ImpSo por eer

a sua propaganda feita por todos
ouantos delle fazem uso. AUGMEN-
TA O APPBTITE, ENGORDA,
FORTALECE E RESTITUE A BOA
CÔR. E sobretudo nas pessoas lm-
paludadas, nas depauperadas por ex-
cesso do trabalho phyeico e Intelle-
ctual, que o '.'CAROGENO" realça o
seu valor. Com o uso de dois fras-
cos o paciente certificar-se-â da ef-
ficieneia desse importante prepara-
do. Composição de QUINA, KOLA,
STRYOHNOS e ARSÊNICO, medi-
camentos já de sobra conheci-dos
como do real prestigio ao combate
em todo* os casos de fraqueza. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias e
Pharmacias.

CORRESPONDÊNCIA
PURUNCULOSE DOS CÃES

Roberto Soares — Escrove-nos:"Cachorrinha fox-terrier, com 7 pa-
ra 8 annos, ha dois mezes que so
apresenta com as orelhas fortemente
congestionadas, com inchação gene-
rallzadá, tendo nas pontas uma es-
pecie de recorte, porím, nâo sup-
pura coisa nenhuma, sempre esper-

•ta e cometido bem; porím, ha dois
dias, que so apresenta triste o Síiln-
do pelo corpo uma espécie de fu-
runculos, cuja suppuraçao fi uni fa-
cto.

Desejo multo um melo indicado
para cural-a."

Resposta, — Para as feridas das
orelhas aconselho passar glycerlna
iodada, ou mesmo tintura de iodo.

Será bom, antes do applicar o
iodo, lavar com agua fervida com
algumas gotas do crcollna ou lysol,
toda a orelha.

Depol« de enxuta, appliquo o io-
do, uma vez ao dia.

Quanto aos tnrunculos, o remédio
6 fazer incisão nos que estiverem
fechados e tratar os já abertos com
tintura do iodo diluída.

Ponha na agua que o cão bebe
um pouco de blearbonato de soda,
uma colher das de chá bem cheia
para 1 litro.

Na comida addlcione um pouco de
enxofro lavado.

BIBLIOGRAPHIA
"GUIA PARA CONTABILIDADE

AGRÍCOLA"
O ministro da Agricultura oncarre-

gou a um dos seus funccionarios a
elaboração do um Guia de Contabill-
dade Agrícola para uso dos lavra-
dores e criadores. O. trabalho feito
pelo dr. José Watzl. e approvado
pelo dr. Miguel Calmou, acaba de ser
publicado. E' desnecossario encare-
cer a utilidade que, para os agrlcul-
tores, terá o Guia de Contabilidade
que lhes facilitara, a escrlpturação
das suas operações mercantis, de
uma maneira intelligente e racional,
permltttndo-Ihes sempre uma Idéa
exacta das suas despesas c dos hcus
lucros. Com oa modelos de esorlptu-
raçSo elaborados pelo referido fun-
ccionarlo do Ministério será sempre
possível ao agricultor dar um balan-
ço ás suas variadas criações o ás
suas diversas plantações, podendo
saber ao certo us despesas quo lhe
acarretaram e o lucro proporciona-
do. A distribuição do Guia para
Contabllidado Agrícola quc o Mlnls-

Dr. Crinssiuma Filho
Tratamento do moléstias cirur-

eica« em geral. Especialidade: tu-
«nores do ventre, seios o testl-
eulos; bexiga, próstata, e rins; va-
etna, utero e ovarlos: vias bllla-
res. estômago e intestino»; he-
tnorrholdés. Cura radical dos es-
treltamentos de urethra e hydrc-
ceio. — Rua Rodrigo Silva, 7 (ás
14 horas), y

terio da Agricultura vae fazer ao»
lavradores, o sem duvida um servi-
i;o prestado A agricultura o á pocua-
ria.

O trabalho do dr. José Walzl tam-
bem ee encontra á vemda nas prin-
cipaes livrarias.

AscrmtA «ASSE COUR
Galllnkaa de rava — Lad. Aacnrra, M"AÉÍCura gosma!

Venrte-sc na rua Vasco da O&ma, líi
rua 7 n. lDl o Io do Março, 10 — Preço
dos vidros a$500 o 'j$ono. "¦¦

SALITRE DO CHILE
Rua São Bento, 1, sobr. Rio

Carbúnculo e
Diarrhéa ou Curso dos Bezerros

Evitam-se com a Vaccina
e curam-se com o Soro do

INSTITUTO BRASILEIRO DE MICRQBMU .
DIRECTOR: PROFESSOR DR. ROCHA UMA.
CONSELHO TECHNICO: DRS. ARTHUR MOSES, NER-

RIQUE ARAQAO E PARREIRAS HORTA.
SOROS, VACCINAS E PRODUCTOS BIOLOQtCOS.

RUA OITO DE DEZEMBRO 123— TELEPHONE VILLA 4340
— CAIXA POSTAL 1202 — ENDEREÇO TELEONAPHIOO —
"BIOLOGIA". PEÇAM CATÁLOGOS E PROSPECTOS.

A criação do gado
IHetjnl.lco lota das raoís: GUMEBAT. QVR
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b9^ÉHB oi^l IsHsw
laal KKh*' 
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WÊ/^9t^__^__v____W_^_fí^__í t\%~[m_\ 
B^yv TMf^^l ^Br^fÍTfffiÀm* tBsB w\

_WiW^Tm^nJ'^^lSÉaÍ^^^^^^ iw^^^apSP^
^^_^m^_^_^__^SMÊ^-m^Êmm^mÉml ^ ^M^
Em Barra do Plrahy, distante 10 minutos ds eitaoio, poderio ser vistos llndoi lotes dae raoae GUZZERAT e 6VR, adquU

ridos na índia. Informares oom o sr. Jmí Alves Pimenta, em Barra do Plrahy — Estado do Hlo, ou oom o proprietário, ar.
Alexandre Viaorlto,.á rua Primeiro de Maroo, 24, sobrado, Rio de Janeiro.
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Prof. Dr. Aústrcgesilo .^r.
Cons. 7 de Setembro. 211, As 3 horas.

Tel. C. ÍÍ95

VIAS URINARIAS
Cura railicnl da blenorrhagla. Exa*

me directo dn urethra. Tratamento
dua uu-lestl-ie venereaa pelo Dr. Ilcl-
miro Valverdc. — Largo dn Cario-
ea 10. - De 1 d 8.

Escola para Chauffeurs
Em virtude da próxima mudança da sé-

de psra o predio próprio & Avenida Salva-
dúr-de Sá, resolveu o Director da Escola
Para Chauffeurs, com séde actual a rua
lllachuelo n'. 383,-fa'zer reducçCes nos pre-
ços das matrículas dos. differentes cursos.
Minislr«m-se InstrucçOes a domicilio.
Franquea-se- entrada ao distineto publico.
Dlrljam-se para a rua Rlachuelo n. 383 —•
Phone Norte 53 li.

FORMICIDA
Para a extinção completa da

8ÀUVA H» com o

INDEPENDÊNCIA
ele suecesso garantido.

HUA S. rEDRO. PI T- Rio

CARRAPATYL
_' o carrapaticidi melhor e o

mais barato. Mata o-carraipato, ber-
ne, piolho o sarna em 72 horas, sem
nenhum risco para o gado, que me-
lhora em peso e saúde.

Empregado e preferido pelos fa*
zendelros do Klo Grande do Sul. Ap*
provado pelo Ministério da Agrlcul*
tura.. . — .

A. Leivas Leite — Pelotas. Agente
no Rio: Lauro Monteiro & Cia. —
Rua 1° de Marso, 115, Io,

ADUBOS "FORTUNA" PARA A LAYOURA
Para cafésa?s novos e velhos, replantuB. etc. assim como para as
lavouras de ç:«.nna, arroz, feijão, batatas, alfafu. etc, os adubos"FORTUNA" constituem o mais poderoso auxiliar, tanto para
AUGMENTAR como para MIOLHORAK a producyâo. A aua com-
posição foi meticulosamente estudada, tendo-se cm vista os nossos
variados typos de terras. E' o adubo mais RACIONAL e de resul-
tados mala IMMEDIATOS. Ccntenares de attestados o confirmam!

FABRICADO NA BASE DE TORTA DE MAMONA, FARINHA DE OSSOS
DE8GELATINAD03, SALITRE DO CHILE, 8UPERFOSFATO, CLORURETO

DE POTASSA ETC.

Para prrços c outras Informações, queiram os Interessados dirlgtr-sc a

ADUBOS "FORTUNA" LTDA.
Rua Boa Vista 21 — Caixa Postal 1002 — S. PAULO

.. r_..- -í ' «-ET-fa fà ^^ij i-íí-ffi' , '¦¦ãm-
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0 RECONHECIMENTO
DO SOYIET PELO

, BRASIL
O interesse despertado nos
Estados Unidos e em Moscou

WASHINGTON, 2 (U. P.) — A
proposta apresentada na Camnra
dos Deputados du Brasil, u rospol-
to do roconhoclmento du Ropu-
bllca do Soviet da Rússia, polo go-
verno brasileiro, despertou grando
Intorosse nesta capital.

O tacto do ter sido enviado o pro-
Jecto fi CommlHHflo do Diplomacia da
Camnra, provoca amplo discussão nOH
círculos diplomáticos desta capltul,
«obro a probubllldade do govorno
ftnierlcuno mudar do idfia n respeito
do roconheclnicnto do Soviet da
Rússia.

MOSCOU, 2 (TJ. P.) — A agencia
tologriiphlca "Resta", onvlou osta
tardo aos seus freguezes, desta ca-
•pitai, um tolearaiiima, procodonto
do Rio dc Janeiro, annunciando a
apresentação na Câmara des Depu-
tados, de um projecto mandando re-
conhecer, polo governo brasileiro,"do Jure", o regimen sovlotlsta da
Rússia',

$**********************,
RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 2. (U. P.) — Realizou-

ie no Parque das Necessidades o
duello entro oa presidente.. da„Censç-.
lho dc Ministros demissionário e o
er. Ribeiro Fonseca, ficando esto fe-
rido no braço.

Partiu para o Ferrol o cruza-
dor norueguez "Nordenskjold".

O aviador Emílio Carvalho (foi
autorizado a realizar um rald ae-
roo atravez do Angola.

-— O Orfeon de Coimbra tenclona
fazer uma viagem a Allemanha, afim
do realizar diversos concertos nesse
palz.

—No concurso de canto do Con-
servatorlo do Paris, ganhou o pri-
molro premio a portugueza ora. d.
Maria Franzeres.

Falleceu no Porto o coronel
Ferreira Machado.

O Senado approvou um proje-
cto mandando collocar na sala das
sossões o busto do grande orador
portuguez Antonlo Cândido.

O Senado approvou um protes-
to contra a attltudo da Associação
Commercial de Lisboa, «uo eensu-
rou a acção do governo o lembrou
quo o presidente da Republica, sr.
Teixeira Gomes, tinha saldo da Con-
fltituiçüo. Alguns senadores propuze-
ram a dissolução da Associação.

A Commissão Executiva da
Paz apreciou nova proposta da Al-
lemanha sobre o pagamento das rc-
parações em gêneros.

A colônia brasileira promoveu
umn manifestação ao sr. Borges,
cônsul geral do Brasil nesta capital,
fc!ioitando-o na data do seu anni-
versario natalicio.

Em homenagem ao presidente
da Republica, a Escola de São Con-
rado tomou o nomo de "Teixeira

Gomes.
LISBOA, 2 (U. P.) — Contraria-

monte ao aue so annunclou, os srs.
Álvaro de Contro o Ribeiro da Fon-
seco, que se bateram hoje em duello,
no qual o segundo saiu forido no
braço, n&o so reconciliaram apôs o
encontro.

 Os aviadores revolucionários,
recentemente amnistiados, antes de
so vec-lherem aos seua corpos na
provinha, offeroceram um almoço
ao sr. Cunha Leal, em agradecimento
pela attltudo que assumiu no Parla»
nvento, na questão da revolta do
Campo da Amadora.

J> FAM.Kr.lMF.NTO DO
klNCIPE MATSUKATA
TOKIO, 2 (U. P.) — Falleceu nes-

ta capital, hoje, o príncipe Matsu-
leata.

O fallecido era um dos mais ve-
lhos estadistas Japonezes e no correr
da sua larga carreira oecupou mui-
tas vezes pastas ministeriaes e tam-
bem outros postos governamentaes.

O illustre estadista não oecupava
nenhum posto official por oceasião
de sua morte.

Dr. A. Ourique Machado
DOENÇAS DOS OLHOS

TRAV. S. FRANCISCO 3, T, C. 609
Assistente da Santa Casa do Rio do
Janeiro, ex-adjunto das clinicas dos
professores: J. Meller o M. Sachs,
de Vienna, E. Krüclcman o Silex,
de Berlim.

Exames de olhos pela Rotfrei-
llcht o com a lâmpada de fenda de
Gullstrand.

O RELATÓRIO MON-
TAGU

¦'¦ m ¦¦¦¦!

A boa situação dos nossos ti-
tulos em Nova York

NOVA YORK, 2 (A.) — Multo
ombora os financistas americanos
nllo exterlorizem francamento a Im-
prosado quo lhes causou as palavrus
da iu limão Ingleza sobre as actuaes
condições oconomiças o financeiras
do Brasil, tem-so como corto, nesta
cidade, que, aoa valores brasileiros,
aqui negociáveis, estA. reservado um
bolllHsImo futuro.

Nüh eHpheras da Wall Street, onde
os valores estrangeiros são cotados o
disputados iielos concorrontes ao
mercado* mundial do títulos, fi crença
predominante que os valores brasllel-
ros, entrarão,' dentro do algumas se-
íiHinii.H. no i-Cil dos mnls procurados o
dos mais faòllmènte negociáveis.

A rápida ascenção nas cotações
desses títulos, fazem os financistas o
os corretores da Bolsa prever com
optlmlsmo a realização de grandes
tronsacçflos com o mercado brasl-
lelro.

No "-Weekly Bulletln", da Bolsa,
nota-se quo os títulos do 8 °|° oh*-
garam -nos últimos 20 dius, do 91 l|2
a 99 !)|5 pontos; os da Estrada de
Ferro Central do Brasil, dc 7 °|°, cho-
garam a 77 e 78 pontos; os do Rio
de Janeiro, emittidos com vencimen-
to para 1940, ao typo do 8 °|°, alcan-
çaram 87 e 93 2|3 pontos.

Commentando o acontoolmento,
nos_mi!Jos_f!.naticolros dizem quo a

fi para uma estabilidade firmo, com
probabilidades do alta maior.

*******************}

VARIAS NOTICIAS DA
ALLEMANHA

BERLIM, 2 (U. P.) —¦ A Commis-
são Especial do Relchstag, dos nego-
cios dos territórios allemães, ocoupa-
dos, publicou uma declaração em quo
manifesta a sua convicção de que os
generaes francezes estão desrespei-
tando o decreto promulgado pelo
chefe do gabinete da França, sr.
Herriot, pornilttindo o regresso aos

O ASSASSINIO
ÜE MATTE0TT1

¦ '¦ ¦ ¦ ¦» i ¦¦ ¦

O "Daily News" diz que a
Italia está cansada de Mus-

solini
LONDRES, 2* (U. P.) — O Jor-•nal "Daily Nows", qua 6 uma folha•sablduincnto iintl-fasclHtn, publicahoje um segundo telogranima do um

correspondente especial quo viajou
atravfis da Italia o que diz ter feito
um estudo profundo da situação po-
litica Italiana conseqüente ao a»sas-
slnlo do Mattcottl.

Essa correspondente acha-se ago-
ra em Chiasse, nu Suissa, do onde
inunda noticiou ao seu Jornal.

.Segundo elle, a Italia estA abor-
recida com Mussolini "cuja dicüidu-
ra terminou".

O íasciumo teria entrado ria «uu
ultima pliasc-, sendo multo provável
qun a chefia do governo venha a ca-
ber ao ex-prlmelro ministro sr. Gio-
llttl."Depois.de algumas semanas, com-
tudo, nlnda ha fascistas quo apoiam
Mussolini e milhares do Camisas-
pretas estão concentrados om Bolo-
nha e monos ostensivamente em Ro-
ma, Milão, Turim, Florença o nou-
trás partes, com o desfarço de re-
uniões do partido.

Consta que Mussolini se acha mui-
to menos eonfldnte, apôs o terrível
caso Mattcottl."

Esse correspondente Insisto em af-
firmar que o facto de haver Musso

tondencla gerâTdos tltdlag-brasHelroB-UlnLflbandonado o Ministério do In-
terior, significa o termo dò bbií J)0
der llllmltado.

Dfi-se multo pouco credito aqui ãs
informações do Informante do "Dai-
Iy News", por ser geralmente conhe-
cida a attltudo anti-fasclsta desse
Jornal que não perde oceasião para
atacar Mussolini o o seu partido.

ROMA, 2 (U. P.) — O "Glorna-
le d'Italia" declara hoje que a uni
ca razão por que o primeiro minis-
tro Mussolini não irá a Londres, pa-
ra assistir íi conferência dc primei-
ros ministros que ee realizará nessa
capital a 10 do corrente, fi estar o
situação interna um tanto perturba

seus lares dos allemães que haviam I da, sendo necessária.aqui a sua mão

nm Tini in nos negócios, ameiee
útil ítlLlu ,er saude, realizar tud-

que desejar; cartas co»
selloB para a resposta a P. 8„ Bata*.
eSo dp Mesaulta., E. do Rio.

sido expulsos do Ruhr o da Rhcna
nia.

A commissão resolveu, tambem,
Insistir Junto do governo, no sentido
do ser solicitada ao governo da
França a reducção das suas forças
do occupacão, afim de que fiquem
casas deeoccupadas bastantes para
abrigar os exilados quo voltam áquel-
ias regiões.

O fascista allemão, Karl Tope,
foi hoje sentenciado a 18 mezes de
prisão, por haver assassinado um
operário nurmi luta havida pouco
antes das eleições do Relchstag, este
anno.

O tribunal não quiz reconhecer a
derimente de defesa própria.

O govero facilitou a dilação de
prazo para os contratos existentes
entre o Missão Inter-Alliada de Con-
trôle das Industrias o das Minas o os
Industriaes allemães, prorogando os
créditos a estes últimos.

Dilatando taes créditos, o governo
explicou que era seu intuito evitar
todo o motivo d? conflictos que pu-
desse fazer perictitar o exito da con-
ferencla dos chefes dos gabinetes,
marcada para Londres,.no dia 1G do
corrente.

NAS OLYMPIADAS
MILÃO, 2. (U. P.) — O team

athletico italiano que vae represen-
tar o paiz nou Jogos Olymplcos, que
ee realizam este mez em Paris, par-
tiu hoje para a capital franceza.

Os chronlstas desportivos, com-
mentando a equipo Italiana, são una-
nlmes em dizer que, a Julgar pelas
provas eliminatórias, esse team é o
mais forte quo porventura Já se
apresentou aos campeonatos olym-
picos modernos.

PARIS, 2. (U. P.) — Devido â
chuva foi adiado o match do polo
entre os teams francez e argentino,
que devia realizar-se hoje, para o
dia 12 do corrente.

EMPRÉSTIMO A' HUNGRIA
LONDRES, 2 (U. P.) — O em-

prestimo de 7,902 libras, lançado
hojo para a Hungria, foi plenemen-
te aubscripto, tendo se encerrado aa
respectivas listas.

****J**Í*****4V********

A ELEVAÇÃO DA TAXA
BANCARIA EM LONDRES

LONDRES, 2 (U. P.) — Correu
hoje, nos meios financeiros o boato
de que a taxa bancaria iria ser ele-
vada. amanhã, para cinco por cento,

"FIDALGA"
a Cerveja

¦prefstida

Teleph. Villa 111

PEQUENOS ANNUNCIOS
A NTIGC1DADES—-Brilhantes, Jóia»

e prata. Compram-se pelos melho-
res preços. A "Mina de Ouro", Ave»
nlda Rio Branco, 137.

ANTIGÜIDADES — Pagam-Se ma
" xinios preços: pratarla, chalés
heerpanhoes, objectos em marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,
louça, moveis e quadros. Galeria
Esslinger, rua Barão de S. Gonçalo,
22 (Janto á Av. Centrei). Tele»
phono C. 4243.

•PARTOMAiNTE paraense, de volta
j de sua viagem ao Norte, 6 en-
can trada das 12 ás 18 horas, á rua
Visconde de Itaúna, B73, sobrado;
diz o presente e prediz o futuro com
segurança; especialista em questões
intimas; absoluta dlscreção.

•pONCERTAM-S E Jóias e relógios
na Pêndula Americana; á rua dos

Inválidos, 10.

HR. AUGUSTO CERQUEIRA —
Moléstias da Pelle e Syphilis. Con-

sultorio: Assembléa, 37, das 4 horan
em diante.

r\R. FLAVIO PESSOA — Pratica
*? dos hospltaes da Europa, Necker
e Broca de Paris. Vias urinarias.
Rins, Doenças das senhoras, cura
radicai da blenDirhagla aguda e
chronica e suas complicações. Tra-
tamento sem dôr, do estreitamento
da urethra pela electrolise; cons. rua
Sachet, 21, das 12 ãs 16 horas.
Tel. n. 7.217. Residência, rua Gene-
ral Canabarro, 470, tel. Villa S168.

HINHBIRO para hypothecae e pro-
missorias. juros módicos, com J.

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

DB. HYGINO, Cir. geral, Mol. Sras,
OR. HYGINO FILHO, med. opera-
dor, syphilis, appendlcltes, hérnias.
S. José. 69 (1 âs 5). T. C. B16.

nDR. RAUL PACHECO — Parteiro" 
c gyne-cologlsta, com 12 annos de

pratica. Partos sem dôr, moléstias
das senhoras, tumores do selo e ven-
tre, hérnias, appendlcltes, hemor-
rholdas, operação cesariana. Instai-
lação especial para sua clinica no
Sanatório Guanabara. Consultório,
rua da Carioca, SI, das 2 1|2 ás C;
cartões com hora marcada. Resi-
dencia. Sanatório Guanabara «¦— Tel.
B- M. 877 e 403.

firme para conter os Vermelhos
O "Giornale" declara que o paiz

precisa de uma segunda onda de jus»
tlça purlflcadora. Mussolini cansou-
se afinal dos insultos contínuos lan-
çados contra ello -c o seu governo,
apezar de possuir energia para con-
tel-oa.

•O jornal socialista "Avanti", do
Milão, replica, dizendo que "a jus-
tlça começará quando Mussolini dei-
xar o governo."

ROMA, 2 (U. P.) — Mais dois
advogados escolhidos pelo tribuna!
se recusaram a defender o sr. Du-
mini, no • processo que lhe move a
justiça pelo assassinio do deputado
socialista Giacomo Malteottl.

A Associação dos Advogados pro-¦vavolmento intorvirá no sentido de
vencer a repugnância manifestada
pelos seus membros em aceitar a de-
fesa dos instigadores daquelle bar-
*baro homicídio.

A OPPOSIÇÃO
ROMA, 2 (A.) — Ae facções op-

posiclonistae continuam a negar a
sua co-participação aos trabalhos
parlamentares, mantendo, assim, a
sua attltudo contra o sr. Mussolini.

Essa demonstração já havia tidr*
uma significativa amostra quando o
IParlamcnto esteve no Qulrlnal, afim
de ler a S. M. o rei, o discurso-*
resposta â fala do throno. Por essa
oceasião o deputado opposicionista
sr. Di Rodino, ex-2° vice-presidente
da Câmara, recusou-se a apparecer
deante da rei em companhia do sr.
Mussolini.

Os opposicionistas em reunião que
effectuaram, resolveram demonstrar
ao governo que os novos ministros,
ha pouco nomeados, não os satisfa-
aem. .

Manifestaram, lambem, na referi-
da reunião, o desejo de não collabo-
rar de fôrma alguma com os ele-
mentos fascistas, emquanto não ces-
sarem certas violências o arbitrário-
dados quo estão sendo levadas a ef-
feito.

¦Crê-se, por esso motivo, que os ho-
rizonles politicos estão novamente
toldados, justamente agora que o sr.
Mussolini desejava harmonizar tudo,
com a nomeação dos novos minis-
tros, quo, hontem, no Quirinal, pres-
taram compromisso, jurando fidell-
dadn ao rei.¦ROMA, 2 (U. P.) — As commis-
soes executivas doa ramos locaes dos
partidos Populista, Socialista, Unita-
rio, Social Democrático, Republica-
no. Maximalista e da Italia Livre,
approvaram hoje uma moçiio pedin-
do que as executivas centraes dessas
varias organizações mantenham a
sua actual attitude politica do abso-
luta irreconeiliação.

BRUXEI/LAS. 2 (U. P.) — O
deputado Wauters, falando no Parla-
mento hoje. affirmou que o regimen
Italiano falllra "num crime de san-
gue".

O ministro, do Exterior sr. IJymans
protestou então, vehementemente,
contra essa linguagem usada contra
uma nação amiga.

Esso protesto foi enthusiasticamen-
applaudldo pelos deputados presen-
tes. »

NÁPOLES, -2 (U. P.) — O depu-
tado fascista dissidente sr. Cesare
Forni numa entrevista concedida á
imprensa hoje declarou quo o depu-
tado Giunta, que até ha pouco fora
membro do Dlrectorio Fascista Cen-
trai, enviou uma circular aos seus
partidários no Piomonte e na Lom-
bardia, dando-lhes instrucções para
tornarem a vida insupportavel a elle
Forni.

Piuco depois, atíirmou o otitravis-
lado aconteceu-lhe levar uma tre-
menda surra que quasi deixou mor-
to, applicada por inidHjlduos desco-
nheoij,*--.

ROMA.2 (U. P.) — O procura-
dor da coroa pediu ao senador Be*1-
gamini que se avistasse com os indi-
viduos aceusados de homicídio na
pessoa do deputado Matteotti, afim
de verificar se algum delies esteve
entre os bandidos que no inverno
passado assaltaram a sua casa cm
connivencia com o seu chauffeur.

Q SEU FUTURO — Qualquer pes
soa que qulzer possuir um horos-;

copos da sua vida, mande o dia e o!
mez do seu nascimento, para conhe- jcer bem o seu futuro. Cartas á J.
Tort, caixa postal n. 2,417, Rio. i

QUER 
comprar, vender, concertar

ou fazer jóias com seriedade?
procure a "Joalheria Valentim", rua
Gonçalves Dias, 37, phone 994 C. :

TY.FOGRAFHTA — Vendem-se ma-j
chinas íara Imprimir, cortar, pi-!

cotar, coser, dourar e outras eonge- ¦<
neres de todos os systemas e forma-
tos, na casa Jacob Kosinskl, á rua;
Buenos Aires. 223. •

Oceasião única

para vantajosas

compras na

Joalheria Adamo
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OS NOVOS SUB-SECRETA-
RIOS DO MINISTÉRIO

ITALIANO
¦¦ *% m

ROMA, 2 (A.) — Hojo, (L tarde,
devo ser publicada a lista official dos
novo» sub-socretatios de Estudo,
pura us dli'1'eriMitcs pastas do minis-
torlo,

Nos clrculOB políticos ofíirma-no
que serão nomeados, para o Mlnls»
terio do Interior, o deputado Dlno
Grandi; para o da Guerra, o depu-
tudo Carlos Salina; paru o dns Co-
lonliiH, 11 deputado Roberto Ciintiilu-
po o puru o da Justiça, o deputado
Giovunni Cclesla di Vegllasco.

As nomeações para as demais pas-
tas ainda não estão assentadas.

Nota da Agencia Americana — O
deputado Dlno Grandi, nasceu otn
Imola, u I do Junho de 1S95. E'
uma das figuras de ínnlor destaque,
do fascismo bolonhez; partidário ar-
delito da intervenção da Italia, na
Cirando Guerra; combatente conde-
cocado com u medalha militar, ex-
vlce-commlssarló geral tia emigração
ò actiialmeiito presidente da Caixa
Nacional para os infortúnios no tra-'
balho.

E' um brllhanto orador e aprecia-
do escrlptor sobro questões políticas.

Foi eleito deputado om 1920 o se-
cretario do Grupo Parlamentar Fas-
clsta, mas a Câmara não o reconho-
eeu por não tor attingido a edado
legal.

Membro da Directoria do Partido
escreveu um importante volumo so-
bre o fascismo, para a collecçao de
estudos sociaes do editor Copelli.

Tendo tomado parte na criação do
movimento syndical fascista, repre-
sentou a Italia na Conferência Inter-
nacional do Trabalho, em 1922.~E' 

dlrector du casa editora "Impo-
ria". Foi eleito na clroumscrlpção
emillana.

O deputado Curiós Sanna, nasceu
em Cagliari, a 3 de janeiro de 1895.

Depois de feitos os estudos neces-
sarlos, ontrou para o exercito em
1S79, como segundo tenento de in-
fantaria.

Quando estalou a Grando Guerra,
era coronel, comniandante do 13."
dc infantaria com o qual conquistou
Soltz no Curso, sendo condecorado
com a medalha de prata ao valor.

Promovido, tomou parto om lm-
porlantes combates c em 191U coo-
perou efflcazmente para deter uma
offensiva austríaca, defendendo o
monte Magnabaschl, sendo novamen-
te condecorado.

Nomeado commandanto da 14." dl-
visão, conquistou a quota 144, numa
acção, durante a qual Benlto Musso-
Uni foi ferido.

Por merecimento de guerra foi
promovido a tenente-general.

Actualmente, fi presidente do Tri-
bunal Supremo de Guerra o Marl-
nha.

E' um dos deputados nacionaes
pela Sardenha.

O deputado Roberto Cantalupo,
jornalista de grande merecimento, 6
redactor político de "L'Idea Nazio-
iiale" c collaborador das principaes
revistas italianas o estrangeiras.

Entrou para a Câmara como can-
didato da chapa nacional, pela cir-
cumscripção da Campania.

Nasceu em Nápoles, a 17 de janel-
ro do 1891 e muito moço dedicou-se
ao jornalismo.

Correspondento de guerra na fren-
te italiana, foi condecorado com a
cruz "Ao mérito de guerra".

Grande conhecedor dos problemas
politicos e etpecialmente de política
estrangeira, ha muitos annos agita a
questão das relações entre a Italia e
o Vaticano.

As suas obras mais conhecidas são:"A politica franceza", "A conciliação
franco-vatlcana" e A crise do Ruhr".

O deputado Giovannl Gelèsla di
Vegliasco, pertence a uma familia da
nobreza de Finalberge, e nasceu em
Florença. a 8 de agosto de 1808.

E' doutor em direito o exerce a
advocacia em Gênova.

Em 1895 foi eleito conselheiro pro-
vincial o desde então oecupou-se
activamente da vida administrativa.

Em 1903, foi eleito deputado por
Albenga, e em 1909, stíb-secretario
das Obras Publicas, no segundo Mi-
nisterio Sennino e sub-secretario do
Interior, em 1914, no Ministério Sa-
lan dra;-

Fundou o fascio parlamentar de
defesa nacional, do qual íoi secreta-
rio.

Adheriu ao fascismo, reaffirmando
porém, as suas convicções monar-
chico-constitucionaes.

E* grande official das Ordens da
Coroa da Italia c dos SS. Maurício
c Lázaro.

Publicou um apreciado volume so-
bre a Liguria.

0 "DIA DO DOMÍNIO"
OTTAWA. 2. (U. I>.) — O "Dia

do Domínio", comniemoraUvo da
união do diversas províncias, foi ce-
lebrado em todo o Dominio com
grande solemnldade, realizando-se
varias paradas militares.

Oh telegrammas recebidos das
províncias informam que a data foi
commemorada com grande enthu-
siaemo, i^pcclalmento nas cidades
do Toronto, Montreal, Quebec o
Vancouver.

LONDRES, 2 (U. 
*P.) — A comme-

moração do Dia do Dominio, em
que so festeja a unificação das pro-
vincias do Canadá, foi celebrada,
hontem, á noite, -com um banquete
em que tomou parte o príncipe de
Galles, herdeiro do throno da Grã-
Bretanha o muitos canadenses do
destaque político o social.

O príncipe, quo era o orador offi-
ciai, exaltou a grandeza do Impe-
rio Britannico e da prospera colônia
da America do Norte, lembrando
episódios d« sua visita a este paiz,
em caracter particular.

Sua ulteza, uo decorrer do dlscur-
so, annunciou que ia visitar seu ra*h-
cho canadense, na parto Occidental
do Dominio, durwnte o próximo ou-
tomno, tencionando deixar a Ingla-
terra em agosto, afim de pa-asar se-
tembro o outubro no Canadá.

•O príncipe não se referiu ao resto
dos seus planos no Canadá.

DEMITTIU-SE 0 GABINE-* TE DE PEKIN
LONDRES, 2. (U. P.) — Aca-

bani de chegar despachos de Pekim
commurilcando a demissão do gabi-
nete.
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CIRCUMNAVEGAÇÃO
AEREA

HONGKONG, 2. (U. P.) — O
aviador britannico major Maclaren,
que tenta o rald de clrcumnavega-
ção aerea mundial, partiu daqui,
hoje, de manhã, para Foochow, es-
perando alcançar Shanghai antes do
anoitecer, permanecerido em Foo-
chow apenas o tempo necessário
para embarcar combustível o vive-
res.

LONDRES, 2 (U. P.) — Despa-
chos recebidos pelos jornaes desta
capital, esta tarde, informam que o
piloto brltannico. igajor. Mac Laren,
que estã fazendo a prova de nave- |
g«ção aerea do globo, chegou a Fu- I
Chow, na China. '

A PRESIDÊNCIA NOR-
TE-AMERICANA

" i *9

MacAdoo continua com o
maior numero de votos

NJ3W YORK, 2 CU. P.) — O 29»
escrutínio rcallsado na sessAo do hon-
tom da Convenção Nacional Domo-
erótica, para <i cOBOlIld do cntidldii-
to do partido ii presidência du Rc-
publica, foi extremamente renhido,
ü resultado demonstrou que o sr.
Wllllam (ilbbn MacAdoo, ulnda se
conservi na frente com 415 votos,
apesar dn animosidade q*«o provais»
co na cldado de New York contra
essa candidatura, O governador do
Est.ido de New York sr. Al Smith
figura em segundo logar com 321 vo-
tos. Nesse escrutínio o sr. John AV.
Davia antigo embaixador deu E-atn-
do.i Unidos na Corte de 8, James
ganhou terreno conquistando o ter-
celro Ioffur, tendo uugmontttdo o nu-
mero de seus partidários entre a-t
diversas delegações. O sr. Dayle rc-
uniu 124 votos o meio. Prognostica-
so quo o antigo embaixador ainda
conseguira maior numero do votos
o reforçara n sun candidatura nou
próximos escrutínios,

A Convenção suspendeu os seus
trabalhos do dln, depois do 30° es-
crutlnlo, que não offereccsu nenhuma
alteroção radical na escolha dos cnn-
dldatos. Segundo todos os Indícios
prove-se quo se produzira a abertura
do impnssse, ontro os tres cândida-
tos mal» votados, surgindo um ter-
celro cujo nome ainda não figura em
pitmelra fila, o que recebera os votos
dllM riol.'E-.lr;flP« quo yflr*) fl h-in ilfinnn.
do os siv. MacAdoo e Smith.

Acredita-se que o senador Glaas do
Virgínia, antigo ministro do Thesou-
ro, cata tomando o logar no senador
Ralston, como candidato de conci-
Ilação. O sr. Glusa, fi provavelmen-
te< o democrata mais temido pelos
republicanos, pois a sua política ó
sâo, sdlida o merece a approvução
de grando parto da população do
paiz.

O senador Undórwood, tambem
continua a Iutur, mus ainda não fi
considerado um candidato provável.

NOVA YORK, 2 (U. P.) — A Con-
venção Nacional do Partido Demo-
crata adiou por algumas horas os
seus trabalhos, apôs haver realizado
38 escrutínios sem conseguir esco-
lher o candidato do partido fts elel-
ções presidenclaes do novembro. A
votação continuara ãs 20 horas do
hoje.
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TRATADO DE GARANTIA
MUTUA ENTRE AS NAÇÕES

, EUR0PÉAS I
LONDRES, 2 (U. P.) — O pri-'

meiro ministro sr. Mac Donaid fa-
lando hoje, na Câmara dos Com-
muns declarou ter consultado todas
as nações da Europa para saber qual
a sua opinião sobro um projecto de
assignatura de tratados de garantia
mutua entre todos os paizes do con-
tinente.

A CAMPEÃ FRANCEZA DE
TENNIS

LONDRES, 2. (U. P.) — O "Daily
Express" publica uma carta da fa-
mosa campeã de tennis franceza,
niademoisolljj Stizana Lenglcn, na
qual ella declara quo não partict-¦para de nenhum Jogo de tennis in-
ternacional emquanto* durarem oo
jogos alympicos.

Mademoisello Lenglen foi obriga-
da a essa abstinência sportiva pe-
los seus médicos, em virtude de os-
tar soffrondo dos effeitos posteriores
da itcricla que a atacou.

0 CARVÃO ALLEMÃO
BERLIM, 2 (U. P.) — Os grandes

proprietários das minas de carvão
adoptaram hontem a resolução dc
diminuir os preços do combustível na
média de vinte por cento. Essa de-
cisão foi tomada em antecipação á
expectativa de que as recommenda-
ções formuladas no relatório Dawes
serão dentro em brevo postas cm
execução o de quo notam que a Al-
lemanha poderá reconquistar os mer-
cados mundiaes que perdeu como
conseqüência da guerra.
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A ITALIA NA CONFEREN-
CIA INTER-ALLIADA DE

LONDRES
LONDRES, 2 (U. P.) — O corre-

spondente do jornal "Morning Post",
em Roma, telegrapha dizendo constei'
lá que o senador Cesare Nave, inovo
ministro da Economia Nacional, ro-
presentai-ã a Italia na Conferência
Internacioal AHIade, que se realizará
em Londres, no dia 15 do julho.

NA HESPANHA
MADRID, 2 (A.) — Segundo in-

formações recebidas pela imprensa
desta captital, sabe-so qu(\ na zona
Occidental de Marrocos os mouros se
empenharam em violento combato
com as forças hespanholas no do-
mingo ultimo.

Finda a grande refrega verificou-
se que as forças hespanholas haviam
soffrido 50 baixas, alem de perdor
para o inimigo grande quantidade de
material bellico.

A imprensa mostra-se penallsada
com mais esso insuecesso das forças
hespanholas.

BARCELONA. 2 (A.) —Falleceu
nesta cidade o antigo jornalista sr.
Alfredo Opisso, director do jornal"La Vanguarda".

O seu passamento foi geralmente
sentido.

MADRID, 2 (A.) — Em Catalaynd
falleceu hontem, repentinamente, o
ex-senador du Reino sr. Sexto Guil-
lon, que, durante o tempo em que os-
teve no poder, fez bellissima figura.

MADRID, 2 (U. P.) —- O rei Af-
fonso XIII assignou hoje, um decre-
to dando aos generaes que compõem
o dlrectorio militar faculdades se-
melhantes ás que gosani os ministros
do Estado.

Amanhã esses generaes deverão
fazer juramento de fidelidade ao
rei.

0 GABINETE
PORTUGUEZ

A crise não foi ainda solu-
cionada

LISBOA, 2 (U. P.) — O «r. Al-
varo do Castro desistiu do orgnnl-
zar o novo Ministério.

LISBOA, 2 (A.) — Urgente ¦—
Acaba do V0rlflcnr-S0 um Inicldcn-
to na organização do novo gablnoto,
o quo vem aggravar de certo modo a
crise ministerial, perturbando as no-
gocliiçOes quo haviam sido ontabola-
das pnra a sua solução,

E' o caso de tor u Imprensa desta
capital afflxadò nos sous plaoards,
a noticia de que o sr. Domlngues
dos Santos, tendo oncontrado dlffi-
cuidados Insuperáveis pnra constl-
tulr um gabinete que congregasse to-
dus ns facções políticas presente-
mente agitadas em torno dn crlso,
havia tiilu umn nnvu confõroncln,
em particular, com o dr. Teixeira
Gomes, presldento da Republica, a
quem expuzera detalhadumento a
situação.

Dessa conferência tarla resultado
diz-se nas rodas bem Informadas
a suggestão da escolha do nome

do sr. Rodrigues Gaspar, para auxi-
liar, com a sua roul Influencia, as
domnrches jft Iniciados pelo sr. Do-
mlllgues dos Santos.

Cum os esforços conjugados dos
srs. Rodrigues Gaspar o Domingues
do.s Santos, esporn-se, para breve, a
solução definitiva da crise por que
estft atravessando o paiz.

Com esto propósito, os srs. Rodri-
nes Gitsnnr p Domlngues Santos, es-

[i——H dER-VIQ-O TELEC^^AJPiaiÕOl^^^^ :

tiveram cm palácio, fts 18 horas, rea-
Hzandii com o prosldcnto da Repu-
bllca dr. Teixeira Gomes, uma con-
ferencia n& qual devem ter ficado
assentados os novos planos para
uma acção conjugada dos dois no-
tavels politicos.

A nota official que se esperava ft.
tarde sobro o assumpto, ató agora
(19,20 horas) não foi fornecidas á
Imprensa.

LISBOA, 2 (U. P.) — Os demo-
craticos responderam :( carta em
quo o sr. Álvaro de CustVo impunha
certas condições para Incumbir-so
da reorganização do Ministério, mos-
trando a impossibilidade dc approvar
as medidas financeiras propostas na
referida carta.

Essa resposta fará com que o sr.
Castro declino o encargo do formar
o novo Ministério.

O CONVITE AO SR. DOMINGUES
DOS SANTOS

LISBOA, 2 (A.) — O dr. Teixeira
f-ntries presidente da Republica, de-
pois do uma segunda conferência,
¦j.tsiante demorada, quo teve com o
dr. Álvaro de Castro, ex-chefe do ga-
binete, o outros políticos do impor-
tancia, resolveu convidar para re-
organzar o Ministério, ao sr. Josfi Do-
mlngues dos Santos.

S. cx. o sr, presidente da Repu-
blica fez um convite pessoal ao fu-
turo chefo do gabinete, dopols dc
ligeira palestra amistosa que com
elle teve no Palácio Bolfim.

O sr. Josfi Domlngues aceitou a cs-
pinhosa incumbência o inloiu em se-
guida as demarches para a formação
do gabinete.

Hoje mesmo serão convidados os
membros componentes do Ministério,
esperando-se quo atfi amanhã, a cri-
se esteja completamente resolvida.

O sr. Jose Domingues dos Santos,
como se sabe, fazia parle do gabine-
te Álvaro do Castro, lendo renuncia-
do a 26 do mez passado, quando se
declarou a ultima crise política.

Como ministro da Justiça, quo era,
prestou s. ex. relevantes serviços
á Republica, augmentando sobremo-
do o seu prestigio político.

Ao que parece, s.ex. corresponde
á espectatica geral da nação, con-
tando com muitas sympathlas e com
o apoio geral dos partidos, podendo,
desto modo, organizar um gabinete
estável e a inteiro contento do todas
us facções.

O sr. Josfi Domlngues dos San-
tos ficará interinamente com a parta
do Interior a seu ca-go.

A HESPANHA
W MARROCOS

PARIS, 2 (U. P.) — O corres-
pondente do jornal "Lo Temps" no
Tanger communicou quo os rebel-
dea do Ritf, em conjuneção com os
partidários do Raisuli, iniciaram
uma offensiva contra as posições
hespanholas entre Tuan o Chacaenen
baluarte hespanhol.

O correspondento acerescenta que
os rebeldes apoderaram-se de uma
guarnição o massacraram grande nu-
mero de soldados hespanhoes.
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A RAINHA DE HESPANHA
EM LONDRES

LONDRES, 2 (U. P.) — Vinda do
continente, chegou, hoje, a esta eu-
pitai a rainha Victoria Eugenia da
Hespanha, para uma visita parti-
cular a sua mãe, prlnceza Beatriz.

Sua majestade foi recebida na es-
tação por, sua progenltora c outros
membros da família real ingl/za.

0 JAPÃO E OS ESTA
BOSÜNipOS

A bandeira da embaixada
norte-americana foi tirada

por um japonez
J#N,DR?S\3 (U* p*> - A Bmbat- *
xnda do Japão publicou uma nota '

híü.Ma, ° °»°?<"> da "7*nlfostiKãohostil do quo foi alvo hontom uEin".bnlxiulu dos Estados Unidos em To- 
'

A nota informa que hontem, ao ,lmolo dia, um cidadão Japonês, des-» -conhecido, nrrlou n bandeira nmorl- Scnnn que estnva lçadu om frente no )terreno da Embaixada dos Entados '
Unidos, cujo edifício rulra por ocea-9sino dos terremotos do setembro donnno ultimo, ,

O referido Indivíduo levou comstgo
a bandeira. A policia foi avisada dòracto o correu em procura do dos-conhecido, porsogulndo-o, do accordo,*com as Informações quo rocebera • 

'
respeito do rumo que parecia ter t«« '
mado, mas não conseguiu encontrai***
nem descobrir o logar ondo pro-curasse refugio.

An autoridades do Toklo, necr-üi
centa u nota, empregam todos os re»cursos de que dispõem afim do pren-dor o culpado, tendo Iniciado rigo-
roso Inquérito, empregando secretU
extraordinários para descobrir o sou '
paradeiro.

AS MANIFESTAÇÕES
TOKIO, 2 (A.) — Durante o dt*

do hontom foi commemorada n***\
capital o nns principaes cldqé-s» é*

norte-americana quo prohlbe a lm-
migração japoneza para os Bst*4M
Unidos,

Por esse motivo, realizaram»**
enormes comícios, nos quaes tomou
parte consldoravel multidão. Vários
oradores, fazendo uso da palavra,
pronunciaram eloqüentes discursos
patrióticos,, quo eram constantemento
applaudldos pólos ouvintes, ou com
apartes de approvaçáo ou com os
gritos unanimes de "Banzai Nlppon!'-,

Em todas essas orações patrióticas
foi verberado o gesto do governo
norte-americano o tecido louvor ao
stoiclsmo sincero dos subditos Japo-
nozes quo, num gesto do revolta con-
tra o "blll" prohlbltivo da Immigra-
ção, sacrificaram-se por melo do sul-
cidlo.

Houve algumas tropelins durantt"
as manifestações.

NA DIETA '

TOKIO, 2 (A.) — Tambem na 4
Dieta, que se achava funcclonando
hontem, houve protestos por partedos deputados o senadores contra o"blll" norte-americano sobro a im-
migração japoneza.

Estava um dos oradoros dlscur-
sando, quando chegou ft Dieta a no-
tida de quo um desconhecido nrre-
batftra a bandeira norto-amorlcana
da sfido da Embaixada dos Estados
Unidos, fugindo om seguida.

Abrindo um purenthesis no seu
discurso, o orador lamentou sincera-
mente o quo vinha de suceeder, dl-
sendo que tal gesto violento deveria*
Ror repellido por todas as pessoas de
bom senso.

A Dlota approvou, por proposta
ainda do mosmo orador, um voto do
pezar pelo acontecido,

0 ALC00L SUBSTITUINDO
A BENZINA NOS MOTO-

RES A EXPLOSÃO
ROMA, 2. (U. P.) —'O professor

Monozzo leu, no. sessão de hoje do
Conselho Superior de Economia Na-
cional, um relatório mostrando qne
o problema do motor de combustl-
vel natural em logar da benzina, foi
resolvido do ponto do vteta-technl-
co. O professor disse que resta ago-
ra resolver o lado econômico, pois
a producção do combustível natural
nrr.da estft custando muito oaro.

O Conselho approvou uma indica-
.ção pedindo ao governo que presto
a devida attenç&o ao importante pro-
.bloma dm substituição da benzina
pelo álcool nos motores a explosão..

NOTICIAS DA AMERI-
CA DO SUL/
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Na Argentina
A INTBRVJENÇXO FEDERAL EM

CORDOBA
BUBNOS AIRES, 2. (A-> — Por í

1C votos contra 7, em sua seosão do
hontem, o Senado negou a interven-
ção federal na -província do Cordo-
ba, ..quo havia sido approvada pela
Câmara durante a presidência du--->,.
sr. Hyppollto Irigoyon.
PALLÉOIlttENTO DE *OM 

ESCIU-*' PTOR

BUBNOS AIRES, 2. (A.) — *B*a*l- ¦' .'.
leceu nesta capital o advogado 8.
Pastor Obligado. O dr, Obligado no-
tabllizou-so no mundo literário com
varias obras ds vulto, inclnsiv© al>* ;
gumas do caractor histórico.

fABRICA OE TECIDOS OE ARAME
* A. SPOERI L C. i
CATTfcrrR. 48 — Tel. B. M. 2Tt7

CLINICA. DB DOKNÇAS DO BB»
CTÜM B AN VS

Tratamento egpecfol Indolor dns

HEM0RRH0IDAS
¦en operatfio. /

DR. B.ATJ7. PITANGA SANTOS
Panseio, B6. sob., de I ás 4

n (Sfanete/3?lât de fjolgâiè, i
\V9U ' WÚ

I

1" de Março 89 Agentes geraes
rio de janeiro LEONE & Cia.

Praça da Sé 34
SAO PAUfcO

i,í í ¦....



..^Ja9...

O JORNAL — Quinta-feira, 3 de Julho de IM*

mm. «tu

r
i IIL0 DIREITO E 0 FORO]

—— mm ..—. ,. ,-aasTaam n *ã*ãa*àaa*ã*ãã •*¦ aaáa*^fàV/VaSaTà*sà*aãa*arf*áaáS W*à«*aaãaTaBkiàaaa*aSBBaâTaBMàaaX|J^B|'y'***-^H^P*'*a*tjr'-*a"a*ea*ee

«•"í'-

JURY
Um pouco <lo catutlnllca doe Ira-

Ixilhou du iiiiia.-iii Trlliiiiiiil iiopular no
jirlmclro uciiir-ciii" do uuirentu unno.

JANEIRO
.luir.-lirrwUlcfUfl — Dl'. Kcnulo Ta*

vuroai. (15 noeNocn).
PruinofAr publico — Dr. Andrú de

Ifurlu 1'fi-iilrii.
li*-irjrivílo - O (li !" offlcio, sr.

• l'*ro(lcrli*u MotlB dc ; Castro.
Oceu pura m u trlbana do duíoeo.

. os dra. Alvurunga Netto, Nicanor Jo
Naaclmento, Jorgo Soverlanô Rlba-1-
io o Penna.o Conta o o er. João da
Co-atu Pinto (2 vozes).

Rcallzaram-iic durante estu mez
IS «utt-;o»i«, sendo 2 iircpuriitorluii, 7
adiadas (5 u requerimento dos rios
tli falta dç Jurados), c O do jul-
garrienlo.M.

Nostue foram absolvido** 3 aceusa-
idos Cdols do homicídio, o um do ho-

mlnldiu o torlmontos Icvob); o 3 con-
domnados (dois por homloldlo mIiu-
jiIch ii (i annos o um por tentativa
desse, crime a 4 annns do prl.iilo cui-
lular),

¦FIDVimKlHO
JulzM-prc*](daiik.*8 — Dr. Costa

Ribeiro (1 acssiio), dr. Renato Ta-
varou (4a) o dr. Edgard Costa (10a).

Promotores públicos-*• Dr. Murrllo
Fonto,Inha (3 sessBes) e dr. Josí
Lyra (12).

Ea-ic-rJvSo — O do 1" offlcio, Tan-
credo do Carvalho.

Occuparam a tribuna da aceusa-
galo particular os drs. Heitor Lima
e Mario Gamuiro, e a da defesa oe
dra. * Hlmalnya Vlrgollno, Alceu do
84, Freire, Alvarenga Notto, Penna

Costa,- Evaristo do Moraes, Bruno
Lobo. Jul In VnrlJtalma—ana—fteTatoth-
Miguel Tlmponl o Vasco Lacerda
Oama, e srs. Wenceslâo Barcellos e
João da Costa Pinto.

Reallzaram-so 15 BeesOes, das
quaes 1 preparatória, 6 adiadas a
requerimento dos r6os e 8 de Julga-
mentos.

Nestes foram absorvidos 4 acclisa-
dos (dois de tentativa do morte, tim
do homicídio o outro do* homicídio

.duplo o- ferimentos leves e graves);
condemnado nos tornaOs da dbntill-

cia, a 6 anrios de prisão cellular, por
Itonileldlo simples; o 3 deeclasfelfi-
Cailos: um dc homicídio qualifica-
do pftfa homicídio simplcn, sondo
cóhdomnadb a G itnnos, o os outros

I dol-s do tentativa do moi-to para fo-
drmei-ntos tevês por imprudenoia,
<50ndemnado' a 15 dias, c por uso de
itrina offensivaj, condemnado a 1
•mez, 7 dias o 12 horaé) de prisão
pellular.

MARÇO
J*ori-ie-3rpi*estid«ntes — Dr. Renato

Tavares (1 sessão) e dr. Edgard
Costa (17).

Promotor publico — Dr. J. de
ÒUvcira Sobrinho (18 sessões).

Jüecrlvão — O do 2" offlcio. sr.
(Frederico Mosa de Castro.

Occuparam a tribuna da aceusa-
ção particular os drs. Paulo- do La-
cerda c Adaueto JosC- dos Reis; e n
da defeea os drs. Penna e Costa (2
vozes), Alceu de Sil Freire, João
Domlngues de Oliveira (2), Domin-
gos Servulo, Fonseca Hermes, Adol-
pho Bergamini, Evarieto de Moraes,
Augtfsto Pinto Lima e. Miguel Tim-
poni; acadêmicos João Romeiro Net
to e Borja do Almeida; o srs. JoSo
da Çoetà; Pint.p, Arthur Godlnho e
Benjamln do Magalhães.

Realizaram-se 18 sessões, sendo
. 3 preparatórias, 4 adiadas a reque
rimento dos réos e 11 de julgamen-
to». . ,

. Nestas foram absolvidos 8 acciwa-
doa (d-ois de tentativa do homicídio
e um de íiomíc-Mlo); 3 condé-tinados
jiofi termos da denuncia, por hórni-
cliio simples, sendo dois a 10 1|2
m&itimm "" riltrilllíiasÉsssÉÉsaai

nnnoe, o um a U annos do prumo cel-
lular; o G doaclassldciidos; um de
homicídio Hlmplert peru culposo e
condemnado u 1 anno; 0 oh outros
quatro de tentativa d» morte, «on-
do um para ferimentos leves, con*
domnudo a 1- mezes, dolu paru u
contravenijAu do uno do urina pro-
lillililii, condemnndOH a 15 dlaia,.., o
o outro pura ferlmunlo levu culpu*
so, ogifalmeuto condomnado u, 15
dlau, dc íirlüüu cellular.

ABiUXa
,lial«»-iyr(wlil<iU"s — Dr. Renato

Tavares (II) sessões) o dr. Fructuoso
M. do Arug&u (1).

Promotor pubHuo — Dr. J. do
Oliveira Kubrlnlin (17 seseões).

KMcrii-flo — O do 1* offlcio, Ito-
sino do Carvalho (Inf.).

Occuparam a tribuna da defesa
os drs. Francisco Pereira Sodrê, Al-
varongu Netto (2 vezea), João Do-
mlngueu do Ollvolru, Evaristo do
Moraes, Carlos A. Moreira (lulnia-
rãBs c Ponna o Costu; acadomlco
Jo&o Romeiro Netto; e srs, João da
Conta Pinto (2) o Benjamln do Ma-
galhãcs.

Reallzaram-so 17 sessOcs, dus
quaes 3 preparatórias, 3 adiadas a
requerimento doe rcos o li do Jul-
gamento.

NeHtas foram absolvidos G aceusa-
doe (tres do homicídio simples, um
de homicídio qualificado o o outro
do homicídio com causa); 4 conde-
mnados, nos termos da denuncia,
sendo doia a 0 annos, um a 12 un-
nos é outro a 21 annos do prisão
cellular; o 2 desclassificados, sondo
um do homicídio qualificado por ho-
mlcidlo simples, condemnado a 15
annos, o o outro do tentativa do
morto para forlmi*Jltni*i—lc^'-3r—con--
deminado a 1 anno do prisão collu-
lar. i

MAjIO
Jnises p^-resldentcs — Dr. Renato

Tavares (0 scesões), dr. Fructuoso
M. do Aragão (1) o dr. Edgard
Çoetà (8).

Promotor publico — Dr. J. do 011-
velra Sobrinho (1'5 sbssões).

EÜcrlvãó — O do 2" otficio, sr.
Frederico Moss dc Castro.

Occuparam a tribuna da dotosil
ob drs. Evaristo do Moraes (2 vc-
zefl), Olegarlo Costa, Penna c Costa
o Francisco Pereira Sodrí; o os sr».
João da Costa Pinto (3), Benjamln
dc Magalhães e Carlos Costa.

Realizaram-se 15 sessões, sendo 2
preparatórias, 8 adiadas u requerl-
•mento doa réos o 10 do julgamento.

Nestas foram absolvidos 4 aceusa-
doa (um rte tentativa dc morto c o£-
feneas physica» leves, dois dc tonta-
tiva do morte, c outro do liomici-
dio); 1 condemnado, nos termos da
denuncia a 12 annos o 3 mezes rte
prisão cellular, por homicídio qualifi
cado c ferimentos leves; c 5 des-
classificados, eendo um de honiici-
dio simples para homicídio com
causa, condemna-do a 2 annos de
prisão cellular, e os demais de ton-
tatlva de, morte para offcnsas phy-
sicas leves (3) c uso dc armas of-
fenelvas (1), corfeninados, respe-
ctivamente. a 5 mezes, 7 dias e 12
horas, 8 mezes, 5 mezes, 7 dias o
12 horas, c 15 dias de prisão cel-
lular.

JUNHO
Juiz presWontc — Dr. Edgar Cos-

ta.
Pp-nMnr publico — Dr. J. H. Ma-

•fra de Laet.
Eí-i-rlvão — O do 1" officio, sr.

Roslho de Carvalho (inf.).
Occuparam a tribuna da accuea-

ção particular os drs. João Domin-
gues de Oliveira C Pènne, o Costa,
e a da defesa o» drs. Alberto Beau-
nront Penna e Costa (3 vezes).
Francisco Pereira Sodrê (2), Carlos

A ELIMINAÇÃO DAS
NUVENS

A. Moreira Guimarães. Evasisto do de Castro.

..luiii'., . .im Montei o do i-*¦¦*¦' ¦>•
üuariicy Sotto-Molnr, llugu ritma.,

ai Alvarenga Netlo; acadêmico .lollo
Romorq Notlo, u nr. Joflin dn Coma
Pinto íO)i <

Iteallsiuriinvtie 18 srseõcrt, d«»
quilos 2 preparatório*, 1 udlada *
requerimento do rio o 12 do Julgn*'
insnlON.

Nesta» fornm iibnolvldou 0 aceusa-
duH (cinco du homicídio Hlmpl*.'*. o
um do tentativa domo crime); 2 con-
demnades, nos termos da denuncia,
n 0 aiinoM dp prisão cellular, pur lio-
mlcldlu simples; c 4 desclassificados,
sondo um do homicídio quallficaido o
offonsaan plijuicau, paru .homicídio
simples c offoiisiiH physlcas luvt-n,
que foi cnndumnadu u U unnoti do
prisão cullular; o us outros tros dc
tentativa dn morto para otfontms
phynlcuM levou, cnndcmnadoH u I-
mezes, 0 inczcii, 22 dlns e 12 hora»,
o 3 mezes dia prisão cellular.

RESUMO DO SEMESTRE
lteaUziiraiit-Hü 05 sessões, sendo:

Preparatórias .... 13
Adlndus 24
Do Julgumcnto .., ,. . 58

Total .... 05
Dos 58 rêos submottldos a Julga-

monto, fórum:
Absolvidos 25
Condomnadus nos termos da dc-
nuncia 11

Condcmnado-i com dosclasslfi-
cação 13

Total 58
Presidiram as sessões os seguintes

juizes: Dr. Edgard Costa 50 sessões,
dr. Renato Tavares 42, dr. Fructuo-
«o M. do Aragão 2 o o dr. M. Costu
Ribeiro 1.

_Jíuncdonaram como promotores o
dr. J. do Oliveira Sobrinho om 50
cessões, os drs. Ahre de Faria Pc-
reira c Mafra do 1-aet cm 16, cada
uni, o dr. José Lyra em 12 e o dr.
Murlllo Fontainha cm 8 sessões.

Ofl advogados que oeouparuni
maior numoro du vozes a tribuna da
defesa foram u sr. João da Costa
Pinto 12, dr. Penna o Costu 0, dr.
Evaristo dc Moraes B, dr. Alvarenga
Netto 5 e o dr. F. Pereira Soili-6 4
vezes.

As maiores condemnayõcH iniiius-
tas polo Tribunal popular loram:
unia do 21 annos do prisão cellular,
em abril; uma dc ííi unuos, om
abi-tl; umia d'i 12 iinnoa o li*cn inczt«,
cm alji-il; uma dc 12 ãnnos, eni
nullo; (luia.-a dc 10 1|2 (limos, élli
inarçoi ¦¦ uma de 9 annus, cm junho.

Foram julgados 21 réos pol' ten-
tatlva dc homicídio, mas somente
um foi cohdemHíido por esse delicto.

A sessão dc maior durai-âo foi a
que se realizou cm 29 dc fevereiro,
que teve inicio íis 12 horas desse
dia c findou ás 2 1\2 horaa da ma-
nhã de 2 dc março.

.1 PRADOS ASSÍDUOS
O clr. juiz presidente dn Tribunal

mandou ufflclar aos chefes dus rc-
partições a que pertencem os se-
guintes jurados, lelogiando-os pela
assiduidade com que conmpareceram
ais sessões, sem uma única faJta,
liando provas assim dc dedicação ao
serviço da Justiço: Augusto Pinto
da Fonseca, dr. Alfredo Raymundo
Ricliard, João Nllo do Souza e Al-
meida, Manoel Dantas Cavalcanti
Sobrinho, dr. Oswaldo Baptista Fi-
gueiredo, Pedro de Molina Meira
Paulo Marques de Faria, dr. Ivo
Pagani, dr. Arlstão Gonçalves Ne
ves o dr. Hlldebrando Newton do
Barcellos.

— Rea.Hzar-«c-!l, hoje, Ss 12 ho
ras, a primeira sessfio preparatória
do Jury do corrente mez, quo será
presidida pelo dr. Edgard Costa, ser
Vindo de nromotor publico o dr. Ma
ira de Laet, o funecionandn o escri-
vão do 2o officio, sr. Frederico Moss

A iniciativa do professor
Brancoff

O povo norte-americano, cujo griio
dc progresso (a claveu n leader uni-
versai, com direito, ou possuindo di-
relto dc autuar euoiiomJcu, política¦ ¦¦ Huclnalmcntc entro as demais na*
i.fli'.", p.ari-ci--inH-, por !'*"i iin-simi,
um iiiivn iniiii. ihI.,,1,1 pelai hypur-
bolo ua giuiialcMi, Entretanto, o que
u uús, oriundos do ouuuh ruças,
purceu icxttiitcei-u, no uiiioi-lcainu é
natural, c* propriu, som uffoctuçíao
aau sem o doRCjo preconcebido do et*
feito. Um grande dasuutre ou uma
maruvlllia duradoura .'• paru útle <l
mc.-iliia .'iilttai. Ü anliiiii cullucilvo
UHOlm pri.|uLi*iidii habltua-sc a von-
cur o-betuculoti, cumprir deslgulob,
chegar ü. flnuildado, pelu conlinul-
dudu du trabalho.

A Idou Ae eliminar nuvens cui
nosso melo dlr-se-la uma idCa ab-
iiurdii, uma maluqulee; ninguém lo-
varia u «crio <n quotn a tivesse.

PuIh bem, um professor do phy-
aleu e chimlca, da Universidade do
Couwell, o dr. Uancioíf, ucaba do
attralr a attcnçfto do mundo «deu-
tlticu, liara nina suu iniciativa quo
se podo chamai- do singular, ü pro-
fessor norte-americano propõe-so n
acabar com as nuvens...

E' uma Iniciativa Importante,
principalmente para a sclenclu.
Elgilãlmente tom importância social;
nada mais Inslpido do .quo unia
nuvem no correr do uma festa dt
campo. A guerra As nuvens orlgl-
nou-so da guorra ao granlso o fa. sa-
raiva, que o homem Inventou.

Para evitar o granlso bastam,
apenas alguns tiros dc canhõ-js gra-
nlfugos contra as nuvens. Tem-se
conseguido então, por melo da me-
tralha, que o graniso ne deepenhe,
no ponto em que 6 tlinteado... Vae,
porém, cair mais longe.

O dr. Brancoff acha que o syote-
ma podo o deve ser melhorado; o
terreno para combato á.i nuvens >'•
ii espaço c o cio — o recurso, a
aviação.

Refiramos au systema Brancoff.
Um grupo do aviões sempre pro-

¦parado aguarda o momento. Uma
nuvem tolda a tácu dó «oi. 6 preciso
eliiiilii-al-u; os aviões partem, s
quandu estiverem sobre a nuvem,
farão caala- anua carga de areia ele-
ctrizada.

Ofl grãrOH de areia electrizado.s at-
traem os finas gotas de vapor i|ue
füi-mam os nuvens. As gotas pe ns-
gloincrfl.ni, tornam-se maiores o -st*
resolvem cm chuva rijplda. Após n
chuva, a nuvem dcsapparcee. 1'ara
destruir uma nuvem de 5.000 metros
quadrados, bastam 40 Rllos do areia.

So der resultado, o dr. Brancoff
terá feito um grande serviço ã hu-
mnnidado.

Esperemos aa primeira exporien-
cia.

Combater ias nuvens... so mesmo
na America do Norte.

^^\*i>/S^-NAí^»AA.i*-*V*a-^»ial*^^AiAAi»

CENTRO DE CULTURA
BRASILEIRA

No dia S do corrente, áe i horae
da tarde, no Centro Paullet», rea-
lliar-afl*a uma sessão extraordinária,
do Centro dc Cultura Brasileira.

O fim desta HeeaAo é o de remode-
lar a Hociedado e preencher cargos
v-ago-i ma dlrectorlo,

Sao convidados a ooiupirocerem >*>«
untlgaiH Hocloa o imiais os quu preten*
derem tao Inscrever no novo quadro
Boclal.

VICBPfjnAKS DC tJUI/TUItA
llItAeillil-nitA

, Tom aldo grumlo a procura de con-
vltcH para us vesperaes do Cultura
Brusllelra, das quaes a Ia sc reali-
zará no próximo dia 10, no unlfto do
Club Militar.

Entre outras notas, mereço desta-
que a dc figurar no programma no*
meu do poetas, esquecidos, como os
dc Juvenal Galeno, hojo pobre e cego
no Coará, depois du atravessar qua*
tro gcraçõzs literárias.
fmm**m*Sr*r****r****+%rt****^

Sem vencimentos desde
Fevereiro

Estiveram cm nossa rudoeção tres
telegraphlstue do Telegrapho Nacio-
nal que, em virtude de nâo recebo-
rem oa seus vencimentos desde fc-
verelro, pediram quo íeclnmasscmas
aos era. ministro da Viação e dlro-
ctor dos Telegraphos, o pagamento
daquelles ordenados.

Sendo das mais justas a reclama-
çâo dos referidos servidores do Es-
tado, esperamos vel-a attendlda
convenientemente
¦'•¦•»*--'**'a"-*--^^-^>-*-^-***l-"'S-'**Nt*^

A PEDIDOS

PUBLICAÇÕES

ASSOCIAÇÕES

GRAVES MOLÉSTIAS
Veja como se evitam

nos casos de dores generalizadas por todo o corpo, falta de ar, falta dè somno,
falta dè appètite, falta de memória, falta de,enemrja; é sempre com grande
proveito qüe se tótaa, o.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DB
IlESEIiVISTAS DO BRASII.

Conforme tora annunciado, rc-
uniu-se no ultimo domingo, 20 alo
mez próximo findo, a Associação de
Reservistas do Brasil, em assembl6a
geral, afim do proceder-se a eleição
para preenchimento de diversos car-
gos vagos na directoria c no conselho
deliberativo.

A's 10 horas, presentes mais do
dois terços de sócios offeetrvos, sob
a presidência do sr. Oscar do Me-
deiros, secretariado pêlov sr. José
Ellslario da Costa Dourado, foi aber-
ta a sessão.

Exposto o motivo da reunião, em
breves palavras, o sr. presidenta no-
meou escrutlnadorcs os srs. Lydlo
João do Prado e Edgar Rodrigues
da Silva, levantando em seguida a
sespão afim de se dar inicio aos tra-
balhos da eleição.

Reaberta o feita a apuração dos
votos verificou-se o seguinte resul-
tado: Para a directoria: Vice-présl-
dente, João dos Santos Pessoa; dl-
rector-thesonreiro, Antenor Braga;
vlce-thesourelro, Firmlno Pires de
Salles; 1° secretario, Adjar Barbosa
e 2" secretario, Lydio Jofio do Pra-
do. Para o conselho deliberativo: dr.
Jorge Caldeiras de A. Marques, ma-
jor Hilário Francisco Dias, Capitão
Mario Leite, 1° tenente Alberto Al-
vim Chaves e Ermerio Azevedo.

Conhecido esse resultado, o sr.
presidente proclamou os eleitos, mar-
cando o dia S do corrente, fts 18 ho-
ras, para a sessão de posse. .

Sendo*, as dôíès ho peito, cahéaço, falta de appètite, tosse, escarros abundan-
tes e ligeira reac-ção febril, não demoreis niais; tòmac o DYNAMOGENOL e
sentireis allmd. '¦ i .' ....

Sendo: — perda dc memória, perda de phosphatos, perda dc forças, perda de
somno, tristeza, pallidez, excitabilidade nervosa — enfraquecimento mus-
cular ---não mais demoreis, pois a neürasthenia tomou conta do vosso orga-
nismo — tomac DYNAMOGENOL immediatamente.

E' dever de todo homem
essegurar o futuro de sua familia.

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

RIO DE JANEIRO
Run dti Assemblea, 79—Central 2351

¦a»0«*a*t**a"*a-o>ea*'*aa»0'e-**^

j Brinquedos..

Vendem-se artigos novos e
saldos

I : a preços excepcionaes
I . JaAvenida Rio Branco 9

Lembrae-vos que o. DYNAMOGENOL é um fortificante sem álcool, o seu
sabor é agradabilissimo, não tem dieta céo melhor tônico das mo-
lestias nervosas, é um tônico soberano para" as crianças, senhoras c para os
homens — a impotência ê uma moléstia nervosa — em 3 dias com . o
D Y N AMOGBNO L desapparece — Vende-s^ em todo mundo,

(Llc, em :S do Junho de 19ÍÍÍ)

Casa Mauá
2« ANDAR — SALA 260

COMPRA $0 0 MELHOR

mmo4m\

' PORTUGAL — Com uma bri-
lhante literatura de escrlptores e
poetas de nomeada e uma vnrladlssl-
ma. o Interessante collaboraQao pho-
tognaphica, foi posta íí venda o 22*
numero da excellente revista "Por-
tugwl". \

De todo este conjunto literário e
photographlco ha a destacar: O
!?rande Cortejo da colônia portuuue*
za; A testo da Espiga nos arredores
rte Llfibua; Nossa Senhora dia Abba-
di«, de Ruy ChWmca; A estação do
Rocio, Üo Ferreira de Castro; Coisas
rte Nadii, de H. Roldão; Aventuras
do Malhadlhhiis, do Aqulllno Rlbélrój
Oncar ila Silva, rio (riistão de. Bctteii-
court; O "In Mernorlan", do Caiaalllo
o a sua lionngrayhia, poi* Soavediu
Machado; Duvidar, de Violeta de
Dinis; Leonor da Fonseca Plmentel
— A Dona do Pudor — dc Rocha
Martins; A Pesca rio Bacalhau; Por-
Iiigue-ae,* ua America ilo Norte Spurt;
Theatro; Soi-i«cs, etc.

A. cana, evocação histórica do Ma-
noel Araújo, representa um iiundro
onde, entre nuvens, se vêem as fl-
guras de (,'amõea, NunWlvares e do
infante d. Henrique, a cujos feitos ue
juntam os dos aviadores p0rtuguc7.es.

MENSAGEIRO DA B. THEREZI-
NUA DO MENINO JESUS — Estft
em circulação o oitavo numero des-
«a intcressrtiite revista, órgão (ia
Ordem Carmclitana Descalça, 110
Brasil.

A FOLHA MEDICA — Está om
circulação o numero da quinzena
entranle de julho dessa apreciada
publicação dos clínicos.

REVISTA MEDICO-C1RUKGICA
DO BRASIL — Recebemotí o nume-
ro de maio desta conceituada revls-
ta mensal, que traz interessante col-
laboração do assumptos dc eua cs-
pecialidade.

BRASIL MUSICAL — Está em
circulação o exemplar correspondeu-
to aos ns. 29 e 30 desíia conhecida
revista dc musica que, além de tia-
zer uma attraente collaboração,
presta uma homenagem ao falleci-
do professor Frederico Nascimento.

D. QUIXOTE— O numero do hoje
desse apreciado semanário traz, como
os seus predecessores, uma vasta col-
lectanea de aneedotas, piadas, ehar-
ges, tudo sobre assumptos de palpi-
tante actualldade.

Casa G11 iomar
CALÇADO DADO'

A MAIS IIARATEIRA DO BRASII.

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA Gl/IOMAR Innçn no naercB-

du aaaat-a aaaaao aaanreaa dc aalá crlnçfio

Irmandades
Esta questão das Irraandadee no Rio

do Janeiro prwoisu ser estudada rom

muls apuro, parai qu« vewham íl tona

uniu* t-uitiiii oxploraçoi':! com as

quaes, em nome da nossa santa re-

llglío, vfto onrlqueceado uns tanto»

Indivíduos entre o* quace eaUa tu',

melundro desavergonhado, ratonelro
sem escrúpulos. Preparaato o teu

prato e quundo chegou a vez do*

companheiros trahlsto a todos e "8

ti-àttmtu como carrasco quo oh dus

amlaudcs, pois us explorae cm teu

provulto, c quando inals não preel-
aos dos Indivíduos entras a descom-

pol-os. Depois de trahlres os eom-

panhelros, qulzcstes umesqulnhur a

clua-e medica brasileira, mas as tu-

mancadas furam devolvidas para us

tuas ancas do anlmalejo manhoso.
Rellnclw. noa tuas cartas anony-

mas. Nao aa lorol nem mesmo as

receberei, pura não to dar o prazer
do tomar conhecimento das tua»
crotlnicea. Na tua frente só vês o

capim que cornos o o dinheiro*, pa-
ra ti (6 o que lu bebes sempre, ca-

valgudura cinsenta) não ha dlgnl-
dade, *não ha honra, não ha escru-

pulos: sô ha dinheiro!
Tua babugem não alcançará ho-

mena limpes o multo menos us hon
rados e competentes médicos dest"
terra.

Do uma coisa pôdee eetar certo;
não te deixarei em paz emquunto ti-

ver alguns mil ríls para publicar fi

tua chronica.
Não preciso declinar o léü nome.

Quero só ver so consigo levar o re-
inorso ã tua consciência.

T"l-a-ds*.' Não sei!
Ilesta-mo a satisfação de avivar-

to na memória a tua própria ignu-
min ia.

Ii-niãn du opa.

Um concurso do íaoundldaiíú.
QtBM SH QUIallt INStiKJWV-KK V

Keoundldado !...
Aiaba da ee realizar, num pais que

mencionaremos depois, um orlglnaisa-
slmo concurso: o da (eoundldade.

A laureada, no começo do Hortaie\
era uma udmlrsvol niflc alo família,
Mme, Metzuriitta, ü>m quinze annoa
de casada ella deu & luz nove crlon*
ças, o quo JA é magnífico, mas ha pou-
cos dlau ella pôs no inundo tres

bcba5s" fortíssimo*), o quo elevou •
numero da sua prole a doze.

O premio ta eer-Uio attribuldo,
quando umu nova o terrível eoncor-
rento entra cm llça, esmagundo to-
dos os "rooords". A nova heroina.
Mme. Maria Garavolo, cm trinta e
dois mezes, atirou na circulação ala
vida solo crianças. Esta "porforman-

co", quo pareço fabulosa, explica-se
cabalmente: — Mme. "Maria Oaravolo
tevo da primeira vez tres gêmeos ! e.
duas vezes em seguida, dois gêmeos.

Segundo parece, cila espera cotnplc-
tar vertiginosamente n dúzia. Oom
effeito, cila declarou ao Jury que den-
tro de multo pouco tempo presontea-
rla seu paiz, de um, dois ou tros no-
vos plmpoHios, segundo ns fantaslus
do destino.

Inútil de declinar o |iaiz cm quo so

passou essa caudal dc crianças. ¦>
A Itália !

X,

Agradecimento

DECLARAÇÕES

%^a3Blag ¦r-mr ***********'' áíf

• llA-TA-CIiAN

Ean vnqueta cacura:

ale ns. 17 a 211 .. .. 

de naa. 27 a 33 .. .......

dc na». 33 a -IO

f!»UOO
0*500
sésoo

Envcrniàedaa:

dc ns. 17 a *-(i  .. S$000
dc na. 27 li S2 ¦.. 10»00<I
dc naa. 33 n -IO  Í2$ÒO0

Pelo Correio, aaaaais 1V500 por pai*.
Remettcm-Ne ciatalorsos illaaütr.ido*.
GrntlH para o interior a quem oa no- i

licitar.

Pedidos a\~

JUIAO DB SOUZA.

MAÇAS EXTRA FÀNCY HOOD RIVER BLUE DIf\M0HD
5$000 - 7$000 - 8$00@ a doizia

HORATIO BÈ3LT
Antiaietn

RUA ASSEMSLE-A 20
Telephone Norte 6894

Deposite
RUA COH6TITÚ5ÇAÒ 37, LOJA

Telephone Central 1S93

VÍÂS UIUNARIAS
Dr. Emílio Sá — Monitor do Hosp,

Néckér, Paris, longa pratica em Hds: j
pltaes de Londres, Berlim e Vienna ;
Faz com precisio tratamentos ure-
throníiopicos da gotta e prostatites.
Das cystites: blenorrhagicas, tuber-
culosas. neoplastcas. calculosas e proa-
táticas. Das retenções. Das pyèlitcà
pelo catheterismo ureteral. Deterhii-
tiaç&o dò válòr funcclonal dos rins pe-

i Ia dosagem da uréa do sangue-azote-
! mia; da uréa do sangue e da urina
i aimultaneamsnte. — Constante do Am-' 

bard. Consultório: Avenida Rto Bran-'¦ co, 138, Tel. O. 1491. Res. Conde da'; Bomflan. 479. T. Villa 5646.

AUTOMÓVEIS
Todos os accessorios. MO-

REIRÁ, BRAGiA & C. Rua Eva-
risto da Veiga, 24 — Phôííès
84 e 4196 C.

m*tmmmr*mm»***í*a**t**f*mmm****^

Dr. Ren?*o Paes Leme
(Do Bospltdl da Gamboa)

Operações, partos o moléstias
das senhoras

m

CONSULiTOKIO: 7 de Setembro, 1Í5
Telephome: Central 1416
HESlbfeNClA: ÈatAo ds üba, 13
Telephone. VHla 25»3

mtiíttêk1*irmm*sw*e^

Dr* Francisco Eiras
Professor da Faculdade dé Medicina

às clinica de

GARGANTA ¦ NARIZ - OUVIDOS
Physiothorapla da eapsc-Clidade —
curas do SOI de -altitude •'lâmpada
Heüsnéi) — Ratos ultra-viblètas,
azues c inlia-vermelho-i para a
coqueluche;, estados anêmicos das
crianças ádenoideanas (amygdala.-,
vetíètãajfíès) ^- Tiihei-culose" ila láryn-

gè. asthrna, catarrhos-naso-
pbarsmttlanos. ¦

Thermotherapla — Otites, siuusltes,
iievralglâs raclacs --- Atito-vaccliio-
prütelnothorapla no- tratamento do

OZENA. >

Rua Sio Josó 61 — Daa 3 d* 5 horas
diariamente

Venho com o corai.-üo triste o cheio
dc saudades agradecer a minhas Ir-
mas — Francisca Clemência de Paula
o .Maria dos líols Paula pelo acto (ie
caridade c generosidade com que am-
parará in a nossa idolatrada nulo —
Theodora da Cruz Costa, durante lon-
gos annos do sua vida c finalmente
dtò o dia seis (ti) do maio próximo
passado, dia cm quo Deus chamou-a
para a eternidade.

Durante estes longos annos fui des-
protegido da sorte a ponto de nio po-
der ir uo menos visitar a nossa aiue-
rida mate, c vendo-mo perseguido por
sequazes e ambiciosos da minha ter-
ra natal onde fui nascido c cra co-
nhecldo, fui obrigado, dc qualquer
forma, a procurar um outro logar
logar ondo mo fosse proporcionada
melhor sorte, até quo Deus deu-mC
melhor orientação, que vim junto
com a minha família bater nesta cl-
dade onde seus habitantes sáo carldo-
sos e hospitaleiros c só conhecem o
homem pela honestidade o n&o pelo
dinheiro, e, assim, estou vivendo ho-
nestamento do meu trabalho o multo
farto dc tudo, grái-as a Deus, para
uma família que conhece a pobivza,
mas, que não desce da sua dlajnidartc
para a usui-payüo do alheio para sua
manutenção.

Razão por que não pude estar ao la-
do de nossa mãe, ao inenos nos ulti-
mos dias dc sua vida, que só agora
pretendia fazei- u que Deus mandou
o contrario, de serem realizados os
meus desejos.

Agradeço a todas as pessoas do
Morro SanfAnna, districto do Ma-
rlauna, onde se deu o fallecimento dc
minha Inesquecível mãe. que presta- !
ram Seu concurso durante (,s poucos i
dias de doença o na aua morte.

Aqui fica extensivamente o signal'
de gratidão.

Sãò Manoel, 24-6-19*24.

Joaquim Lacerda Bastos.

Ora, a grande vantagem!
Na sua edição de sexta-feira, os

nossos collegas da "Folha do Com-
mercio", testemunhas quasi silencio-
sas dos desastres do governo munlcl-
pai qiio hoje tem o seu termo, notl-
danam quo a Prefeitura Iffizcra, na
véspera o pagamento dos juros do em-
prestimó de 1918 correspoiidento do
primeiro semestre deste aniio.

Disseram então os collegas, com
louvor ao prefeito, quo o pagamento,
importando em *20:-5*31^i)50, fora feito
antecipadamente.

Ora, a grando antecipação ! Sc o
pagamento fot ;t 2t! o o semestre aca-
ba hoje, que bõlla vantagem fez o
Executivo !

Vantagem seria se o governo mu-
nicipal se adeantasse u pagar mais
alile os juros c se além dò tal paga-
mento tivesse feito algum boiieflclo,

quaíquor rilt-lhorâmciito aHéiu do bar-
ração da *irai;*a do M-arcado e do mo-
numentb gotftlca dò Matadouro.

(¦Transcrlpto Jé"Á Noticia"', dc
Campos).

Club Naval
ASSUMBIií-A GERAIj ORDINÁRIA

•2' o ultima convoonçflo
Dê ordem do sr. presidento, con-

vido os srs. eoclos dente Club a se
reunirem em assemblea geral ordl-
nuria, no dia S do corrente mes, âs
20 horas, para a«alstlrem a leitura
do relatório do presidento o parece.-
do Conselho Fiscal.

Secretaria, de julho de 1924. — o
1" secretario, Mnrlo dc Awrcdo Cou-
Ühhe.

Aviso
O automóvel quo estava parn ser

extraído no dia n de julho, foi irana-
ferido para o dia lã do mesmo mes;
pelo loteria da capital.

air-OURO
PARA DENTISTAS

24 K. Garantidos. Or 7fBOO
22 K. Garanti-lo*. Qr 6»8oe)
18 K. GarSntidoa. Gr BteOt
Prata Fina om lâminas .... 9300

VIANflA, WlitMO 4 C.«
(Secc.Ho de Arinaçso de Mctaes Prccloios)

RUA PIDRO 1., 28 e 80
(Antiga Espirito Santo)

Correia Balata
LEGITIMA

marca *"CYCLOP"
A mais forte e resistente

A mais flexível
A mais adrterente

OARANTIDA

ATACADO E VAREJO
SO' NA CASA

A. W. ÍÊSSEY & Cia. Uia
RÜA THEOPHILO OTTONÍ 89

Caixa Postal 1777 Tel. N. 3802
Enii. tel. VESSEY

EHBlICfl"
A melhor injeccào meremit; no

tratamento da syphllls, efficà-iiá u au-
sencia absoluta de dôr, attesta*ia3 pe-
los grandes clínicos; Profs. Abreu Fia*
lho, Rocha Vaz, Henrique Roxo, Aus-
tregêslio, lid. Magalhães, etc, ote.

VENDEI Rodolpho Hess & C. --.
63, 7 do Setembro.

DR. REGO LINS
VIAS URINARIAS, PARTO», OPERA-
COES. HES.i RANOINA 37. TEL. SWX.

841. CONS.! AV. RIO BRANCO, 175.
DAS 3 A'S S.

í——loéabt IODO!

CENTRAL 4625 ,

a-rt-\Â0!myánMIÊ*m1^ I

TELEPHOHB i

Os omnibüs Ha Light
A"oltáràm il trafegar os omnlbus da

í.igíit! A jitstiçá cncatírêgoú-sc de
defender ds interesses do povo cario-

|ca. Está vlctorlosa. a causa <liife espô-
' 
sei. O prefeito pbderia ter evitado este

. dissabor se tivesse collocado o bom

[ senso o a razão pura uéima dai alues-

tiuncuias pessoaes.
Argus.

.... -Lst. ¦ HtAm* -a ¦"*"¦¦-

Malas e artigos de rfagem
> -Caaá; Marinho" esta fazendo i l

venta de todo o seu stock. por menoj j
úo custo, tudo o quo ha de melhor em ]
obra de 1*1. Quen- quizer tér malas su- !
pcrlores, aproveite a occdsíãò. É' u» 

'

rua Sete de Setembro. 66. — -Uàtutcj
juaaulili MãrlBlia>.

Cumplido de SanfAnna
trof. de Direito Civil na Uialvenat*

dade — Esc. Rua 1° dé Marco n. 21
_ -Tel. K. 4058 — Rés, Sul 306*1-

| APPARELHOS DE RAIO X
PARA

THER//IA E ÍIAGHOSE

Gompaahia Brasileira de Electricidade j

U
ESCRIPTORIO, DEPOSITO

bE 

VENDAS
Primeiro de Alargo 88

O DÉ JANEIRO

OI

: V
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O JORNAL

P Telegrammas e Cartas dos Estados -8- 9

Ue São Pauta
A MORTE DK VM MEDICO ITA-

LIANO NUM DESASTRB DE
AUTOMOVEli

ti PAULO, 2. (A.) -- Na ciHtt-ada
do rodagom, quo voo dcstit cidade a
Campinas, deu-se, hoje, uni horrl-
vol desastro, do qunl reciultou a mor-
to do uni conlmuldo mediei, Italiano,

Corca do mnlo diu, o •iiitomovel
particular u. 3.851, da proprlodudo
do professor Astonorl Berteízl, mo-
(llco, do 4'D annos du (idade, seguiu
por aquella estrada com grando vu-
looldade, quando, ao chegar no tro-
cho denominado Caplvary, onde
oxlate uma curva multo foric, dor-
rapou, tombando. Oe seus passagei
ros que eram - ¦•'-""«¦•'"• ¦•>¦¦«,i,

o chaufíeiir, Urcole

Htlorano, quo o conduzia; o profCH-
«ir.r flortewi t a sru. lrono Mllanusl,
(¦uo viajava cin «u« companhia, lo-
ram atirados a grando distancia.

O dr. Bertowl «offrou oamagamen-
to do cranoo, morrondo instantânea-
montei « o «*liauffeur, nom graves
íorimentoH, foi Internodo nu Santa
Casa do .Jundiahy. A sra. Ireno Mlla-
nexl, alem do grando Misto, nonhum
ferimento, rocebou.

O corpo do ninllogrado medico
foi transportado para esta capltftl,
sondo recolhido uo necrotério da
Central, afim de «cr examinado.

O profnssor Bertoasl rcsndla ha
ir, annoH em tf. Paulo, ondo ora mui-
to estimado. Além do Her um repu-
taao uciillHUi era b professor Ber-

ULTIMAS PUBLICAÇÕES DA
¦Livraria Quaresma

71 e 73 - Rua de S. José - 71 e 73 - Rio de Janeiro
Os roceiros

Historias e lendas do sertão; contos,
aneedotan, casos verídicos aobre a vina
do matuto, do caipira, do tabaríti. dos
habitantes do interior do Brasil, ua
gente da roca quo nunca velu a ti-
dado ou raras vozes vem. Um grosso
vol. de mais do 400 paginas, com ZO
eataropaB o linda capa colorida, (lese-
nhada pelo Insigne Raul. . . . W"

0 livro dos fantasmas
Lendas o superstições do povo bra-

«llelro; alraas do outro mundo: lobls-
homens, mulas sem cabeça i bruxas,
casas mal assombradas, etc., etc. uni
1,-osso vol. com gravuras dos grandes
artistas do lápis o linda capa, uoMhho
do Jullão Machado W-W

0 cozinheiro e doceiro popular
Ou manual complctlsslmo da arte do

cozinhar ,i lazer doces, guisados, ml-
neiros, quitutes bahlanos, mllnueeas, ça-
rurús, angd, zorós, sarapatels, etc. — paes
de Lot, paes leves,-gateaux, pudins, gall-
letea babas, manjares, compotJis, etc
cte. Um grosso vol, ene. do nials-do
500 paginas. . . .*' 6*üü0

0 padeiro moderno
Ou manual conipletisaimo «Ia arte de

padaria, contendo centenas u «antenas
de receitas para fazer paes, biscoitos,
roscas, bolachas, craknelles, cavacas,
bolos, bróas, roocas de padaria, roscaa
do Barão, rosfiulnhas para dlft, mentiras,
babás, rabanadas, melindres, mão benta
etc. Um lindo vol. encadernado 5?000

Manual pratico do distlllador
Receitas o indlcaqdes para se propa-

rar vinhos, licores, cervejas, aguardentes,
vinagres, clixiree, ele. Um grosso vo-
lume, ene. de 300 paginas. . . ,«$000

Fabricante moderno de sabões,
perfumes e velas

Contendo milhares dc receitas, para
o preparo de t<>d03 06 perfumes, poma-
dae, pós dentifrieios, essências, águas do
tollette extractos, cremes para oa ia-
bios e para o rosto; pós odonficos; sa-
bõeB leves, transparentes, etc, etc. Um
grosso vol. de 370 paginas, cncader-
nado **ÍUU

Manual do fabricante de tintas
Vernizes e óleos o de todos os segre-

dos de officinas, seguido do Manual do
Prateador e Dourador do Metaes. Um
volumo encadernado o*fuuu

Manual do fabricante de louças
Seguido do Manual do fabricante dc

tijollna, telho», iadrllhos, etc; (lo Ma-
uanl do cartldor dc couros c pelles s
do Manual do íocuet.eiroí do Mnnunl
do fnbrlcante.de pnpell do Manual do
fnbricnntc de tintas c vernlics pnra
obra» rte constrneeno, etc. — por An-
nibal Mascarenhas — Um grosso vo-
lumo contendo os seis mamiaes
juntos 6*00°

Dansas de saião
Contendo a espHcaijâo facll a ao ai-

cance de todos para so aprender a dan-
sar com perfeição todas at? dansas do
sala oa salão. Um vol. cheio de estam-
pas explicativas ¦)»uuu

Manual do namorado
Contendo a. maneira dc agradar âs

mocas, fazer declarações de amor, etc,
seguido de 100 cartas do namoro, no-
viasimas o elegantemente estrlytas em
estylo elevado. Um lindo volume enca-
dernado 3*5°00

Pensamentos
Sobre o amor, o casamento, a paixão,

a amizade, a nffelqão, a belleza. o ciúme,
o ódio, etc. Um lindo volume, ricamente
impresso em Paris, cor.? linda capa em
ehromolitliographla j?uuu

Diccionario das flores
Folhas c frutos, maneira do fazer si-

gnaes com o leque, á bengala, lenço, çto.
Um bello vol. com linda capa, obra. lm-
pressa em Paris . ...-¦- r, -. ssii**u

Orador do povo
Ou colleçijão do discursos para baptl-

sadoti, casamentos, aniiiversarlos, re-
cèpçOes, inaugurações, felicitações, pa-
rábens, etc., etc. . Um volume encador-
nado i*w'>

Livro do criador ou tratador theori-
co s pratico ds zootechnica

Contendo todas as regras para a cria-
05o. racional—e—«n-i-momleii—üo boi,—da
cavallo, do burro, do jumento, do car
neiro, cabra, cão, seguido do um manual
de medicina veterinária e de um com-
ploto formulário de medicamentos a do
um completo TRATADO DB AV133 do
galllnhclro, por Manuel Dutra. Um
grosso vul. ene 10Í00O

Livro de industrial agricola
On tratado completo de todas as In-

dustrlas ao aioance do lavrador o quo
fíiixm parle da própria agricultura, taes
como: criação do bicho da sedo, criação
das abelhas, a extracção do mel, fa-
brito do queijo, da manteiga, do leito
condensado; o fabrico üo assucar, tia
aguardente, do vinho, do vinagre; a ex-
tracção da fícul». das fibras tcxtls, das
substancias tjntdrla.es ò dos óleos, a cx-
Iracção da soda b da pofossa dos ve-
getaes. o fabrico dos presuntos, salames,
mortadellns, etc. etc, por Manuel Du-
Ira. Um grosso vol. ene . . . 10ÍUOO

Lyra popular
Ou escolhida collccção daa mais pri-

morosas poesias dos grandes poetas bra-
slleiios: Castro Alves, Varella. Casimiro
de. Abreu, Gonçalves Dias, Bilac, Ray-
mundo Corrêa, Alberto do Oliveira, et«2„
etc. Um grosso vol. com retratos e mais
de BOO paginou ü?000

Casamento e mortalha
Romance brasileiro, por Jullo César

Leal. Moças românticas que gostaea do
passeiar á beira-mar em noites dc lua
cheia, ouvindo o murmúrio queixoso das
ondas beijando a praia, comprae esto
lindo romance. Um volume . . 3?000

Maria desgraçada
Um dos mais bellos o sentlmeritàci;

romances da literatura brasileira. Um
vol afooo

Fruto de um crime
Romanco do lagrimas. Um lindo vo-

lume com capa colorida .... 3J00O

Mãe e martyr
Ou mar.tyrlos do uma esposa, ro-

mante do acenas toaimoventes. Um
grosso vol '. . . ¦ . 3S000

Pedaços do coração !
Extraordinário livro de contos amo-

rosos — Um grosso volumo . 3J000

0 trovador marítimo
Ou Lyra do marinheiro, trabalho único

no sou gênero atê hoje publicado, con-
tendo canções, cançonetas, harcarolas,
rondns marítimas, desafios, monólogos,
diálogos, sceiiíla cômicas e dramáticas,
tudo de assumpto marítimo. Um lindo
volumo luxuosamente impresso em Pa-,
ris, para homenagearmos os homens
do mar 3$000

Primores da poesia portugueza

tozíl grande proprietário o capita-
lista.

UMA FABRICA WflSHWJDA
MSLO FOGO

S. PAULO, 2. (A.) — Cerca daa
JO horas, no prodlo ii. 113 da rua
major Diogo, ondo esttt InsUIlada a
fabrica do maoarráo da firma Do-
nato, Claelonl te (!., manifestou-ee
um violento Incêndio nuo destruiu
toda a casa. Os prejuízos foram to-
ta«H, nlo estando nem a fabrica nom
o predio no seguro.

UM ASSASSINIO NA NOBOKSTli
8. PAULO, 2. IA.) — Na esuK-ao

do Glycerio, da Noroesto do Brasil,
por questíos do «omonos Importan-
cia, o barbeiro .loilu Clemente, do-
pois do rápida discussão, iisBaeslnoii
a tiros do garrucha a Alberto Cor-
rüa. O criminoso foi proso om fia-
granto.
Dc Alagoas
UM PAF_VOBTH PARA O EX-CO-

VBRNADOR
MACBIO, 2 (A.) — Unia commls-

sâo composta dos srs. Emanai Basto,
Intendente dostu capital, José Morei-
rn, Secretario do Interior o deputados.
Adalberto Marroquim o Odilon Auto
esta Incumbida de obter, por subsorl-
pção, os nicloa necessários para a
acqulslção de um palacctc que será
offerecido ao ex-governador do Bs-
bado, dr. Fernandes Lima.

O EX-ADMINISTRADOR DOS
CORREIOS

MACBIO, 2 (A.) — Embarcou
para a Bahia, a bordo do vapor

-"-Rotlriguo.4 Alves", o er. José Ribeiro
Sablük, ex-administrador dos Cor-
reios, deste Estado.

ATACADO DE LOUCURA
MACEIÓ, 2 (A.) — Achando-se

enfermo, já ha dias, foi hontem
repentinamente atacado de loucura,
o cidadão Loyo Moedn, filho do sau-
doso professor Dimlngos Moeda. O
.Inditoso moço foi recolhido ao Asy-
lo dc Santa 'Leopoldina.

PRISÃO DE UM BANQUEIRO DB
JOGO

MACEIÓ, 2 (A.) — l''ol preso o
conduzido para o Quartel da Poli-
cia Militar, o coronel Agapito Dan-
tan, accuaado dc ser banqueiro do jo-
go de bicho.

O facto deu-se do «seguinte modo:
lim soldado jogou <i quantia do 500
réis cm uma casa da rua da Ale-
gria, ondo mora o sapateiro Antonlo
Barbosa ls.ns, quc emprestava o seu
quarto a. um t'*il Torquato quc rece-
bia as apostas paru o jogo do bicho
clandestinamente, por conta do co-
ronel Agapito Dantas, que lhe forne-
cia o dinheiro.

O soldado levou a "poulo" do jogo
qo governador do Estado, afim de
provar quo o jogo ainda continuava.
O sr. Costa Rego entendeu-se éntao
directamente com o primeiro delega-
do de policia, quc mandou prender
o coronel Agapito c o bicheiro Tor-
quato, indo o primeiro para o quar-
tel da. Policia Militar o o segundo
para a Casa do Detenção.

Do Rio Grande do Norte
INSPECÇlAO MILITAR

NATAL, 2 (A.) — Acha-se desde
ante-hontem, nesta capital, o tenente
coronel Toscano do Brito, comman-
dante interino da 2." Região Militar,
com sede em Recife, quo veio em
visita de inspocçã.0.
Do Amazonas •**• *
O AVIADOR HINTON ESTA' GRA-

VEMENTE ENFERMO
MANA'OS, 2. (Star) — Encontra-

so gravemente enfermo nesta capital
o aviador Hinton.
De Santa Catharina

O NOVO JUIZ DE S. BENTO
FLORIANÓPOLIS, 2. (Star) —

Foi nomeado juiz de direito da co-
marca do S. Bento o dr. José Fer-
reira da Rocha Bastos.

De Sergipe
A CÒNSTITUOIONÁIjIDÂDE DA

REFORMA DA CONSTITUI-
ÇAO

ARACAJU', 2. (Star) — O Tri-
bunal da Relação negou provimento
ao recurso dos juizes de direito des-

comarcas do interior do E-Udo do
Amaífonafl.

O AUGMENTO BO PREÇO DA
CARNE

BÊ_JBM,/S (A*.) — Como so an-
nunclou que brevemente «orla aug-
mentado o proco da carno, o gover-
pudor do KíWdo rourí.u «in palaolo
os principaes marchantes o fazendol-
roo, afim dc, com 0llM,(evitar a oi-
lado produeto.•Ficou assentado quo «o restringi»-
se o mais possível a matança «1° ««¦•
do, nflm do eoonomltnr a quantida-
do «xlBtente actualmente. A alta,
dessa manolra, aerla cviitadu.
.MEUlIORAíIENTOS EM VIGIA K

SALINAS
.BBLBM, 2 (A.) — Seguiu hoje

para as cidades da Vlglu o Salina.*!,
o governador do Estado quo nellas
pretendo Inaugurar vários melhora-
mentos do Importância, viajando
acompanhado dos Secretários do go-
verno.
PRESO KOH O PIANO QUE FOI

DE CARLOS GOMES
BELBM, 2 (A.) — Na sede da

Associação Parucnso du Imprensa,
foi pretjo, quando se escondia debul-
xo do plano que pertenceu au inaeá-
tro Carlos Oomes, um gatuno em
cuja pista a policia andava hu mui-
to tempo.
Do Paraná

o edifício da delegaoia
FISCAL

OURITYBA, 2 (A.) — O Ministro
da Fazenda, attendendo II represen-
taçdo que lho foi feita pelo Dele-
gado Fiscal nesto Estado, determl-
nou a vinda «i esta Capital de uma
commissão, sob a presidência do dr.
Cyprlano Lemos, afim de verificar
o estado cm que se acha o odlflelo
da Delegado, havendo a mesma
commlas.1o julgado imprescindível a
reconstrucção daquelle próprio na-
cional.

Esses trabalhes serão «Iniciados lm-
incdiatiimente.
Oo Ceará
BOATOS DE LEVANTE DA FORÇA

PUBUC.V
FORTALEZA, 2 (A.) — 0 Presi-

dente do Estado, dr. Ildeíunso Alba-
no, em virtude dc um pretenso le-
vante da Força Publica, mandou
chamar á sua presença um official
pertencente ft Milícia, o sr. Antoiyo
Castro, mandando, cm seguida, que
o Commandante o recolhesse inconi-
municavel no esquadrão do cavallu-
ria. A Policia está. desarmada c o
seu armamento recolhido ao quar-
tel federal.

Do Rio Grande do Sul
INAUGURAÇÃO DE UM RAMAL

FEitKíOVIARIO
PORTO ALEGRE. 2 (A.) — Con-

forme reaolução do preaidento do
Estado, será no dia 10 de «gosto
Inaugurado o trafego regular no ra-
mal ferroviário de Alegrete a Qua-
rahy, até u Ullõmctío cincoenta c
oito.
\VAiGÕÍ5S DORMITÓRIOS PARA OS

PASSAGEIROS DE S. PAULO
PORTO ALElGRE, 2 (A.)—A par-

tir de hontem, nos trens de passa-
geiros entro Porto Alegre o Santa
Maria foram addleionadós carros
para S&o Paulo, com pernoite em
Santa Maria. Eseee wagües dormlto-
rios correrão todos os domingos, tor-
ç«ü e quintas-feiras.

Entro Santa Maria o Porto Alegre.
03 referidos carros dormitórios cor-
rer&o ás segundas, quartas e sextai;-
feiras, servindo, preferencialmente,
os passageiros que já vieram de S.
Paulo. Para os que se destinarem a
São Paulo, a Estrada poderá reser-
var leitos, desdo que o pedido seja
feito, no minimo, com 8 dias de
antecedência.

Os passageiros-, que eò destinarem
á estações intermediárias, far3o os
pedidos na véspera da partida do
comboio.

u RADIO-JORNAL

dante do ordens, seu secretario pur-
tlcular o muiuis outras pesttokti que
failani parte do sua comitiva. 8. >,
foi Aqui recebido uondlgnamente, u»n-
do alvo dé grando miuilfe.itsçiio, por
parto do povo sanjcunenao que, «m
massa o foi reoebcr na "gare" dn
i.rupoidliiii, onde foram pronunciados
muitos .llncurtict, e erguidos muitos
viv«_j uo dr. Arnaldo Tavares * ao
governo fluminense.

Depois do ser cantado o Hymno Na-
cional, pelos alumnos do grupo esco-
lar Alberto Torres, formou-so gran-
de prestito, quo acompanhou o re-
cem-chegado até i. residência do ca-
pltio Joflo Trindade, ã ruu Dr. Mot-
ta, Fer iiiz, on do ficou hospedado.

Tendo sido convidado para assistir
n «css&o do posse da Câmara Muni-
cipal, foi o dlstlncto hospedo recobl-
do com deferondo» especiaes. Nossa
occaslilo, foram pronunciados muitos
discurses, sendo o do nosso visitante
o mais importante o por Isso o nrals
applaudida.

 O prefeito coronel Feliciano
Alves, offereceu uni grande bailo ao
dr. Arnaldo Tavares, cuja festa se
cffectuou no Paço Municipal, para
l»so caprichosamente preparado. Ahl
estiveram presentes todas us autori-
dades, como multas famílias da iioa
sa bon sociedade o respeitáveis cava-
lhelroe,

O dr. Arnaldo tom percorrido ai-
guns pontos do hosso município, bem
como as povoações de Atafona, Grus-
sahy e Gargahú, isto em uutomovel
o lancha, trazendo de todos -teses lo-
gares que visitou, a melhor Impres-
süo.

Na ligeira palestra que ontretlve-
mos com o digno secretario do go-
verno do Estado do Rio, pude com-
prchcndur a sua boa vontade o os
melhores Intuitos quanto aos nego-
cios deste município. Declarou qu--
sua demora entre nôs seria de pou-
ces dias, porquanto os seus affazeros
o obrigavam a assim proceder.

Em todas as lestas que aqui se
realizaram por motivo da visita quo
nos velu fazer o dr. Arnaldo Tava-
res, tomou parte, tambem, a nossa
banda dc musica—I-yra Democrata

(Do corrí*sponcle]ilc>
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Feoho ds ooflursnca par* pontos de lâmpadas — 1) asoolo do dispositivo! P, pa-
redo; C, tubo; L, lamina; IYI, mandlbula; I, partida dos fias do cquoolmonts. — ;
2) chaío «apeolal. — 3) outro modelo d* chulo. — 4) outro mcdalo ds cavllha.

Ou thesouro poético do Parnaso por-
tuguez. Escolhida collecção das inais ce-
lebres, conhecidas o apreciadas poesias - ... "nleltoavam 

a Incon-
portugueza, desde Camões até Guerra! ta capital que pleiteavam a íncoii

Secretario poético

.funquclro. Um grosso volumo de mais
de 400 paginas, com centenas de pro-
ducções poéticas t"$ui)0

0 pl.ysionom.sfa'
On arte de conhecer o caracter, o

genlo. as inclinações, as qualidades e os
sentimentos das mulheres pela physlo-
noniia, segundo Lavater e Call. Um
lindo volume 3?000

Noções de hygiene

Colléoçãò de poesius de bom goste,
próprias para serem enviadas por es-
cripto e recitadas um dias de annivor-'sarlos natalieios. casamentos, parabéns,
etc, etc. Um lindo volume bein Im-
presso 25000

Physiologia das paixões
 o sentimentos moraes do homem o

da mulher, pelo sábio Alibert. Um vo-
iumo encadernado J?0U0

0 galhofeiro
Ou arsenal de gargalhadas, contos,

ardis, astucias, bernardleès, calmadas,
chistes, hespanholadas, mentiras, repen-
tes, aventuras dos Callnos o Conegos,
Pelippe, etc, etc. Uni volumo com linda
capa 350UU

Os segredos do futuro
Livro de sortes para divertimentos em

noites de S.Joao, S. Pedro, Santo An-
tonio, SanfAnna, Natal, Reis. Um vol.
com belllssima capa -'5000

Livro dó feiticeiro
Ou a sciencia de Jucá Rosa revelada;

tratado pratico dé todas .as feltlçarias
Conhecidas, meios de empregal-as o pro-
veito que dellas se podem tirar: colle-
ccao do receitas secretas, cte., otc, se-
guido do MANUAL DA CARTOMANTE,
por Mine. josephlna. Um grosso vol.de
perto do DOO paginas o»000

Livro da bruxa ou Manual da
cartomante

Dividido cm 5 partos a saber: manual
da cartomante; magnetismo e somnam-
bulismo, hypnotlsrii.o, espiritismo e THE-
SOURO DO FEITICEIRO, orações para

-tirar o sol da cabeça, PARA GANHAR
AO JOGO para ligar o desligar namo-
rados. liara saber quem nos quer mal,
nara rezar quebranto, ¦ para rezar co-
brrlro e eryslpela, para obrigar o ma-
rido a ser flc-1 â esposa, o milljares de
orações, rezas de benzedtiras, etc. etc.
Um grosso volume 5 S 000

De accordo com o progranima da Es-
cola Normal, pelo dr. Manuel Francisco
de \zevedo Júnior, professor da mesma
133cola. Um volume encadernado 2Ç000

Manual do "chauffeur"
Ou guia theorieo o pratico do auto-

niobillsta contendo a desoripçao mlnu-
ciosa das machinas o tudo o quo 6 ne-
eéssarlo saber para só poder guiar um
automóvel. Uni volume com. centenas de
estampas WÚO

Contos da carochinha
Contendo 61 contos populares,, moraes

e proveitosos de vários paizes. Uni
grosso volume com estampas colo-
ridas ....!.* ,' 65000

Historias da avóziniia
Contendo 50 das mais celebres, primo-

rosas, divinas o lindas historias. Um vo-
lume encadernado com estampas 55000

Historias do arco da velha
Contendo 60 lindae historias para

crianças. Um grosso volume, cheio de
chromos 105000

Historias da baratinha
Contendo 70 esplendidos e novos con-

tos infantis, fantásticos, moraes e ale-
gres. Um yolüme eom multas estam-
pas, ein chromo 8*000

stitucionalidado da ultima reform
da Constituição do Estado, promul-
gada pelo governo do dr. Graccho
Cardoso.
Do Pará

NÒMlíAÇõBS NO AMAZONAS
BBDEM, 2 (A.) — Dizem de Ma-

naOs que o governador Interino do
Estado, dr. Turiano Meira, assignou
um decreto exonerando a pedido o
secretario geral do governo, dr. Re-
go Monteiro Filho, nomeando em se-
guida, para aqueile posto, o coronel
Pedro Freire.

O dr. Rego Monteiro Pilho foi
nomewdo juiz do direito numa das

Incrível* mas real!
Vá vêr os preços

 Illli I.IS1S_»_—__——_¦

tio que expõe a
Joalheria Aclamo
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Cartas dos Estados
5XPEDÍENTE

xendo chegado ao escripto-
rio do O JORNAL, varias re-
clamaçôes, todas ellas do-
cumeníadas, 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 estar esse sr. a isso autori-
zado, e serem falsos os talões
de recibos por elle empregados.

Porto Novo do Cunha
(Minas üeraes)
Completou *.'S iinnos dc optlihos

serviços, prestados ao publico c 6
Repartição Oeral dos Correios, o
nosso activo e prostante agente do
correio local, tenente Alves Júnior.
Ciue completo os «niios precisos para
sua justa aposentadoria, süo us nos-
sos sinceros e ardentes votos.

— A pente que liga esta cidade ao
Estado do Rio, acaba de ser melho-
rada com tela de arame, na grade
que possue, tela essa qu-; foi offc-
reclda nelo commercio local c que
virá evitar o perigo que corria ate
aqui, o transito das crianças.

Consta-nos que multo em breve
a nospa Câmara Municipal vae reali-
zar muitos melhoramentos looaoi.
como sejam: ajardlnamcnto da praça
da Republica, na parte que a Estra-
da Central, cedeu â edllidade a con-
strueçfio ali de uni coreto para us r"
tretos aos domingos', bondes electri-
cos e abertura dc nova rua para o
Porto Velho, margeando a linha da
Estrada de Forro, concerto de ruas,
etc. Que tudo isso se realize sâo os
nossos desejos, como amantes que
somos do progresso desta terra.

 As obras do grupo escolar Dr.
Salles Marques, em construcçfio. es-
tão bem adeantadas. esperando-se
que até üo fim deste an.no estejam
concluídas.

 Para complemento dc todos os
melhoramentos em vios de realiza-
çüo, não deve ser esquecido pela Ad-
mliilstraçilo dos Correios de Minas o
Directoria Geral dos Correios de Ml-
nas «* Directoria Geral dos Correios,
a erhícão do logares do um estafeta
distribuidor c de um carteiro para
q movimentada agencia local, melho-
rementes estes, ha muitos annos re-
clamados pela nossa popula«;ao, su-
perior a cinco mil habitantes.

Existem logares menores neste
Estado e no visinho Estudo do Rio,
que não têm tanto urovimento com-
mercial como o desta cidade e que
no entretanto, goso.m do beneficio da
entrega postal a domicilio, o que nao
acontece aqui.

(Do correspondente)

S. João da Barra (Rio
de Janeiro)
Ccmo fiz constar na minha ultima

correspondência, chegou íl esta cida-
de o secretario do governo do Esta-
do do Rio, dr. Arnaldo Tavares, que
veiu ^acompanhado de sua família
do capitão Virgílio Souza, seu aju-

O conselho quo vuinos traiisníit-
tir aos amadores do T. 8. F. é mui-
lo efficaz, u seria para desejur que
se appllcttsse a todo o qualquer go-
nero de perturbações. De facto, até
aqui, só se tem cuidado dos meios
práticos do supprlmir os parasitas
provenientes de uni sector alterhti-
tivo de illumlnaçào.

O ruído do sector persiste, geral-
mente, ainda quando todas as Iam-
1-ad'ts dc Illumlnaçào estão apagadas;
todavia, o ruído cessa, quando iv.'
abre o Interruptor geral do quadro
do contador. IJsso, ruído persiste ttlilr
du, quando «* apagam todas us lam-
padas do posto e se stipprlnio a teu-

j süo placa; mas ceosa, quando so des-
c.onnecta a antenna ou u tomada dc
terra.

A primeiro coisa que te devo fa-
zer é verificar o Isolamèíilu electri-
co da installação de illumlnaçào.
qne podi^ ser defeituosa. Uma pre-
caução utll co.iiHlute em aía-itar os
receptores e, sobretudo, it antenna
n a tomada do terru, dos fios de II-
luminaçfiu. leoo importa em dizer-se
que a rede de lua não £ utilizada u
gulzu de antenna.

Convém empregar uma accopla-
gem Indnctlva (Teslo) do circuito
receptor o da antenna, reduzindo ao
mínimo u ¦«nipllficaçãj do baixa fre-
«lUencla. Emfim, pode-so dispor em
serie, na conncxüo quo llg« o pri-
meiro transformador do baixa ire-
quenoiu ã grade da primeira lanipa-
da do baixa freqüência, unia «opn-
cidade de 0.01 :i ü.0:i inirrofarad. -'.
so essa modificação nfto bastar, In-
tercalar-se-H, em derivação; no pri-
mnrlo «lo primeiro transformador de
baixa freqüência uma scli-iniliictun-
clu de núcleo 

'laminado, medindo
cerca de tí "henrys". Essa dlsposl-
ção pode «er repetida cfficàlímêiitç
em todas a« etapas dc baixa fre-
quencia c. especialmente, no cir-
culto «io alto-falante.

Eis um methodo de eliminação
que dá, geralmente, os mais sotls-
fatorios resultados o pode eer uti-
lizado, com toda confiança, peles
amadores.

FECHO DE SEGTjRAMA PARA
POSTOS DE LÂMPADAS

Ü amador, que se preoceupa com
a bôa conservação dos apparelhos,
tem sempre que fazer funcelonar,
contando comsigo mesmo, o posto
receptor, e faz questão de que, du-
rante a nua ausência, nenhuma pes-
oôa estranha se filrvn de seu posto.

Pode acontecer, com effeito, quc,
eni conseqüência de erros de connc-
xão, por falsait manobras, ns lam-
liadas se queimem, as inanitu», sen-
do ni'i!:ipu'ailas muito bruscamente,
e so veja forçado o dono do appare-
lho a reparações custosas.

Reproduzimos aqui uni dlsposltl-
vo dc seginunça, racil do realizar,
para uin poslo de lanipudns, c quo
perniHte ao amador ficar absoluta-
mente seguro dc que o npparellni
não funeciona rá senão com u pre-
sença de seu dono.

Para Isso, inoiiiani-se no exterior
do poeto, sobre o calxllho, duas c»,-1'*
quadrlas nietnlllcas; a esqundrl.i, lll-
íerlor comporia um eixo terminado
por unia fenda de manobra. lisRO
eixo è munido de lâminas, como fa-
ças, «pie se vão alojar entre as duns
liastco d«> dispositivo de contacto
montado «obre a osqüadria superior.
Em frcii-tc! no ciso ila parle Inferior,
faz-w nm orifício, bem á vista,-(ri«i
«¦.itlxllho, e de um Ilibo revestido que
serve pnra guiar, com perfeita cx-
«ctldão.unia cifSyé, .\ chave 6. con-
stlttlldá, multo simplesmente, de
uma lia.stc rollçn. á qual se poderá
soldar uma alça dc chave òrdln»»-
ria.

Poder-se-a tambem re"çurvar »
haste roliça, dando-lhe a forma de
annel. do maneira ti constituir unia
argolia «le chave. .\ parto extrema
da huslo formando chave é limita-
da de modo a se ajustar i abertura
preparada uo eixo. 13' possível ain-
da obter-se unia chave fçtneu uprC»
prlada.

A nhcrturn 6 riimplesiiientc uma
tenda o podo ter «uialqner outra fôr-
mn, para evitar álguitiii frãilâe. rnas
isso já requer um trabalho' «le ser"
ralherlii mdls Importante. De toda»
as fôrmas, é Impossível, deade que
a peça de contacto tonha sido volta?
da, pára escapar das miindlbulas,
quo a corrente circule, dahl em de-
ante. nas lâmpadas. Tem-se o cuidado
com effeito, de fazer pasfar o cir-
cuito de aquecimento dos filamen-
tos pelos dois "plots" dcõse interru-
ptor que tol fixado e.m placas !so-
lalites. parafusadas nus e&quadrlai
de sustehtaculo.

Esso dispositivo evita. assim,
qualouer falsa manobra da parte dos
inexperientes e permitte entregarem-
se os apparelho,? á curiosidade dos

profanos, sem nenhum inconvenièn-
te. deade que sc tenha a chave nd
bolso. -v ¦

S. Sebastião da Estrella
(Minas Geraes)
Em visita ao padre Antônio üíiirl-

nulo, vigário desta localidade, esteve
aqui o padre Belchior Homem da
Costa, vigário ultimamente nomeada
para dirigir a freguezia de SanfAn-
na de Pirapetlnga, regressando no
mes:uo dia.

 Tem tomado grande impulso a
extracção c exportação de manganez.
das minas da Bella Vista, de que e
director dr. Augusto do Lima Júnior.

Por falta de carros, que a Leopol-
dintt não fornece, estão repletos de
minério os depósitos e embarcadou-
ros desta estação. As locomotivas
"Puch" da empresa, transportam,
diariamente certa de 40 toneladas.

_ Cogita-se da installação em uni
bairro desta localidade, de urna gran-
de xarqueada, estando diversos vul-
tos do districto, tratando do as-
suinp o. ^dq 

correspondente)
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A ahrore de Natal
Ou thesouro maravilhoso do Papae

Xoe)  contendo escolhida o variada
collecção do historias pârá crianças;
apanhadas na tradição oral de todos,
os povos, eseriptas. traduzidas, col- i
leeclonadas. relatadas e accomnioiJa- ;
das á Infância brasileira. Um grosso
vol. encadernado, com esplendidas gra- I
vuras o?000

Historias brasileiras
Lindo volunio do contos para crian-

ças, deleitando e Instruindo ao mesma
tempo. Um vol. encadernado . . ÜSjOOl)

Os meus brinquedos
Contendo jogos o brinquedos, cantigas

e daneas próprias para a Infância. Um
lindo volumo encadernado com centenas
do gravuras explicativas . . . ojoou

Theatrinho infantil
Cottecrâo de 34 pequenas peças do

theatro, para as crianças, podendo ser
represen tadas em qualquer logar,, seja
num tablado, numa sala. ou seja ao
ar livro. Um grosso volumo encader-
nado 5500°

NOTA - Envia.se para o interior 
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Entr«K» n domicilio
Fones: Central 2587 è

29S3 aa Norte 4223
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um banho quento em 10 minutos.
, como ? '

— com o aquecedor eleotrlco Verguei,
bflaftçà o faz lunecionar sem perigo. „„„,„.

-•FRI8ADÒR tDEAU» — Uma seiihora ondula
.euu cabellos em sua própria residência.

Fôrmas electricas para seccar meias.
ji usadas em I0ü fabricas. ,,.,.,,„.
Preolsam-s. represenUntés em todos W;!^»»

do Brasil. - Peçam catálogos «lustrados ao fabrl-

cante* P. CORREIA VARGUEB - A». Mem de Sá 38

Phone: central 2 ta I — Rio de Janeiro. „ít,,„
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BANCÕSÜL-AMEitíGANO
R°ÕÀ OUVIDOK 34

Descontos e redescontos át ie-
trás. empréstimos populares, ád-
mlnlstraijao de bene de rais, etc.

Contas correntes limitadas, dè
movimento e de aviso aoa melho-
res juròB.

Dra. BARBOSA PERÉÍRA
Medica pela Faculdade. Doenças do Se-
nhoras, OynêcológW è Partos. Rua Chile
ii. 17, ás terças, quintas e sabbados, de

1 ás 2 fiòras;

PARA TINGIR
EM

CA/A
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Concessionário Theodoro Süya &Cia. -- Sede: Vi-
ctoria, Estado do Espirito Santo

Primeira extíatçãd a 9 de Julho, côm ò premio
maior de 20:000$000 e mais 842 prêmios de meno- 8

res valores. Preços do bilhete inteiro, 15$000 e de- o
cimo, 1 $500. Jogam somente 6.000 bilhetes fiilmera-
dos de 1.091 a 7.1Ô0. Ejttracções pèló systema de ur-
nás e espheras numeradas por inteiro. Jogam sómen- M

| té seis mil bilhetes. ._.-«.„_- o
8 ÉNéONTRÀM^É A' VgjDA EM TODAS AS CASAS n
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0 GOVERNO Di REPUBLICA E 0 GOMO Di CIDADE
VUP TERRESTRE E IMil »f#»qgy ......

Presidência da Kepublica
*»•*• NO CATTETE

O ministro Setombrlno do Cnrv»-
.'ho esteve, hontom, ii tardo, aonf.»
rondando «om o dr. Arthur Uornar-
den sobro assumptos quo «o rclucto-
nam uom a admlnlntraijAo du dopur-
tamento a mu curso,

I TELERRAADIAS Itl-XKUIDOS
O prosldenlc du Ropublica, roce-

beu. hontem, un seguintes toloffram»
ríwsi•'Fortaleza — Tonho o. iiallsfaç,flo
rto comniunlcnr a v. ex, quo o assem-
bléa Legislativa roconhooíu o pro-
clanvou oh cxmoH. «rs. detiembargu-
dor JnttX Moreira dn Koclm e dr.
Munuellto Morolra. respeellvamen-
to, proaldínto u vluo-presldontu dento
ISstado mo quadrlennlo do 1021 n
1828.- Respeitosas v**.iuduc.f5e**, — ]*.
dofonso Albano, presldento do Esta-
do".

"FoYlule-ia — Tenha a honra do- oommunlcar a v. ex. a lnstauragílu,
hoje, da quarta -ü-asilo ordinária du
oitava legislatura tia Assembléa Lo»
glslatlvn do Coaríl, perante « qnnl
compareceu o nr. presidente do li*-
tado o leu a respfctlva mensagem.
Itespoltosao saudaijõos. — I'aula Ru-
drlgucs, -presidente da Àsaomblía.""Cuj-aba- — Tomos a honra o a
satisfação de oommunlcar a v. ox.
que a Assembléa do Mattu Grosso
acaba dc approvar a moçflo apresen-
ta'da pelo deputado er. Jayme Fer-
relra do Vaoconcellos, moção de

• apoio o completa solidariedade com
o f-feundo, honrado o patriótico «o-
verno de v. ex. Attenclosas oauda-
«jOes. — Dr. Estevão A. Corrêa, pre-
vidente; João Cunha, Io secretario; e
Jusé A. V. Albuquerque, 2" sccrtta-
rio."—r-í-—i-rr
No Ministério da Fazenda

Pelo ministro foi approvado o acto
polo qual o delegado fiscal no Rio
Cirande do Sul designou o í.° escri-
pturarlo da Alfândega do Rio Gran-
de, José Martlnlano do Freitas, para
fiscalizar, naquella aduana, o destl-

Marinha - Exercito - Marinha
Mercante - Reserva Naval

Escola Naval
A "Associação Militar do Brasil" parti-

ripa aos seus camaradas que em vista do
seus fornecimentos dlrci-los de casemiras
Inglczas dos melhores rabrlcantcs e ou-
trás matérias primas, resolveu DIMINUIR
ainda mais as tabellas dc PREÇOS da sua"Airalatarla Civil o Militar" o com pra-
zer, os convida a uma visita. — Uua da
Carioca, S'6, 2.->, C. 3073.

no das mercadorias importudas uom
l-onçao do direitos om substituição
ao conforonto Arthur Porelrti Al»
vim,

Mo Ministério da Justiça
IHJLIOIA

Esta do dia X Contrai do Policia a
3' Delogudu Auxiliar.

POLICIA MILITAR
Serviço paru hoje:
Superior do dia, capitão Soarco;

offlcial do dia ao Quartol-Goneral,
1" tenente Salnt-Clalr; módicos: do
dia, civil Ilvo; do promptldfto, 3*
tenent-.' Martin; pharmaceutico

do dia, •;" tenento Camerlno; dentis»
to, dc dia, l!° tenente Buyíio; Internu
du dia, a«;ademlco Samuel; auxlll-arl
do offlcial de dia ao Quartol-Gene-
ral, sargonto Dutra; ordens X Assis-
tencia do Pessoal, duas praças do
companhia do metralhadoras; pique-
to ao' Quartel .General, dois cometei-
ros do 3" batalhão; musica do prom-
ptldão, a banda do fi" batalhão; ron»
da com o superior do dia, 2" tenonte
Marlathj guarda: da Capa da Moeda,
2° tonontu Manfredo; do Thesouro,
2° tenente EugOnes; promptldão: no
Qu-ai-tcl-Clenorul, 1° tenente SnturnI-'
no; no regimento do cavallarla, V
tenente Azevedo; no 1" batalhão, 2*
tenento Paiva; dia nos corpos: no V
batalhão, capitão Astolpho; no 2°,
capitão Ferraz; no 3°. 2° tenente PI-
quet; no 4", 2° tenento Carvalho; no
G°, capitão Carneiro; no regimento
dc «.-avaliaria, 1" tenento Bellero-
phonte; no Corpo de Serviços Auxl-
llares, 2° tenente Dlno.

Uniformo, 4° (kaki). •

No Ministério da Viaçao

No Lloyd Brasileiro
Dovoru entrar, hojo, A larde, pro-

codente do Antuérpia o portos do
norto o vapor "Alegrete", que trans-
porta numerosa carga o muitos pao»«agetrofl.

—. O vapor "Ruy Harbosa" uho»
pira do Hamburgo no dia 10 do
corrente.

O vapor "Poconé" ft osperado
depois do amanhã de Nova .Yck.

O vapor "Rodrigues Alves" é
esperado do Rolem «lopotfl do uma»
nhü,

O vapor "Commandanto Capei-
Ia" entrara amanhã dc Porto Ale-
gre.
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ESCOLA S. DE AGRÍCUL-
TURA E MEDICINA VE-

TERINARIA
—¦¦i >

O INICIO DAS AULAS DO 2* SE»
MESTRE DO ANNO LECTIVO
Reunlram-so hontem, om Bessão,

com o respectivo regulamento, os
cursos da Escola Superior de Agrl-
cultura o Medicina Veterinária, lnl-
clando-ao assim us trabalhos do 2"
ismestra do anno lectivo daquelle cs-
tabeleclmonto.

A' sessão da Congregação, quo foi
presidida pelo sr. Parreiras Horta,
segulu-sü a solemnidade do inaugu-
ração do retrato do dr. Pereira LI-
ma no salão nobro da Escola, falan-
do cm nomo dos sous collcgas, pro-
motores dessa homenagem ao ex-
titular da pasta da Agricultura, o
professor Casslano Gomes.

Apôs o discurso do agradecimento
do sr. Pereira Lima, foi inaugurado
o novo gazometro, com capacidade
do 120 metros cúbicos destinado a
abastecer os laboratórios da Esco-
Ia, tendo o sr. Parreiras Horta, sa-

Ó ministro autorizou a Repartição' 1'CI^<5^M!!^o,(:utt'iia0rl^lm,íí11^íí"
cia do novo melhoramento, alludin-de Águas a executar, desde ja, as

obras para uma nova rede do enca-
namento do água com os respectivos
hydrantes, no Campo da Escola de
Aviação Militar, fornecendo o com-
mandante desta o material necessa-
rio a tal serviço.

CORREIO
O director tornou som effeito as

portarias pelas quaes foram nomea-
dos: ajudante da agencia do Cumpo
Grande, Estado do Matto Grosso, o
auxiliar do carteiro Octaviano Igna-
cio de Souza o auxiliares, interinos,
da agencia de Pelotas, Ubaldlno Ma-
rins Rabassa e Waldemar Alves Pe-
reira, por não terem assumido o exer-
ciclo no prazo regulamentar. Por
portarias dc hontem foram os dois
últimos nomeados novamente para
áquelles logares o, para o de ajudan-
te da agencia de Campo Grande, Lau-
rcnlino do Souza Gomes.

PARIQUYNA
CONTRA TODAS AS

MOLÉSTIAS DO FIGADO

do, ao mesmo tempo, com palavras
de louvores, ao interesse que o ar.
«Miguel Calmou, ministro da Agrlcul-
tura, vem demonstrando por aquelle
instituto de ensino secundário desde
o Inicio de sua administração.

Os cursos da Escola hontem ro-
abertos são os seguintes: Agrono-
mia, Medicina Veterinária c Chlmi-
ca Industrial.
¦m\r*/yyjyri^*~-r~it,**imi*i* *t* ¦*"*¦ ******-***********
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0 ATHLETISMO
HO EXERCITO

0 resultado da competição
entre as forças desta região

Dc accordo com o quo notlclumos
Om outro logar, foi hontem encerra-
do_ o torneio do athletlsmo nesta rc-
glão, para u selecç&o dos elementos
representativos do Exercito na com»
petição com a Marinha,

Nosso torneio, o 1" batalhão do cn-
sonharia oceupou a vanguarda da
collocação, ficando multo distante- do
2° collocado. Aliás era esperado. Na
unidade commandadu pelo coronel
Malau d'Angro»ne, X cultura physl-ca £• culduda com carinho. Do en-
thuslasmo dan praçaa compartilham
os offlclaes quando hcus subordlnu-
•dus entram cm campo. E' do Justiçasalientar lambem a carros do assai-
to, o sector de oísto o n Escola de
SargéntoB. An outra* unidades, em-
bora perdendo, so houveram com ga-
rhardla.

Não nos tendo sido fornecido, a
tempo, o resultado de hontem, pu-
hllcumos abaixo, o dos dias anterlo-
ree, acompanhado <ie ligeira de-
set-ipeao;

Dias 26 o 28
O torneio de atliletlsmo teve inicio

no dia 20 do mez passado com as
eliminatórias de 100 metros, lança-
mento do disco e dardo. A chuva
interrompeu a dtoputa. O torneio
prosegulu no dia 28 com o lança-
mento do disco, tendo dado o seguln-
te i-CBiritadtri r"—logarr

........i.iiiniiii.iMi..iiiiii.iffl.MH.im
A principal prova do programms.na distancia de 2.100 metros, (oi ga-nha cm estylo, pelo cavallo Metro»

pole, do t-ttiid O, He-t-nru, quo, «*}
ugora, nos por--c«, vao adquirindo o
osuuio que ostentava, om Maroftas,
quando foi comprado para o noesoturf.

Livro do Moatmdor, que, dsagar-
rando onormemeate, na curva do
portão, passara de primeiro a ultimo,
o filho do Marofiae nada mais fez do
que galopar X anca do Pertlnaz queassumira a "leaderança" para no
melo da recta final domlual-o sem
esforço, c íszer sua a vlctorla pormelo corpo sobre o pilotado de
D. Suarez.

DESCASGADORES DE GAFE' COMBINADOS
SS 99

Numero 5 capacidade diária 60 arrobas de café limpo
Numero 2 capacidade diária ISO arrobas de café limpo
Numero 1 capacidade diária 300 arrobas dc café limpo
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ESCOLA DE MEDICINA VE-
TERINARIA DO EXERCITO

iii m • —

REUNIÃO DOS DOCTORANDOS
DE 1024

Reuniram-se no dia 1.°, cm ecssâo.
na Escola de M. Veterinária do
Exercito, sob a presidência do aca-
demieo Renato Borges Fortes, os di-
plomandos do corrente anno, afim de
tratarem de assumptos diversos.

Kicou então deliberado que os dou-
torandos Álvaro Alves Pinto (pre-
sidente), João Baptista Pares, Re-
nato Borges Fortes, Rubens de Li-
ma o Salustiano de Amorlm Lima
Filho (relator) eompuzessem a Com-
missão de Quadro e Festas da Tur-
ma de 1924 e participassem aos pro-
fessores majores drs. Leopoldlno O.
de Almeida (commandante da Es-
cola), Henri Marlangeas (director
technico), Paul Dieulouard, capitães
drs Jesuíno de Albuquerque c Telles ™ZT 

aa?" V'*™ 
"" niarcaao o pro-

Pires Tx° tenente dr. Steliano da "esuimento das provas para ás, S ho-
Costl Homem a eua'escolha paraI ™<J*J°™ illicla[Ias ás 8.50. oom
homenageados da turma. t°adn nor 1* t,™^oS^frra- 

álSpU>'
Outrosim. ficou resolvido que pela tAdri°p.porT)"ní"lma9 de diversas uni-

turma fosse prestada uma homena- fflad(-i'* 
DeP°'s ãc vários encontro»?,

gem posthuma ao dr. Muniz B. do »» ef«a Pa*-t« suspenesa, proseguindo
Aragão o fundador da Escola de Me- depois aa 11 horas, realiz-ando a
dlcina Veterinária do Exercito e um semi-tinal ao meio-dia, disputada
dos mais ardorosos lutadores pela l>e'as turmas de carros de assalto
diffusão do ensino de tão Importan- , versus 1» R. A. M. e Io grupo de
te medicina não sô no Exercito, co- | montanha versus !• B. B. E. O

ofiste; 2" logar, 1° B. E. e 3° logar,
2" R. A. M.

Lançamento do dardo: 1° logar,
1" B. E.: 2° lugar, 8° R. I. e 3" lo-
gar, B. «. I.

Lançamento do peso: l» logar,
sector de oeste; 2° logar, 2° B. C. e
3" logar, 2o B. C.

A' tarde desse mesmo dia conti-
nuaram as provas, apezar do mão
tempo ainda se fazer sentir. A's 16
horas foram iniciadas da seguinte
fôrma:

Salto em distancia (com impulso):
1* logar, I» B. E.; 2* logar, 1°

B. E. e 3° logar, S. Oeste.
Relay-racc, l.COO metros: 1" lo-

gar, 1° B. E.
Debaixo de forte aguaceiro reali-

zou-ee o primeiro relay-race, na dis-
tancia de «100 metros.

A equipo do 1° B. E., formada
pelos soldados Moreira, Domingos.
Roger da Costa, havia chegado mui-
to bem, em 1° logar, no primeiro
grupo a eliminar, quando um juiz a
desclafjsiflcou, por terem os corre-
dores cruzadu a pista. Do acto do
juiz foi interposto recurso para o ar-
bltro, recurso esse baseado no facto
de outrus corredores terem incorrido
na mesma falta, sem serem punidos,.
Foi assim a prova justamente annul-
lada. Proeeguiram as eliminatórias.

No dia 30
Netwc dia, apezar demarcado o pro-

mo em todo paiz.

Os descascadores "Foster" não temem concorren»
cia. São de material de primeira ordem, possuem uma
tempera especial. O seu funecionamento é perfeito e de
fácil maneio. São simples e econômicos; não quebram o
grão nem tingem o café. Descascam, pulem, esbrugam e
ventilam o café, corri, a máxima perfeição.

ESPECIALISTA PARA OS S0FFRE00-
RES DO ESTÔMAGO

Se desejaes alllvios rápidos e seguros
do tormento da Indigestao, gastrite ou ou-
trás perturbações estomacaes, basta que
tomeis um pouco de MAGNESIA BI8URA-
PA em água logo que sintaes a dúr. Obte-
reis melhoras Instantâneas e sentir-vos-
eis com outra disposição*, este produeto 6
de preço acccsslvel a todos, lnoffenslvo
ao organismo e é vendido tanto cm pó co-
mo cm comprimidos cm todas as phar-
macias.

A MAGNESIA BI8URADA 6 a única coisa
que habilita o estômago doente a comer
aquillo que lhe appetecc céo único re-
médio usado pelos liospitae?. Quando
udqulrirdes este produeto, veriricae que
a palavra BISURADA so aclic no cnvol-
torlo.

resultado foi ficarem em campo as
turmas do 1" B. E. c Io R. A. M.

Rcallzou-se a corrida do 5.000
metros; IS concorrentes disputaram-
n'a. Saida ás 10,47. Chegada ás 11
horas. Tendo havido engano na con-
tagem do numero de voltas, pareceu- Digitalis, R. Araújo, 53 ks.
do mesmo -que o percurso não attin- Gigante, C. Fernandez, 55 ks.

Mostrador, cuja performance íol,
«cm favor, optlma, a despeito da
onormo dlstanciu om que ficou, con-
seguiu ainda, reagindo com vigor,
entrar em bom terceiro, a menos
do tros corpos do Pertlnaz.

.Metrópole teve, nos-s-a c-nrrolra, a
direcção do Carmelo Fernandcz que.
também trlumphou com Uruuyc no
prêmio "Vosta".

Pilotando o "roncelro" Salerno,
que hontem, atC ligeiro estava, Do-
mingo íiuarcz conseguiu, afinal, II-
vrar-so da "gulgmc" que o vinha
perseguindo, levando à meta vlcto-
rlosa u defensor de jaqueta rosa, no
prcmlo "Ousada".

Ab reatam tes carreiras do dia fo-
ram levantadas por Galga (D. Vaz).
Revlew (J. Salfatc), Cocquldan (O.
Ferreira), Olympo (R. Astorga) <=
Lacráo (R. Araújo).

O "starter", er. Maroellino de
Macedo, houve-oe multo bem.

A reunião terminou, precisamente.
X hora marcada, com o resultado
geral quo passamos a detalhar

1° pareô Prêmio "Paraguaya"
1.450 metros — 3:000$ e 000$-*-

GALGA, fem., alazão, 6 annos,
Argentina, por Chinols e

iGallae, os «".-.. Gomes & Ta-
vares, D, Vaz, 52 k.s. . . . 1

Plllete, O. Barroso, 51 ks. . . 2
Violento, N. Gonzalez, 54 ks. . 3
Lanlus, L, Souza, 53 ks. . . . 0
Rayon, R. Cruz, 53 ks  0
Sohimmy, P. Kalman, 54 ks. . 0

'Não correu Makako.
Tempo, 9fi 1|5.
Ganho por dois corpos; o terceiro

a pescoço.
Rateio de Galga, 1SJS00; dupla

com Pllloto (-24), 38*5700.
Placcs: de Galga, 14Í100; do TU-

lote, 109*200.
Movimento do pareô, 8:412*000.
2o parco — "Coringa" — 1.200

metros:
REVLEW, masc., alazão, 3 an-

nos, S. Paulo, por Intervleiv
e Santa Helena, do sr. Ju-
liano M. de Almeida, J.
Salfatc, 53 ks. .....

Piraju', D. Suarez. 53 ks. . .
Fragoso, C. Fernandez, 63 ks. .
Chininha, R. Rojas, 53 ks. .
Coquette, W. Uzeda, 52 ks. .

Não correram: Carapucema,
rão e Porangaba.

Tempo, 79".
Ganho por tres corpos; o terceiro

a dois corpos.
Rateio de Revlew. 14$900; dupla

com Piraju (14)* 27*600.
Placés: de Revlew, 10$500; de Pi-

ra-ju', 14$000.
Movimento do pareô, 12:560$000.
3" pareô — Prcmio "Boreas" —

1.450 metros:
COCQUIDAN, masc., alazão, 3

annos, França, por Chut e
Coatand Skirt, da sra. Ma-
ria R. Ramos, C. Ferreira,

;. Herciü

Bi

Capataz, T. Batista, 55 ks. . .
Hlmalaya, R. Rojae, 53 ks. .
Mulatlnha. P. Kalman. 49 ks. .
Grasspopet, -P. Baptista, 47 ks.
Sunspot, R. Astorga. 50 ks. .
Resoluta, W. Uzeda, 50 ks. .
Juquiá, L. Souza, 51 ks.

o terceiro
giu~a 3.600 metros, foi essa corrida
annullada.

As eliminatórias que se disputaram
deram o seguinte resultado:

Corrida de 100 metros (final) —
Sector Oeste e 1° B. E.

Corrida rasa de 400 metros (semi-
fi-nal) — Io grupo — Em 1° logar, a
E. S. I; om 2", V B. E.

2" .grupo: em 1° logar, o 1" B. E.;
em 2°, a E. S. I.'Classificados os quatro para a fi-
nal. A's 12,4-5 do mesmo dia teve
logar a prova fina] do cabo de guer-
ra entre as turmas do Io batalhão
de engenharia e Io regimento de ar- Amdromeda, C. Fernandez,53 ks.
ttlharla. A luta foi renhida. Ambas Oearlna, P. Baptista, 45 ks. . .
os turmas esforçaram-se formidável- Alberto, R. Araújo, 53 ks.

Tempo, 95 1|5.
Gainho por tres corpos

a u;n corpo.
Rateio de Cocquidan, 129$200; du-

pia com Capataz (13), 89J100.
Placés: de Cocquidan, 31$700; de

Capataz. 33$700; de Hlmalaya, rél3
38*100.

Movimento do pareô, 24:452*000.
4» pareô — Premiu "Primazia" —

1.600 metros — 3:U00* o 600*:
OLYMPO, masc, üaino, 4 annos,

B. Paulo, por Maboul o
Theve, do dr. J. S. Lima
Rocha, rt."Astorga, 46 ks. . 1

Temos, também, em "stock" esbrugadores para
café, ventiladores, elevadores, bica de josó

e classificadòre*-

PEÇAM CATÁLOGOS E PREtJOS A

SOCIEDADE

KNOWLES .£ FOSTER
Para o Brasil Ltda»

Avenida Rio Branco, IS
Rio de .Tamrlro

Jjargo de S. Bento, li
S. Paulo

PeBieteria Brasil
S. GORENSTIN

Avlss as E-mas. famílias que tem grande e variado "itooK"
ds todas si qualidades de pelles finas, Executam-se todos os trsbslhos dst-
to ramo. \

PRAÇA DOS GOVERNADORES N. 2 — Teleph.: 4972 Central
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AR0MAT1ZADA
A Magnesia Divina é um prepara-

Uo deliciosamente aromatizado. que
allivia instantaneamente qualquer
perturbação do estômago, aguda ou-hronica. K' verdadeiramente admi-
ravel, quasi maravilhosa, a acçã<
deste remédio em i-asos de indlges-
tão, dyspepsia, acidez e outros ln-
commodos do estômago; neutraliza
os ácidos e evita a fermentação nos
Intestinos. Todas as pharmacias e
Irogarlas -vendem a M&-rni5sia Divl-
-m, em pó ou comprimidos, delicio-
¦jamente aromatlzadu.

ÚLTIMOS MODELOS DB
FOGÕES A OAZ ALLEMÃES"PROMETHEUS"
ECONÔMICOS 13 HYGIEJÍICOS

BUAVCOS E PRETOS

mente. A primeira puxada foi ven
cida pelo Io B. E. Ha um intervallo
do 5 minutos.

A's 13 horas, 6 iniciada a 2* puxa-
da. O enthuslasmo da assistência 6
cuorme. A turma de artilharia reve-
Ia optimo training e manifes(ft-s>
forte. Geraldo, da turma do erige-
nharia fraqueja. Aggravando mais
a situação, André, tem a mão cor-
tada. Assim mesmo a turma do en-
genharia não desanima e tirando par-
tido do terreno, num esforço admi-
ravel leva do vencida o eeu poderoso
rival. Foram 2 minutos de uma luta
emocionante <iue a assistência, ele-
ctrizada applaudiu vivamente, ae.cla-
mando a unidade do coronel Malau
d'Augrogne.

A's 15,30 são chamados os concor-
rentes para o salto em altura, cujo
resultado foi o Heguinte:

r lopar. 2" B. C..: 2» logar, Io
B. ü; 3o logar, S, Leste.

A's 16.50. corrida de 1.500 metros— 1° lotrar Serrtor de Deste; 2° logar.
3* R. I.; 3» logar. 1" B. E.

. A's 17,20, d-ecidiu-ee o final da
corrida rasa de 400 metros, ganha
por Bermeslo, do 1" B. E., seguiu-
do-se um corredor da E. S. I. e
ca.bendo o 3° logar a Marcai, também
do 1» R. E.

Homflem.
Durante o dia de hontem foram

lisputadas algumas finaes o a cor-
rida de 5.000 metros, ganha pelo
Io B. E.

A' tarde, quando deixamos a Villa,
ni vários tenms de footv-oll, dlspu-
tavam animadamente a victoria.

Amanhã daremos esse resultado.

60 ks.

o terceiro a

dupla

.&

Casa de Saude Estellita Lins
OPERAÇÕES EM GERAL

CIRURGIA TJRINARI A — GYNEOOLOGIA
Após a recente remodelação por que passou o estabelecimento bosplta-

lar, foram ampliadas as installaçOes o creado novo serviço, em seceâo os-
peclal, para o tratamento cirúrgico das Doenças daa Viaa Urinaria».

SALA AL BARRAN
Operação, diárias e curativos, inclusive, exame de Raios X o do Labo-

ratorlo (sangue, urina e pus), 12 dias  500*000
...¦Dr. Estellita Lins, (da Cruz Vermelha). Com pratica dos Hospitaes da'Europa. Avenida 28 de Setembro 3ím. Telephone: Villa 6143.
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ACABAM DE HKCEBEK NOVO SOR-

TIJIENTO

CASA HAMBURGO
EWEL 

'& 
COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
TELEPHONE NORTE 1986

A OORRTDA DE HONTEM, NO
JOCKEV ODTJB

Me-toopok* leraiita a principal prova
da tardo

O dia do hontem, magnífico para
as reuniões ao ar livre, contribuiu,
poderosamente, para que, ao vasto
hlppodromo da rua Dr. G-annier, on-
de a veterana de nossas sociedades
turfistas realizava a sua primeira
corrida extraordinária, da presente
temporada, comparecesse elevada e
selecta assistência.

E os que lá estiveram a postos
não perderam o seu tempo, pois o"•meetin;"/" transcorreu debaixo de
multa ordem e de ontavel enthusias-
mo, nada havendo que de leve.
empanasee o brilho de que se revés-
tiu.

Como conseqüência da regularida-
de verificada na disputa das oito
carreiras da tarde, o jogo elevou-se
de pareô a pareô, de sorte que a ca-
sa da poule, finda a reunião, poude
aceusar tim movimento total de
apostas na apreciável somma de réis

125OJ2-30ÍO0O.

Obelisco, J. Escobar, 57 ks.
Celeuma, B. Cruz, 47 ks. . . .
Rio Pardo, I,. Souza, 40 ks. . .
Noiva, D. Vaz, 53 ks

Não correram: Ophclia c N06.
Tempo, 103 1|5.
Ganho por tres corpos; o terceiro

a um corpo.
Rateio de Olympo, 27$500; dupla

com Andromeda (34), 73S800.
Placés: dc Olympo, 15$700; de

Andromeda, 25?; de Ocarina, 28$200.
Movimento do pareô, 35:34-8$0O0.
5° parco — Prêmio "Mosquete" 

1.750 metros — 3:500$ e 700$:
LACRAU, masc., castanho, 5

annos, R. G. do Sul, por
Heredia e Beula/h, do dr. J.
F. de Assis Brasil, R. Arau-
jo, 53 ks

Mirasol, J. Escobar, 49 ks.
«Vijinsky, ip. Baptista, 44 ks.
Uró, G. Roxo, 50 ks. . .
Paulistano, R. Astorga

Não correu Ebano.
Tempo, 116 2|5.
Genho por pescoço;

meio corpo.
Rateio de Lacrau, 13$700

com Mirasol (35), 36*800.
Movimento do pareô, 36:622*000
6° pareô — Prêmio "Ousada" —

1.750 metros— 3:000$ e 600$:
6AILBRNO, masc, castanho, 5

annos, Uruguay, por Ma-
ronas o Sorrentina, do sr.
A. G. de Oliveira, D. Sua-
rez, 53 ks

Detraqué, N. Gonzalez, 50 ks.
Nero, T. Batista, 53 ks. . . . ,. :'
Pocltos, A. Feljó, 55 ks. . . . ,.' 

"ò

Palmella, R. Araújo, 40 ks. «, w 0
Não correu Turrão.
Tempo, 115".
Ganho por dois corpos; o terceiro

a egual distancia.
Rateio de Salerno, 44$500; dupla

com Detraqué (35), 105$800.
Placés: de Salerno, 21$100; dc Ds-

traque, 24$400.
Movimento do pareô, 38:788$000.
7" pareô — Prêmio "Aprompto'

— 2.400 metros — 4:000$ e 800$:
METRÓPOLE, masc, alazão, 6

ainnos, Uruguay, por Ma.ro-
nas e Lavender Hill, do sr.
G. Seabra, C. Fernandez,
55 ks

Pertlnaz, D. Suarez, 53 kc'. ,
Mostrador, R. Araújo, 51 lis.
Marathon, R. Astorga, 61 ks,
Patrício, N. Gonzalez, 50 ks. .

Tempo, 159 2|5.
Ganho por meio corpo; o terceiro

a tres corpos. ,
Rateio de Metrópole, 33J600; du-

pia com Pertlnaz (24), 155$100.
Plooés: de Metrópole. 22$600; de

Pertinaz, 39$000. .,
Movimento do pareô, 5C:544$000.
S" pareô — Prêmio "Vesta" —

1.600 metros — 3:000$ c 600$:
URUAYE', masc, zaino, 3 an-

nis, Inglaterra, por Jinglind

Geordlo e KcrasJi, do sr. F.
•I. Lund-rren. C. Fsrnaodez,
Mk«

Vfllleda, I{. Aotorira, (.0 lm. „ h
Sonhador, W. Useds, 61 k«, ... ..,
fiolldago, A. Faljâ, 55 ks. . . .
iBraganoa, .1. Saltate, f>3 los. . ,.,
«-rotoria, o. Roxo. SI! ks. . m .
Lolma, D. Saare-i, 63 ks. ,., ,„ .,

Tempo, 102 2|C.
Ganho por dois corpos; o teareelro

a um corpo.
Rateio du Uruya-Í, 28$300; dupU

com Vellcd-i (12), 381400.
Placés: do Uruayê, 171100; do

Velleda. lfi$800.
Movimento do parco, 39.**10$00t.
Movimento geral, 250:'.'30$000.

DIVERSAS NOTICIAS
Do Velho Mundo devem chegar,

hoje, acompanhados pelo antigo jo-
okey A. Glbbo-is, vários animaes nd-
qulrldos em Paris, pelo dr. l.inncu
do Paula Machado. No mesmo va-
por vlnja também a potraiu-n títam-
bul. por Gavarln 111, que vem dos-
tinada uo entralnour Francisco Bar»
roso.

O valente Aprompto, hontem
chegado da Paullcéa. Juntamente
com Baslng e Soberano, tora, no
Grando Prêmio "Derby Club"-, da
reunião de domingo próximo, a dl-
roeçãô do Jockey José Salfatc.

Nansau, que sô hoje deve cho-
gar ao Rio, correra na mesma pro-
va, sob a monta de Daniel Lopez.

Apresentou-se ligeiramente sen-
tido, apôs a disputa do prêmio "Pri-
mazla", da corrida de hontem, o
cavallo Alhorto, do Stud R. Lopcz.

No mesmo vagon que transpor-
ta Nassau, do S. Paulo pnra esta ca-
plt.il. viajam, também, duas potran-
cas de propriedade do turfman dr.

— Hoje, ft tarde, serão artixadas.
nos diverso-, book-malters desta ca-
pitai, as cotações paru o "meetlng"
do domingo próximo, no hlppodromo
do Itamaraty.
KOOTRALL

Vem despertando bastante Interes-
se no nosso meio sportlvo o encon-
tro do São Christovão com o Botafo-
go no proylmo domingo.

Um match que talvez não teria im-
portancia, c que no emtanto, depois
da vlctorla do l^otafogo domingo pas-
sado, será o mais Importante do
dia.

O São Christovão, em segundo lo-
gar do campeonato, com dois pontos
mais que o adversário, empregará
por certo melhor dos «seus esforços
para nâo ser abatido.

O Botafogo, animado com suas ul-

tiniu.-, victorla»», Ira t**r*. o «tampo ei
thuedaamado, dinpo-io a vender cai
uma vlciorlu.

A proporção quo begue o seu na.
vao dia a dln tomando-tw mais in
teretuiante e uninatlo o «-umpeon.iti'
da A. M. E. A.

Em quanto Isto, os trabalhos ae-
guem seus tramites, para solucionar
o caso das duas ligas, o brevomen-
te devem chegar a umu decisão aa-
tlsfaloriii.

Nuo seria crivei que contando a
Coafedera»sao o as Ligas com tantos
elementos de prestigio no meio spor-
tlvo o Influencia nos clubs, lndepen-
dente da capacidado administrativa,
não encontrassem uma soluçlo pura
um caso uomo esse.

Mesmo no caso de ser reconheci-
da como cntldudo máxima, a nova
associação, todo o apoio dovo ssr con-
ctxlido 11 Metropolitana, pois, fora do
duvida, havia umn non-e-uildndu pre-
mento do umu solccção mui» rlgoro-
ki o com uma cntldudo u»pcmis, ain-
da muls como estava a Metropollta»
na, essa selecçúo era dlfflcil, senão
Impossível.

Densa forma, a antiga 1,'ku devo
ser prestigiada, para que continuo a
progredir, melhorando sempro.

No final da temporada, então, num
prélio de honra, decldir-so-la a quem
pertenceria o titulo de campeão da
cidado. Jogando oa vencedores ds
cada Liga.

CAMPEONATO DA LIGA
Vasco '-', Rlver f

Conforme estava noticiado ofít»-
•ctuar-so hontem X tardo no cana**»
do Amlarnhy, peranto grando o****
correncln o encontro nelma.

Conforme era de esperar venceu •
Vasco polo score de 2x0. pontos •¦
ses ubtldos no primeiro tom**»*.

Vn " j lonipn n Itlvei' lllClh0**O*i
suu uetuação, conseguindo oppor so-
riu reslstcnclu ao adversário, equl-
librando assim n peleja.

Para o fln*! do Jogo, o Rlver che-
gou mesmo a dominar um pouco o
adversário, porím a falta de colie-
são. entre os dc sua linha atacante,
prejudicava os arremates finaes.

Os teams estavam assim urgunlza-
dos:

lllvcr — Octavlo: Caratori c Wal-
demar; Neslnhu, Villa e Ribeiro;
Arv. Bahianlnho, Manoel, Joãozinho
o Miei.

Vasco — Nolson; Leitão e Mingo»
te; Brilhante, Claudlonor e Arthur;
Piischoal, Turtcrolll, Russinho, Cccy
c Negrito.

O juiz — Foi o sr. Alberto Augus-
to da Costa, do Progresso F. C.

Nos segundos teams venceu tam»
bem o Vasco por 3x1.

DERBY-CLUB
¦PROGRAMMA DA 9* CORRIDA NO DOMINGO 6 DE JULHO

DE 1924

Grande Prêmio Derby Club
3.300 meiros —• Prêmios: 20:0 00$$000—4:000$000 c l:000$00t>

ANIMAES NACIONAES
1" pareô — o DE MARÇO — 1.200

metros — Prêmios: 3:000$ c 600$
— Animaes nacionaes. (Tabeliã I

com descarga).
Kllos

( 1—Jazz Band  . 55
( 2—Palés  51
( 3—Chininha.  52
( 4—Oslrls. . . .  54
( 5—Bucephalo. . .,.,.... 53
( 6—Monumento. ....... 03
( 7—Heróo
( 8—Beni. . 
( 9—Atyra
(10—Rcvanchc

55
53
63
53

2" pareô — VELOCIDADE — 1.100
metros — Prêmios: 3:000$ o 600$
— Animaes de qualquer paiz.
(Handicap)

Kilos
 501 ( 1—CSIganto. . . .

( "—Maria Bonita.
2—2—Juquiá. . . .

( 3—Mulatlnha. . .
( 4—Modesto. . .
( 5—Querol. . . .
( 6—Toca-tins. . .

3* pareô -- CRIAÇÃO NACIONAL
— (64 prova) — 1.000 metros —
Prêmios do Governo Federal:
5:000$ o. l:000$00ü — Animaes
nacionaes de 3 unnos
.... Kilos

1( 1—Pequery  53
( "—Porangaba  53
( "—Piraju'
( 2—Brilhante
( "—Barbara

( 3—Barão
( "—Borracha
( "—Bravo
( 4—Baroncza
( 5—Blstury
( 6—Pânico
( 7—Floridor
( 8—Gurupá
( 9—Favorita
(10—Rezentc
(11-^Perdlz. . „ . . . ...
(12—Pimento. ....... . ,.

•i" pareô — PROGRESSO — 1.609
metros — Prêmios: 3:000$ c 600?
— Animaes nacionaes. (Handicap)

Kllos
1 —1—Aeroplano.
2—2—Diamantina.

( 3—Jaçanan. .
( 4—Hé:óe. . .
( 5—Ocarina. . ,
( 6—Incêndio. .

0 pareô — INTERNACIONAL —.
1.750 metros — Prêmios: 3:000$
c 600ÍOO0 — Animaes dc qualquer
paiz. (Handicap)

Kllos
1 —1—Alsaciana. . „ „ „ „ ,. 53
2—2—Salerno ,.. .. „ ,. 52

( 3—Media Rienda. ,. ,. . . 50
( 4—Ramalero. . ;. 50
( 5—Llama. ..,..„.,.. 54
( 0—Baslng. ....,.,... 54

6" parco — DR. FRONTIN — 1.800
metros — Prêmios: 4:000$ c 800$
— Animaes dc qualquer poJz.,
(Handicap).

Kilos
:. -. | 521—Patrício. -.

2—Soberano.
3—Leblon. .
4—Mico. . .
5—Molecotc.

5S
S3
48
«30

0 parco — GRANDE PRÊMIO
DERBY CLUB — 3.300 metros —
Prêmios: 20:000$, 4:000$ o 1:000$
— Animaes nacionaes. (Tabeliã)

Kllos
( 1—APROMPTO. ,., . .. ,. .. r,5
( 2—AVELLAR. ....... 54
( 3—ARISTE'A. ........ D2
( 4—NASSAU  54

i 1 5—Mos»|iietp. .......... 55
( li—LACRAU. ....... 54

t ( 7—HERCULES  55
( S—EBANO  54

!° pareô — ITAMARATY — 1.609
metros — Prêmios: 3:000$ c 600$

— Animaes dc qualquer paiz. (Han-
dicap)

Kilos
( 1—Tapajoz. ... OT . -...,. 49
( 2—Bragança  52
( 3—Dljitalts ,.:",... 50

4—Lolma. ,,...',.',.... 54
( 5—Wilson 51

"—Gigante. ,. ,. . . ;.. . 54
4 ( 6—Okapl. .,..'.:.:,  54

( 7—Solldago  54
O 1° parco será realizado ás 12,30

da larde.

Manoel Valladão,

2o Secretario.

1 
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Lâmpada Meyer
As lâmpadas Meyer são praticamente in-

quebraveis, dando magnífica receptaç-ão livre
de qualquer ruido.

Dispensam supportc c cada lâmpada tem
seus clips de fixação.

Funeciona com pilha secca — 2 Já volts
consumindo Y* de amperes.

São dectetoras, amplladoras e oscilla-
doras.

Comprem as lâmpadas MEYER e
verifiquem o seu alcance

Recsptores de uma válvula Meyer 26O9000

MAYRINK VEIGA & Co.
21 — Rua Municipal - 21

RIO DE JANEIRO

PIOS
e auto-planos

ali ema ea — Pe-
çam preços e
catálogos a R.
Ferreira & C.
Rua S. Fran-
cisco Xavier
n. 388. Telepho»

ne Villa 3968. Dá-se grandes prajtoa.

UTERO E OVARIOS
Tratamento medico moderno sem

operação das inflammações do utero
e ovarios. DR. ALTAHIRO OLIVEIRA-
adjunto da Policlinica Geral — Espe-
cialista cm moléstia» das senhoras.
ConBultorio: Avenida Fasaos, 55, ••-
brado, das 3 as 5.
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IftMOm nnnos hojo;
O Br. Maurlno Brito dn Uiinarc,

filho do ur, Jeronymo du Lamaro.
— A senhora d. Etelvlna A. do

lÜHpirlto Santo, avô do nnHBo colle-
ru dn rodacçtto ar. Nestor Guedotj.

NUPÒIAS
Jlotillzou-ao, na maior Intimidade,

o cosamiinto da senhorita Aiaydo da
Silva Caldas, filha do ar. Ernani
Martins da Silvu Caldas, com o Br.
.luymo Ramos Pinto, íunccloiuirlo da
iionliidorlu du 13. V. Victoria a Ml-
nus, filho dn onmmercliinto Hr. Ua-
phuol Tol-olrit IMnto o do d. Ermo-
linda Lopes Pinto.

—- Effectuu-He liojo, o casamonto
do HI*. Eurico Alvos, tio commerclo
(Insta praça/ com a sonhorlta .lnhlru
l/iKliiestra, tllhii do industrial sr»
Mlíuol Laglnestra.

O acto civil renllun-so fts 12 hs., na
l-osldcnclii dos pues da noiva. A ruu
(Irajuhu'. 101), sondo padrinhos o sr.
João Ilcrlquo Arletu o senlioru, o o
religioso, fts 11 1|2 horns nu matrl*.
do Sacramento, servindo do piulrl-
nhos o -***. Nunolefto Barroso Lusto-
sa o scnliora.
NASCIMENTO

.0 lar do dr. Heitor Pereira, func-
clonario do Ministério da Fazenda o
do tua senhora d. Alda Ribeiro Po-
reira foi onrlqueoido com o nasci-
mento du primogênita 'I'"- recebeu
o nome de Lys.
MANIFESTAÇÕES

Por motivo do seu anniversario
natalicio que hoje pussu, o snb-offl-

-^lat-tla—Amiudu sr, Lourlval LSiíg
Bastos, receberá dos mecânicos na-
vacs uma manilostaijfio do apreço.

RECITAES
No dla C do corrente, lis 14 1|2

horas, a sra. d. Helena dc Maga*
lhües Castro, realizará um recitul
lltero-muslcal no Copacabana Casl-
no Ttheatro.

O programam dessa festa I
e Interessante. A autora dlríl
do numerosos poctaB

6 longo
versou

brasileiros,

t1-1.ne07.en o portuguezos o oxocutara
lio vlolilo us Bfiguliiles canções: —
Fudo do 'Coimbra, Tirana, O Hino
tln Roça, Canç6«rt do Cego, O Pinhal
e Eterna c.-uiçíio.
BAILES

Nos salOoB do Club dos Dlarloa, roa-
llzur-so-íl sabhudo 10 do corronto,
um bailo om bonoflclo tlu, construo-
çllp tio Sanatório Infantil do No*
guclrii. , .

Ehsu tosta, ostA sob o patrocínio
d» sra, Arthur Bornurdeo, prosUlonto
do honra da Cruzada Nacional Con-
tra a Tuberculose, n du elementos
du ilfiiiiique du nossii soctortade,

— Nu noito do 13 do corrente, ha-
vorá nos huIOh do Copacabiuiu Pu-
lueo nm bailo seguido do um cotll-
lon tle rleás prendas o do souper em
coiilliieiiiorui.-üo ttO lt do julho.
CU.VS DÁNSANTES

nonllza-HO dopolH do nmar.hu, o
chu dunsiinto do Pnliice Hotel, com
o tioncur.-o dus Jiizz-hands da Com-
panhia Vclasco o u Androozzl.

 A gorenelá do Copacabana Pala-
co Hi-tel. ofíerece nu tarde de domln-
go, mn chíi dansante a nossa socieda-
do, nos sulOes Luiz XVI, com o con-
curso dus Jnzz-bnndH du Companhia
Velusco o ii ilo maestro Romeu Silva.

FESTAS
Em behoficlo do Patronato Agri-

cola 7 du Setembro, rcallza-so do-
mingo, na Quinta da Boa Vista, um
festival, paru o qual foi organizado
um programma, a capricho, constnn-
tio do desfilo das escolas infantis,
concurso dus bundas da Colônia Por-
tugueza e inisseutu luminosa do Amo-
nu Rescilú

RELIGIÃO

lio-
Cando-

Irmã Maria do Divino Sal-
vador

(CARMEN BARRETTO CARDOSO DE

+ 

MELLO)
0 Dr. Jesuino Cardoso o seus

rilhos, prorundamento consterna-
dos eom o nillucliucnlo do sua
querida filha o Irmã CARMEN,

inundam rezar missa de, 7» dia, Hoje
quinta-feira, 3 do corrente, ds u Vs
ras, no allar-mor da egreja da
larla.

Dr. Jorge Valdetaro de Los-
sio e Leiblitz

+ 

A11CÒ P. do Losslo c Leiblitz,
Jcsuiiia V. do Losslo e Leiblitz,
Josó Grlspiniano Valdetaro, Fer-
nando da Itoclia Paranhos o fl-
lhos, KlKi Torres (le Losslo o ll-

llios c demais parentes, convidam a todos
os parentes o amigos paia assistir unia
missa rto anno, no altar-môr du egreja de
S Francisco de Paula, por alma do seu
Inesquecível esposo,' llllio. sobrinho, gen-
ro, cunhado c lio JORGE VALDETARO DE
LOSSIO E LEIBLITZ, As 10 horns do dia
•I, sexta-feira; Penhorados agradecem.

sr.
in-

esta-

^^^J^^^^B
CABELLOS BRANCOS?!

A Loção Brilhante faz voltar a cOr
primitiva em S dias. Nao pinta porque
nao 6 tintura. Nilo queima porque não
contem saes nocivos. E' uma fórmula
Bcientiflca do grando botânico dr.
Oround, cujo segredo foi comprado por
200 contos de réis.

_• recommendada pelos principaes
InBtltutos Sanitários do estrangeiro e
analysada o autorizada pelos Depar-
tamontos de Hygiene do Brasil.

Com o uso regular da Loção Bri-
lhante:

lo  Desapparecetn completamente
as caspas o affocções parasitárias.

2o Cessa a queda do cabello.
30  os cabellos brancos, descora-

dos ou grisalhos, voltam a cOr-natu-
ral primitiva, stm ser tingidos ou
queimados.

40 Detém o nascimento de novos
cabellos brancos.

50  Nos casos de calvicle faz bro-
tar novos cabellos.

So oa cabellos ganham vitalidade,
tornam-BO lindos o sedosos e a cabe-

ca limpa e fresca. .-,-'¦.'-',"..'
A Loção. Brilhanto é usada pela alta

sociedade de S. Paulo o Rio.
A' venda em todas us Drogarias

Períumarias o Pliarmaolas de 1* or-
dem.

— lleullzu-se hoje a festu, no Ça-
sino do Copauubnnu, em beneficio
dos Asyloa de Petropolis.

O espectaculo começar*. As ií:; lio-
ras. A16m tle outros números so fará
ouvir uo plano a senhorita Magdale-
nu Tagllnferro, seguindo-se cela e
dansas,
ESI ACÇAO DE GRAÇAS

Nu egreja da Candelária será ce-
lobrada hoje, tis 9 horas, a missa
mandada rezar pelos sargentos ao
Centro da Aviação Naval, em acçao

dè* graças l'e'0 restabelecimento do
capitão de mar o guerra Protogenes
Guimarães, dlrector do Aeronáutica.

ENFERMOS
Esteve enfermo e submetteu-se a

delicada intervenção cirúrgica o
Américo Teixeira üe Carvalho
teressado da "Caaa do Avlia
lieleclmento de calçado.

O sr. Américo Teixeira do Carva-
lho, já se acha restabelecido o ti. fren-
te daquella casa, sendo elevado o nu-
moro tle visitas por elle recebidas du-
rante o tempo em que permaneceu
ueumado.
FALLECIMENTOS

Falleceu a sra. d. Emérita Bocayu-
va Cunhu, esposa do ministro tio Su-
premo Tribunal Federal dr. Godo-
fredo Cunha c miie do deputado fc-
deral dr. Ranulpho Boeayuva Cu-
nha.

O seu enterramento realiza-se hoje
íis 10 lioras, caindo o cortejo tu-
nebro da rua Cardoso Júnior n. 1
— Laranjeiras, para o cemitério de
S. Joilo Baptista.

— No cemitério de Maruhy, Nl-

CABELLO "A LA GARÇ01E'
A'S SENHORAS E SEHHORMS

Para n hygtenõ, hcllrati o vigor
tios cabellos "A' EA GARÇOXNE ,
não lin melhor preparado quo o
"EDEX-SHAMPOO". A' venda nu»
pcrfuimirius, drogarias, pliarm-iclas
tle 1* ordem o 110 deposito ii rua dos
Ourives 11. 124 — Telephono Norte
5H47.

otheroy, será sopultuda hoje, a so*
nhora d, Folltimlnii koopo.dlnu do
Mendonça Jardim, progonltora do
saudoso republicano Silva Jardim,

A referida senhora, hontem falle-
cida era natural do Caplvary, muni-
clplo do Estado do Rio, sogra do-nr.
Joilo Joao Frolro, funccionarlo da
Repartição Oeral dos Telofjniphos o
m&o dos sra. Ccsar Jardim, guarda*
livros, tlscal do Estado do Rio, J1111-
to ao Banco do Rio de Janeiro e Ga-
briol Jardim, funccionarlo dos Cor-
relos.

O ferotro aalrfi. As 0 horas, da Praia
de lcarahy, Dufi, para 

"b cemitério
mencionado,

Fallecou nesta capital, ondo ae
achava om tratamento, o dr. Jos6
de Souza Pondí, lente da Faculdado
do Medicina du Bahia.

O finado, quo contava 45 annos
de odado, era filho do coronel Pe-
dro Fnuatlno de Souza Ponde, o Ir-
mão dos sre. desembargador Eze-
qulel tle Souza ronde, do dr. João
do Souzu Ponde, medico na Bahia,
o ora nesta capital; dò tlr. Pedro
Faúntlno do Souza Ponde, juiz de
direito na capltnl da Bahia, o do
tlr. Francisco de Souza Ponde, lento
da Faculdade tle Medicina do Vtxrti,
e clinico em Bolím.

O tlr. José tle Souza Pondo era
casado com a srn. d. Maria Constan-
ça do Carmo Dorln Ponde, u genro
do cônsul Josoph Doria Netto, capi-
tal lata na Bahia.' Antes dc oecupar
nquello cargo na Bahia, foi lnspector
do saude do porto do Aracaju' c
clinico cm Minas Geraes.

O enterro reallznr-ae-ã lioje. snln-
do o feretro dn Casa do Saude Bo-

it riui Dr. •.¦*•'"•" Tlanios. aa

CATHOLICISMO
IíAüS PERENNE

A adoração, huju, tle Jeaus na SS.

COQUELUCHE
Trata-se com a Coqueluchina

CENTENAS UE AT TESTADOS

,-ncónfrn«nadUodeeo»viq0r
VANADIOb
OGPANDEfORTIFICANTE
ôastd usar um vidro por mez

UtlWttll»;,.» li-iCwulaill' m-roé-i" Ul»

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTESTINOS, FIGADO E NERVOSAS,
1IAIOS X. Dr. nonato de Sod-ui Lope»,
prof. da Faculdade. R. S. Joaé, 30, Vel.
da Pn.rin, 

'33.

A.NERVOSIDADE
de'qii«*p!**íccem'tantos.e qüe fazem soffrer aos^tros.não é
geralmente, outra ebusa si tno uma manifestação dum trstade
doentio flot«toinagoleiidasi.vias.digesti*ias. Evit»*seJ.es.te#.mai
'com o nsosdtj

"SAL DF
FRUCTA"

(Em/» "Fruit Salt")

Olp^ccsBp**«tc*S*ídeaf aue reúne as propriedades das1 [írtretas
maduras «n ttm refresco•" cfferVcscenté c saboroso', tendo o
effeito -óe «n .altivo-•-ma vfc. Pode-se tomar cm (inalou*:'
mtítiiíriw *i*o***to* recowtitniiitt» dfr estômago debilitado pelój
«cMtio9*-il**;*«-»n>«l» W *• *eB5da. Como la--.rt.vo. e rnt-íhjc«i
lomal-o dt>^iih-L'*-.-iSoIrMo:--ífi*na fri*.*tm;.fiuCTte.a.P.r-Kj.tra.i
o.legitir****»,

A *K*ad» trn» toda»)«»«l>annaci»». cm vidras da do» tumaolio»
fm»*MW,-ai»hiivtMt*»SaariJ.»^.-KO, Utd^ Lxs*>ár*^tlT*t**tt--

Agettets ctclaüns:
HABOCa a*. RTPCBI6«ft CO., fcc-, Atçtm Fer*i,'ro»*i--r«».-S-»Bl-i«i*'

tHfOBO,
lü horas
MISSAS •

Rezam-se as seguintes:
Hojo:
Nu egreja do S. Francisco ae

Paula:
A's 9 horas, em suffragio da ai-

ma do mojor Guilherme Manoel Pe-
reira dos Santos;

fl» 9 1|2 horas, om suffragio da
alma tle Francisco Xavier Graell;

fls iü horas, pelo repouso da alma
do 1° tenente Antonio do Mello-,

no altar-môr, as 9 horas, em suf-
fraglo da alma 'de d. Virgínia de
Araujo Coutinho;

¦âs 10 1|2 horas, em suffragio do
alma do dr. M. C: Gonçalves Pereira;

Na matriz de N. S. da Candelária,
fts S 1)2 horas, em suffragio da alma
de d. Antonietta Nahon;

Na mesma matriz, altar-môr, as
1|2 horas, em suffragio da alma

Uu lrmtl Maria do Divino Salvador;
na mesma matriz, no altar-môr, ae
10 horas, por ulma do Francisco Ju-
"ao: „ s

No allar-niôr da matriz do fe. S.
Sacramento, fls 10 horas, por alma
tle d, Milani Apelian;

Nu matriz do S. José, fls 9 1|2 ho-
ras, por alma de Manoel Antunes
Ccn-lho; _; _

Na matriz de S. Joao Baptista da
I/igôa, ás 9 1|2 horas, em suffragio
da alma de 'd. Anna Cavalcanti
Dourado;

No altar du tntriz dc Santa Rita,
ás 9 horas, om suffragio da alma de
Priidencio Paschoal Telles dos Reis;

Na matriz de S. Joaquim, fls ü 1|2
horas, por alma de 'd. Basilia Pinto
dc Mello; ¦,

Na matriz do Campo Grande,
fls 9 horas, por ulma do coronel Al-
fredo Carlos da Luz;

na .mesma matriz, fls 9 horas, por
alma do Miguel Xavier da Silva;
• Na egreja de N. S. do Carmo, ás
10 horas, por alma 'de Manoel
Motta;

No Santuário do Coração, de Ma-
ria, ás 9 horas, 'por alma do dr.
Arlstides Caire; ¦

Na capella do Collegio da I. Con-
cclção, ás 9 horas, por alma do dona
Gabriella Felicio dos Santos (Irmã
Felicidade);

Na egreja do Senhor Bom Jesus
do Calvário, ás 8 horas, por alma de
Altair C. do Andrade;

Na egreja matriz de' Piedade, as
horaa, por alma de Dionyaio do

Valle Padllha;
Na egreja do N. S. da "Campadosa.

ás 9 horas, por alma do dr. Raul
Ferreira da Costa;

No altar-môr da egreja de N. S.
do Carmo, fls 8 1|2 horas, por alma
de André Leterre;

No dispensario S. José, as 9 ho-
raa, por ulma de d. Henriqueta Fer-
reira de Castro Peixoto;

Na egreja 'dos Salesianos (Nicthe-
roy), fls 9 1|2 horas, por alma de
Arllndo Corrêa da Costa.

Amanhã.:
Na matriz de S. ChriBtovão, ás\
1|2 horas, por alma de Nelson de

Paula Lobo;
Na egreja do Carmo, ás 10 horas,

por alma de d. Ignez da Cunha Soa-
res Pinto;

Na mesma egrbja, áa 9 1|2 horas,
por alma de Henrique Ferreira Bas-
l°a; .....

Na matriz da Candelária, as 10
horas, em suffragio da alma de dona
Amélia Vieira Freitas;

Nu. matriz de S. José, fli 9 1|2
horas, por almu. de Waldemar Gui-
lherme Hyer.

HAUPT&Co
RJOtt JANEIRO

¦ UA 1 »tD*0.St»
SAO PAULO
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PIANOS ? MUSICAS ?
Casa Mtízart — Avenida 127

PRENSAS PARA CANNA — D ESPIBRADORES — COND-ÜCTORES
DE BAGAÇO —» *a*AOHINISMO S OS MAIS MODERNOS DOS

ATÉLIERS DU THIRIAU
de LA CROTl-RI!, BÉLGICA * - ÚNICOS REPRESENTANTES

F. DB SIQUEIRA «Ss Co. LTD.
RUA 1* DH MARÇO « .- TE I». N. 28S0

PULMÃO E CORAÇÃO
It. Custodio Quaresma 

p^;
l» phjfsiolt-Eia da Faculdade de Me
icltia do-Rlo do- Janeiro; Assistente
o" Professor Oscar de Souza no ser-
;-o tte Moléstias Polmonares e do Ce-
igão, da Pollcllnica G*sral do Ria de
intrlTO, é-eoeontrado todos os diaa, em
ii consultório. Rua da. Carioca, n. 8,

de 2 ás 4. Resirtencia: R. Copatrab»**»
n. 847. Ttleotaoc* l*m*m* KS-S.

Hóstia Consagrada, acra, duranto o
dia, começando As ti 1|2 horas, nu
egreja da Candelária e Un-it-.nluru,
e duranto a noito, oomecando as
18 l|2 horas, nu oiipella das Ir ums
Sacramontlnus. Âmbito as ecremo*
nlns terminarão com a uonçao du
Santíssimo Sacramento, sendo que a
lulorayito noeturna, nas casas reli-
glosas femininas, fi privativa du
comin unidade.

SANTA ISAB12L,
De conform|dado com u nota quo

liontem publicamos, realizou u Sun-
ta Casa de Mlnericordla u trudicio-
nal festa do Santa Isabel.

Coincijmi a festa' do Santa Isabel
As 11 horas com unia mista sole-
nine, celebrada na egreja da Mlserl-
cordia, pelo cupollflo conego dr. Ar-
thur César da Rocha, acolytado po-
los conogos J. M. Alvea du Hochu e
Manoel Seraphlm de Oliveira,
acompanhada> no coro por um gru-
po corul illiigTno pelo maestro Jofto
Raymundo do Oliveira, fazendo-se
ouvir do púlpito monsenhor dr. Fer-
nando Rangel, quo fez o panegyrlOO
dc Santa Isabel.

Terminado o sagrado officio, o
provedor da Irmandade, o represen-
tante do presidento da Republica e
tlemuls membros du administrarão
percorreram as enfermarias, proce-
dendo-se, então, no sulüo de hon-
ra, ti. distribuição de premios âs asy-
ludas, entormelrus c enfermeiros
oue mais so distinguiram no nnno
convpromlesal de 11)22-24, cabendo
estes premios uos seguintes

—©—iflBtltuldo—pelo—t-niniiifn';1"'1"''
Vllleneuve coube a Ottilia du Paz
Mello, do Recolhimento das Orphãa
o dus Desvalldas de Santa Thereza;
o Instituído pelo finado bemfeitor
dr. Francisco do Sallca Rosa, á usy-
luda Odette da Conceição, do Asylo
da Misericórdia, o os em homen.i-
gem ti. memória dos barões de Itu-
cunussfli, Instituídos pelo dr. JoSo
Manoel do Castro c sua esposa, d.
Jeronynia Mesquita Martins de Cas-
tro, ás aayladas tambem do Asylo
da Misericórdia, Dallla Souza "pre-
mio Barão de Itacurussá" (compor-
tamento), Mercedes Camillo da Sil-
va, "prêmio Baroneza de Itacurus-
ei," (costura), Sergla do Queiroz,
prcmio capitão-tenente Joaquim
Gonçalves Martins (curso comple-
mentar) e Mercedes Trlstao Pereira,
prêmio "D. Maria Cândida Martins"
(arte culinária). Enfermeiros pre-
miados: Emilio Deodoro, José Fer-
nandes, José Joaquim Cardoso, Ma-
noel Leite Cardoso, Arthur Duarte,
Manoel Rodrigues Campos, Agostl-
nho Augusto, Victorino do Moraes,
TheotJoro Stocale, Gustavo Vimeney,
Alfredo Pereira, Agenor dos Santos,
João Pereira, José Bernardo, Anto-
nio da Costa, Antonio Aleixo. José
Rosa do Oliveira, Pedro de Andra-
de, Firmino doa Reis, José Thiago
Bernardo, Manoel Trindade, Eponi-
na Cahert, Rosa Lo Pomo, Antonla
Julia Vaz, Amélia Soares, Fellsmi-
na do Novaes, Aleldia Gonçalves,
Anna de Almeida, Ollvia Bo-ptista.
Isabel du Costa, Martitiha Dantas,'lhereza Soares, Elisa. Pieorelli e
Amélia Malaquias.

A's 17 horas foi então entoado
solemne Te-Deum, terminando assim
a tradicional festo, de Santa Isabel.

Fizeram-se representar, além do
presidente da Republica, o ministro
da Viação o o presidento do Estado
do Rio.

MATRIZ DE MADUREIRA
Communica-nos o reverendo vigu-

rio de Madureira, conego dr. Carlos
Manso, que a tombola que devia
correr no próximo sabbado, ficou
transferida para o 2" sabbado do
mez de agosto. ''',..,'.

SANTA EDWIGES
Na matriz de S. Chrlstovão será

rezada, hoje, ás S 1|2 horas, missa
com communhão e benção em lou-
vor de Santa Edwlges, protectoru
dos pobrea o dos individados.

;SANTISSIMO SACRAMENTO
Como todas as quintas-feiras, lio-

je, serão rezadas missas com canti-
cos e communhão, em louvor do
Santíssimo Sacramento da Eucharis-
tia, nus seguintes egrejas desta ar-
chi-dlocese:

Matriz do Santa Rita — Missa
com cânticos e harmontum, ás 8 ho-
ras.

Matriz de S. João Baptista da La*
gôa — A's 7 horas, missa da Confe-
rencia do Santíssimo Sacramento,
com communhão, cantos e benção.

A's 7 horas — No Santuário do
Meyer e na matriz de S. João Ba-
ptista du Lagoa o na egreja do Nos-
sa Senhora do Parto.

A's 8 horas — Nas matrizes da
Salette, de Santa Rita, do S. José e
da Gloria e na capella de Nossa Se-
nhora Auxiliadora.

A's 8 1|2 horas — Na Cathedral
Metropolitana.
MATRIZ DE S. JOAO BAPTISTA

DA LAGOA
Hoje, ás 8 horas, a conferência

do Santíssimo Sacramento faz ceie-
brar missa com cânticos e harmo-
nium c benção do Santíssimo^ em
louvor de seu excelso o glorioso
orago.

Finda a missa, o Santíssimo Sa-
cramento ficará exposto á adoração
dos fieis até ás .17 lioras, quando so
fará o encerramento com ounticos,
preces e benção.
EGREJA DE N. SENHORA DO

PARTO
Missa do Apostoludo

Nesta egreja, será celebrada, ama-
nhã, a missa do Apostolado da Ora-
ção, ás 7.30 horas.

A's 9 horas haverá uma missa á
bemaventurada Therezlnha do Me-
nino Jesus da Santa Face.

A sagrada communhão será dada
desde as 6 horo«.

O acto religioso, como nos dias
anteriores, será âs 16 horas, haven-
do sermão.

REUNIÕES
A's 19 horae de hoje reunem-se

as seguintes conferências vicentlnos:
de Nosaa, Senhora de Lourdes, na
egreja do Parto: de Nossa Senhora
dè Lout-des, dé S. Chrlstovão o San-
ta Ignez, na matviz de S. Chrislo-
vao; do Santíssimo Sacramento, na
matriz de Santo Affonso de ^eotlo.
no Santuário do Meyer, e ás 20 ho-
ras, d« S. Geraldo, na matriz do
mesmo nome.

ESPTRITTSMO
CIRCULO ESPIRITA CARITAS

Haverá hoje, ás 20 horas, neste
florescente centro do propaganda es-
ptrlta, a cc-nff-i-i-ftcia semanal de cs-
tudo, sob a presidência do sr. Ignacio
•Bittencourt. / '

A entrada é franca.
CENTRO UNIÃO E CARIDADE

Completando dez annos do vida OO-
eociatl---*., a dlrectorla desse .ifloras-
conte núcleo de propagandfetas das
nova. fé, reaillzarrá hoje, ha sede do
centro, â rua do Imperador 2B7.
Realengo, uma sessão, magna em qne
uiarão di palavra vftrios 0l*a4ore9.

TRuWALHAMOS PEJiA PBRPB-
TUAÇÃO DA PlAZ

Annuncia-se que em awtemliro ipro-
ximo se rt-aU-arto AtmtmfAraçfitsa

«^____.*4,..I»^_É*---»--*a*--*»B»i-a-a*'i**a*i--- lUtfMsaTBlB^
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Ki-iiiiiiliiiiun dos parllilos trabalhistas
de vin-ioii pulzns contm. u guorr*t,

Oxalá quo iinslni im-Ju o quo todos
que desejam ti puz bem comprehen*
dendo» a vida tio Dor.es encarnados,
oonrponetrados dit mitisAo de amor,
do verdade o do Justlçti que cada um
do nôs tom a dowmponhar em obv-
dieniiu iiti delcnulnuçOca da Majes.
tado Divina, o façamos o«m u ni*
coatiurlu «fgiiriiii.-a, Integrallzadca em
nós próprios náo m.. pelos nossos es*
tudos o conhecimentos como tum-
bem pela firmeza t- consciência de
umu fé robusta e unificada,

Em alguns paizes JA, notadanvMito
a Italia, Inglaterra, Frnnsa o mesmo
ti Rutwla, os irulmllllstiis, os verda-
deiros factores do ppogronao das nu-
ç"*t»s, váo oomprohondondo u grande
força que sflo n marchiliu dc venci-
da golpeando costumes olisfletos o
dando tllrectlvn moral o honesui,
quando nada, As colsuu ndmlulstratl-
vos peculiares a cadu povo ou nu-
çflo.

Nilo obstante os surtos do reíornus
que hp observam, verifica-se quo nilo
eo tem cogitado, entre os |>ovo« o :is
naçOos, da grande e principal refor-
ma capuz do dar dlroctlva absoluta
de salvação, de tranqulllldade e do
progresso. Tem-se cogitado de refor-
mus polltloo-soclues, de combate uos
deeregramontos a díscasos polua col-
.sas sils e Verdadeiras; até pelu unifl-
cação das egrejna, como pnra de paz
já se pronunciou uni grando politico
— Lloyd George — entretanto, por
aquillo quo abala, que orienta o que
conduz us consciências, por aquillo
que cngiiiiidcit» e robtistcoe, us orla-
turas, retemperando 0 vulorlzundo-a.-i
Intrlnsoounionto — u tfi consciente e
unlflondu — bem pouco se tem co-
gltado, bem pouco so tom pregado
ilo selo dns-religlOes.

O «ludoso presidento Wilson, gran-
de e venerado pelu sua fé robusta o
consciente, no tribunal da lxiz, pre-
tendeu orientar o conduzir os dire-
ctores do mundo por esse caminho,
do modo que a paz que se firmasse
asse.ntusso cm bus:« do amor, de
verdade e de justlçu.

Nflo contava o 'presidente Wilson
com n aggressão dos ligres e dos lo-
bos entrincheirados na manha, na
mentira, no erro, dogmático, no or-
gulho e no egoísmo que cada vez
mais Intensamente nnnullam os sur-
tos da fé, 'da verdade o do direito,
levando os povos o as nuções ás con-
qulstas deshontstas até o culmlnan-
cia das guerras nos camr-os de ba-
talha» ou, o quo é peor, nas confe-
re.nclas, nos gabinetes, nos banquetes,
e até nas egrejas que so quer unifl-
car.

Os povos, as nações som um prin-
clplo .firmo de mornl religiosa, eem
consciontemente crer e unificar a fé
jámaie conseguirão a paz verdadeira,
a puz que nwnterá o universo em
equilíbrio sob a lei do progresso -o
sequentemente a cultura o a pureza
dos seres Intelllgentee da, cri.içiio.

Tambem somos dos trabalhistas
qw desejam a felicidade do seus se-
melhantís, o socego das nações e a
paz das co.nscienchis o netssa ncção
agimos com fervor o amor procurou-
do, antes do agir no sentido das re-
formas sociaes, agir no sentido do es-
clureoer o unificar nosso- fé amamdo
a. Deus aobre todas as coisas o uo
próximo como a nós mesmos, empu-
ntmntro a bandeira que o espiritismo
christâo desfraldou chamando os fi-
lhos da terra á luta atê conseguir a
victorio, limpando os caminhos que
os levarão, guiados por Jesus, ao
seio de Deus Nosso Senhor.

João TORRES

10' Incontestável qut» o "plisse" esta
tendo uma accentuada recrudescon-
cln do modo.

Em quasi todas os tollettcn elle põe
a sua noitt graciosa, moça o de lão
harmonioso effeito ornamental,

Eni túnicas, babados, Juliols, fô-
lhos, mangas o "paus" o plisse op-
pareço constituindo por vozes o único
enfeite de. uma toilette.

Tal é o caso do nosso modelo 1.
uniu dellciOHU criação"helyneux" exe*
cutada em drttpalgu azul marinho.

O corpete reeto o liso sõ tem por
enfeite uma grande gola formando
jabot; os mangas curtas podem n--r
enconrpridades sem prejuízo da ele-
gancia do conjunto, afim de dar-lhe
um ar mais do Inverno.

A saiu consta do um "fourreom"

plissado recoberto por umu túnica
de bico atraz e na frente, ligelrametn--
to "en forme".

O modelo 2 é dc marrocaln louro,
sem cintura marcada. Umu gollnha
redonda de musselina do soda bor-
dada a «outache ouro velho engasta o
decote, fechada por um laço de vel-
ludo marrou.

As mangas curtas silo "pilssées",
com as coHtiiras disfarçadas por um
g«láo bordado, galão este quo pren-
do doa dois lados rs pannos soltos e
"plisses" que ornam a saia.

O vestidinho, íão singelo mas do
tjunta linha da figura 3 é do crêpe
setim preto, com punhos o gola de
gcorgetto ou orgtmdy branco. Estrei-
to galío de soda preta •orla-o»-, forma

o cinto o sublinha ou "ptuiaeaux*
"plisses" que, tanto atraz como na
fUBiito, guurntjqem o corpeto o a
saia.

De grande cleguiuihi 6 o modelo -4-n
talhado numa bonita ntpaca branca,
bordada nas ínan-R-olnhfU* e noa doto
baíiado.t chatos o tendido» da eaia
com guião preto, brameo, azul fr
timarcllo.

Estes dois babuAos ret**3*!-"-am. n
melo n Bala do halx» -quo é toda. In-
teiramento "pn^sésT. Um laço de tltH
amarella marca nn. clnt-ira. a. tt*****r--
tura dos bobados. . 

'

crnTFFóN.'

Qmsi de graça!
,—__ ^

' • ''-:X:-'"''•(

iI
mas e pata

desocatpar togar

Joalheria Adamo

AVENIDA RIO BRANCO T4Q
Jl_r\j-|J»tj*UXJU»J\»*W'UVM"s-»ri* *"""»»"»«»'»¦

Casa Nero
Antes de fazer suas com-

pras de calçados, visitem
os nossos últimos modelos e
comparem os nossos preços.

69 - S. JOSÉ' - 69

RUA LARGA 29
Em frente á rua Acre

OURO VELHO
JÓIAS velhas, platina, brilhantes,
dentes e dontaduraa. COMPBAM-8E
pelo melhor preço ou TBOCAM-8E
por jolas nonas ou' relouloa para
bolso, pulao, ato. Conoertoa em geral

CASA DÉ CONFIANÇA
JOALHERIA PALADINO

Monteiro A Loureiro —• Telephone:
Horta 3044

CASA IVI
25-RUA CHILE -25

Meias para homens, senhoras e criança» ~ Todos ot
typos e qualidades — Da Fabrica ao consumidor

ASSUCAR
ttfiiiatlu-pnisJlt..

Para garantia da sua lBertirniíl
DE PAPEL AZUL COM CINTA _„„ w-à_l(IiClM,
i nm nt-ini* da COMPANHIA IflIJLllIflHftf:

4

âiit&WW^SaPfaWilifiwmm

tt

"FLORES NATURAES"
A FLOR DE i-l-B"

AVENIDA CENTRAL, 176 (Em franla á Galeria tUuzelro)

COROAS PARA JENTERROS

JUNTO DE CADA VIDRO [¦* Jl

•aus**'

do ataiaaüo, do insn-»-E-*-»vçlr - /

TÔNICO LOVÈíl^O
O tcramle -fortÍNctitite do sangue — do corofcro. ^— dos

nervos — dos músculos. / ,j-
V. s. encohtrarA nm» bttlá do garantia tto-t-Arican^o-na qual

esto se coiripi-omette a restltiür o dl-Aeti-o-^t**-»» os Acstrat» vao
não obtiverem os resultados desojados com o; uso deste, i-mi-a-rt-

lhoso TÔNICO.
NSo esquexier isto ! . . .
O TÔNICO IiOVERSO 6 o melhor fortiíicanto do minnio'.

Os magros, os fracos, os nervosos, os d*it*anperaí*lo8 o o»

convalescentés encontram no TÓPICO IX>VBRSO um i*omoeHo

alimento portentoso que lhes restitmirá rapidamente o com S-*gu-

rança a saude perdida. . 
'•• 

.' li

Um vidro basta qnaei par» um me**, • ,

Nas boas pharmacias se encontra sempre o

TÔNICO LOVERSO

""(Pilulas de Papàina c Potlophyllna)
Empregadiis com suecesso ua» ntolcs-

tias do estômago, rigadò e intestinos. Ks-
tas pílulas, além do tônicas, silo Indicadas
nas üj-spepslas, dures dc cabeça, moléstias
do rigaüo o prisão de ventre. Kilo um po-
deroso digestivo c regularlzador das se-
oreçOcs gastro-lntestlnaes. A' venda em
todas as pharmacias' e drogarias. Vidro,
2Ç500. Depositários: Martins k Bacelar,
Rosário, 172.

jimmmmi.ifl.imiiroi.iiinii.rmnm>

CANSAÇO POR EXCESSO DB
TltABAIiHO — Evita o Vinho
iodo-Tannlco Phosphatado Bit-
tencourt — Deposito na PHAR- -

MACIA BITTBNCOTJItT g
111, R. lTitt-.uaramal 111 —.Rio f

TiiiiiiiiHiniiniii)miBTHi»im»iiniiiii»'

\S*j\mftfw~txr*r^a-ii*r **|* *|* * ¦ "*^************

DOENÇAS DO PULMÃO
Dr. F. Catão, dò Hospital dos

TuberculosoB. Docente da Fa*
culdade de Medicina do Blo de
Janeiro. Consultório, rua Pri-
meiro de Marco, 10, das 13 horae
em deante. Teleph. Norte, 4133.

Zj\jtj\s%fifm~tfi»~*f»^-**^i*~--*--'-*mi*'mmm *********'

Enxovaes para moivaís na
Iiiug^erie iESlegf^nte

Rio: RUA DO CATTETE 136 e 138, Io andar
TELEPHONE: BEIRA MAR 382 6 1321 — ENDEREÇO TELEG. "AUTUORI"

Encontram-se desde o mais modesto ao mais rico.
Artigos ímos com rendas verdadeiras. Roupas de ca-
ma e mesa bordadas á mão com VENIZE e FILET ver-
dadeiro. ....;....,¦¦ . --

Em confecção e gosto nao tememos concorrência.

STÔRÈS 
"E 

BRISE-BISE ?
Bordados a mão com rendas e applkações .verda-

deiras, como VENIZE, FILET, MILAfíe CLUNY. ¦
Aceitamos encommendas para installações comple-

tas neste gênero. _j_

DOENÇAS DO EST0MA69,
INTESTINO E NUTRIÇÃO

Dit. ERiraisrro carwbiko.
OOM I-ONGA PRAMCA NOS
HOSPITAES DA EOKO-PA.
g. JOSÉ', 6B. O. 515. DIÁRIA-
MHHTE, DAS S A'S • HORAS.
Kfs-ae»K-*a, Manjuei. de- OUn*
ito, 58. .S. 28.44. AtUBoAo cte.-

jatados a domicilio

~Ta^at»aT»j»*-a-----aTa»É-a-a-a-a-a*,i*a^a»a*,i*ala**àWT^

3WtO"V^BXS 
'.*|

M*f b«*-l» » iüm«ii» -um *e ter um np«*»nta h-in taobUat-1*, *¦** .f
_liia*ntiTi -XluttHi', o tuant-iHo e a *-*-.•-. G

'¦ ..KSSM TB» JtWOBORmS MO A DIVISA UO i;

leAo dos ssarbs i
RÜA DtyPASSEK) 110 (Largo da Lapa)

-, gtwO* e es-ptlcaçScK para oa Uata-Ma. Oa
¦|i»nf*t*f*-> i-*4iTc-M-n.

A TTTintO DB -~-CLJ*3SB ***«**J.I!X*KM©S

o---a-»}*-**M, «luliiilllt-ia, cst7lo —*Omso ..
Sil, dt |«târ H*flnwl-a 1-ílOOWOO i

%l

fí':-*:r--'-'- -ílfeí'

%%\

i. .. ;. v-.'xí* ' '.ri -,¦¦ .;''. ...ít-t-ê. -'
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•RIO, 3 DE JULHO DE 1921,

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

(LONDRES, 2 do Jullio. -.

Do Ronco dn Inglaterra
Do Banco da Franga
Do Bnnco da Italla ,
Do Banoo do HespanhR
Do Banco dn AllemanhaEm Londres, 3 mezes
Em Nova .York, 3 mezes

CAMBIO í
Londre* s/BruxclIas, A vista, f. . . .
Oenova s/Londres, A vlstn, pnr £. . .
Madrid a/Londro», A vista, por £ . . .
Liebva s/Londres, A vista (t/compra)' por t 
Lisboa s/Londres, A vista (t/venda)

por 
Paris s/Londres, A vista, por £. . . .
Paris s/ltnlla, A vista, por 100 Lr. . .Pari* s/Hespanha, á vista, pnr 100 P.
N. York s/Loníres, A vlstn, por £. . .
N, York s/Parls, tel. bancário, por F. .
tf. York-s/Renova, tel. bancário, por L.N. York s/Madrld, t. tel. por 100 P, .N; York s/Amsterdnm, por 100 F. . .
N. York s/8uliwu. tel, bancário, por F. S.N. York s/Berlim, t. tel. por M. . . .N. York H/Bruxclliis, por F. ..... .

. TÍTULOS BRASILEIROS: .'• " J¦¦¦ Federaei:
Fnndlnt. D %. . .Novo Fundlmr, 1014 '.'..}
Conferi*), 1010, 4 %...'....De .1908, 5 

'%...'. 
. . 

Eiimiuáei:
Districto Federal, B %...... .BeMo Horizonte, 1905, 6 % .... .Estado do nio. bônus ouro, 5 % . . .Estado da Bahia, emp. ouro, 1913, 5 %

TÍTULOS DIVERSOS: , .,
Brasil Railway Coirimoii Stock ....BrasHIan T. Light & Power C. Ltd. Ord.S. Paulo Railway Comp. Ltd. Ord. . .leopoldina Railway Comp. Ltd, ,Ord. .Dumont Coffíe CVLtd. 7 W, Com. Pref.St. Jehn d'*El-Rey Mining*Ord
Rio Flour Mills & Grannrlcs Ltd.'

. JLondon* & R.* American Bank. . .' .Maja_n«a! Inglczn. Ord
. TÍTULOS ESTRANGEIROS: *,

.Emp, de Ouerrn Brltannico, 5 %, 1927/47Consóls, 2 V- ....•
Rente Françalse, 4 %....'.. .Rento Franq.ilsi', 3 % (Bolsa do Paris)
gente Françalse, 1918 (Integralizado) .Rente Frunçaise, 5 % (Bolsa de Paris)

n,
L.
P.

liw.

Esu.
F.
P.
V.
S
Cis.
Cin.
CtH.
Cts.
<::i«.
et*.
Cts,

/Tentem
1 %

%
6 !4 ¦¦*

is %
90 %

3 Ú
i Vi %

95.2.1
1110.50
«2.40

83,53
83.22256.00

1.32.75
li. 11.00
4 .3(1.25

13.Ml.OU.
17.62.00
J7.79.0II

0,000.000.02:1•1.52.50

87 -Ií
76 «
48 %
65 %

68 Vi
65
76 .
30

Anterior
%
%

5 14 %
%' 90 %:i n

8 V» *¦*

91.00
1110.23
32.21

154.00

l.",3.0ll
81.93
81,nu

253.00
4.32.12
5.28.00
4,31.B0

13.42.00
37.59.00
17.76.00

0,000.000.023¦-,.60.00

89
70 %
49
67

68 ,
64 %
7.". ',1
30

7
58

160
26 %

9 
"'

19

1/1» •A
r,o vi

161

9
77.1 %

8 Vl
90

101 V
56 %
55.30
52.20
54.35.
67.70

9 74
19.7 :
77.3

8 li
88 ','.

-Itll- -
56 *4
55.70
52.75
55.70
67.80

' LONDRES. 2 do julho.Taxas cambiaes que vigoraram neste mercado, por oceasião do fechamento
de hontem, o as correspondentes no dia anterior, sobre as seguintes praças:

Hontem Anterior
S/Berlim, ft vista, por £ M. ...-.-

, 8/Amsterdain, A vista, por £ S/Oenova,' A vista, por £ L.S/Madrld, A vlstn, por £ P. .'..,-.. .S/Berna, ft vista, por CF. 
' 

. S/Paris; ft vista, por £ .p, . .¦*'.'.* , .S/Bruxcllus, ft vista, por £ F. ..... .B/Lisboa,. A vista, por £ d. S/Nova York, A vista, por £ 
BERNA, 2 de julho.Taxas que vigoraram nesto mercado no fechamento de hontem, o as corres-

pondentes no dia anterior:,
ifonfem AnteriorFarls s/Berna, ft.viata, por 100 frs 344.00 336.75Londres s/Berna, â vista, por 21.32 24.35

nom.
11.50

100.50
32.75
24.32
83.85
95.50

1 17/IC
4.33.37

nom.
11.40

100.25
32.4 O
24.3'J
83.41)
95.25

1 17/.TJ
4.32.00

Mercados dos principaes
produetos

CAFE*
NOVA YOItK. 2 de julho. 

""-

O merca-do do café a termo, nesta
praça, hontem, fechou firme, com alta
da 20 a 25 pontos, cotando-sc cm cents.
por libra: ¦ •

. .' Houíem 'Anti
Para julho 14.03 13.80
Para setembro. -. . . . 13.60 13.35
Para dezembro ...'.* 13.35 13.15
Para março 13.10 12.90

Vendas Saccas
No dia de hoje ..... 50.000

COFRES
Vende-se por preço reduzidíssimo os

tramados cofres M. W. Americanos marca
registrada, garantidos guarda fiel dos seus
documentos e valores oontra fogo e rou-
bo. Comprem hoje, nio esperem. 103, rua

. fheophllo Ottoni, 103.

MOVEIS*"»"ESÇRiPTORIO ÍI 0
Rna Quitanda j /,

A. PINTO & C. ' M

No dia. anterior 50.000
NOVA YORK, 2 de julho.
O mercado cio café a termo, nesta

praça, fts 10 horas e 30 minutos, mani-
festava-se estável,. com alta de 5 a 10
liontos, cotando-sc cm cents. por libra:

Hoje Ant.
Para. julho 13.85 13.80
Para setembro 13.40 13.35
Para dezembro . . . . 13.23 13.15
Para. março 13.00 12.90

NOVA YORK, 2 de julho. .
O mercado do café disponível, nesta

praça, fechou, liontem, com alta de -V4
'para o café de Santos e com alta de %
para o do Rio, vigorando, por parte dos
compradores, as cotações seguintes:

Do Rio:
Hontem Ant.

N.  1H i)i 15 %
N.  15 Yt 15 %De Santos:
N. 4. ...... •« 19 .18 %
N. -.7, -. ..-.'... 17 % 17 %HAVRE, 2 de julho.

O' mercado do café a termo abriu,
hoje, esta*el, com alta de frs. 2,00 a
4,00, cotando-so cm francos, por 50 kl-
los:

Hojo Ant.
Para julho 352 349 -Vi
Bara setembro. . . . 342 % 338 ViPara dezembro. . . . 341 320
Para mnrço 341 319
Para maio 313 * —
Vendas Saccas

No dia de hoje 3.000
No dia anterior 13.000

HAVRE, 2 do Julho,
O morando do u:ife n termo Wohou,

hontem, itilavH, com alta. do frs, 12 Vi
u 14 íi, cotundo-«c cm francos, por 50
kllos:

Hontem
349 li
,'138 ÍI
329
319

Atlf.
337
325 Ií
314 í-j

Sanem
13.000

8.090

nesta
10 mt

84.0
84.0

Para Julho . . ,l*ura witeiuliro, .•Paru d-oaentbro, .
Pura março. . ,

Vendai
No diu du lionUvm , , . . ,
No diu anterior¦LONDRES, 2 do Julho.

O meruado do café a termo
praça, hontem, fts 11 honm e
ninou, manifestava-so calmo, com alia

do 1.6 d., eotimdo-so por 112 llbriis:
Honlem Ant,

fará Julho  85.6
Paru setembro. ... 85.6
Pnru dezembro, ... —*
Puru março —
Paru mulo ...... n|cot. n|cot.

ALGODÃO
LIVERPOOL, 2 d.i Julho.
O mercudo dc algodüo disponível o

d0 tormo. nesta pruça, fls 12 horas «
30 minutos. manlfOHtav.mo estável, com
alta de 12 u 16 pontos, ussitn dlscrl-
minada: , ,,.

No dlBponlvel brasileiro, alta do 10
Pontoii. .;' . ,.No disponível americano, alta do 16
pontos,

No americano a. termo, alta de 1- u
15 pontoK. — •

Co taçõea*
Tence por libru

,f"in
17.14
.17.14

Ant.
16.98
16.98

Pernambuco "Falr".
Maceld "Falr". . .
American "Fully" Mld-
illing  17.19 1-.03
Opções:

Para julho ..... -—
Para outubro .... };'??Para Janeiro .... iy-il
Paru murço. .... H-?2
Pura maio ..... 14.17

LIVERPOOL. 2 de julho.
O mercado de ulgod&o melhorou de-

pois da abertura, devido u noticias Ue
Nova York. Compram pela operação
Straddle. Alta de 22 pontos para o

l»e era cotado em

14.78
14.27
14.15
11.02

American Futures
pence por libra:

Honlem

. . 11-88
14.39

.' . 14.27
r~:—ttrw-
de julho.

Allt.
16.32
14. Gli
14.17
14.05

Paru julho . .
Para outubro .
Tam. dezembro.
Paru -marsa.. ....
Para mulo . .

NOVA YORK, - .- .
O mercado de algodío melliorou de-

pois da abertura o continuou muis firme
durante o dia. 0« bui.vl.suu» compram.
-Vlta de 29 11 33 ivjntos para o "Ameri-
cuji Futures", que era cotado cm cents.
por libru:

Pnrn. julho . .
Paru outubro .
Paru janeiro .
Tara maré". .

NOVA YOfSK,
O merendo dn

pois da abertura.,
pram. Compram
dn 4 e baixa dc"American Futures'
cents. por libra:

Para. outubro . .
Para. janeiro . .
Para. março. . .
Para maio . . .

PERNAMBUCO,

Hojo >tnf.
. 25.18 'J9.2II

* ' 
. 24.26 24.83' 

l . 24.45 23.97
. . 24.53 24.12
0x- julho,

algodío melhorou de-
As firmas locaes com-
ein Wall Street. Alta

1 a 7 pontos pura o
quo ora cotado em

iíoníeiu
25.22
24.2.-,
24.311
24.40

julho.

Allt.
25.18
24.26
24.45
24.53

COFRES NASCIMENTO
OS PREFERIDOS

RUA GENERAL CAMARA. 223

I A cada instante pequenas partículas de caspa
•e podem alojar no pericraneò. Cada noite o

Tricófero de Barrv
•8'destroe," por conseguinte impede calvitíc
Conserva o pericraneò devidamente alimentado1'
e o cabello em perfeito estado de saúde,impregnado de um delicioso perfume.

1—¦

M

SENHORAS!
'"  -vi mm .'.rj.r-arjj-iJiri-1. ,

HEMORRHAGIAS "
COLICAS UTERINAS

CORRIMÇNTOS-.
PALLIDEZ ETC.

UTERCOLIN
O melhor rsmsdio ¦/
t NAS BOAS PHARMACIAS :^

PARA AS EXM AS. SENHORAS
Quebradura Umbelica! — Ventre cahido — Rendidura•—Descida das vísceras

No grande cstabelsclmento do cojheoldo
Especialista Frateaior Laiurlnl, A Avenida
Gome* Freire, 124, por cima da Phar-macl»
os senhores e senhoras doentes encontrarão
maravilhosa faixa para contengSo e trata»
mento da mais violenta quebradura ou ven»
tre cahido, dando ao corpo fôrma esbelta •
perfeita elegância feminina.

Cinto electro-orthopedlco para tratamen*
to de Hérnias ingulnaes, quebraduras, ren-dlíuras e descida- das- vísceras, para hometa'senhora e criança.

O Professor Lowarinl estar! péssoalraen.M e gratuitamente âs ordena dos senhores interessados. Pede-se aos senho-Tts medtcoa de visitar-nos,
-^If*3 e,',ec',aes P"» obeoHade, rtns moreis, ventre caldo, descido, uteite. Fátxas- especlaes para senhoras grávidas e operadas. Dama especialista-visitara as Ermas, senhoras.-£ CeÈmmtos illoetrados ft dlsposiçSo das pessoas residentes longe da Ca-

»MI, que podem tratar-se por correspondência. — Aberto das 10 da manhl•a t U tarde. -. Itto esperar para amanh». avementando a Hérnia diarli.

Foi feriado, hoje, nesta praça.
TRIGO

BUENOS AIRES, 2 dc julho.
O mercado de trigo 11 termo, nesta

praça, fechou, hontem, estável, com alta
de 5 a 10 centavos, (jotando-sc por 101)
ItiloB, postos nas docas, cm pesos pa-
pel:

Hontom Ant.
Para julho  13.35 13.30
Para agosto  13.10 13.30

ALFÂNDEGA
DECISÕES DA COMMISSAO

DA TARIFA
Ribeiro Costa & C. — A mercadoria

cm causa foi considerada como — Obras
não classificadas do celluloide — -da
clafise 35 art. 1.033, sujeita a direitos"ad-valorem" na razão de 50 %.•Standard OU Company of Brasil — A
mercadoria em questão foi remettlda ao
Laboratório Nacional dc Analyses afhn
do ser chimicameiite analysada para ter
a devida clasuifIcação.

Ralph Olsburgli — A mercadoria apre-
sentada foi classificada como — Estam-
pas para amiuncios colladas em papelãoda classe 1!) art. 604, sujeita fi, taxa
de 31000 por kilo, com o abatimento de
30 %, em vista <Ia nota 100 da Tarifa,
devendo os calendários destacavcls pa-
Bar como — Obras impressas d» uma.
sfl cor — da mesma classe nrt. 610,
sujeitos ã taxa de 4J000 por kilo.

Ricardo M. Zeleslng — FHcou decidido
que em face dos documentos apresenta-
dos, não ha. motivo para ser Impugnado
o valor proposto a despacho, para a
mercadoria -em causa (chupetas de bor-
raoha com aroe de alumínio-).

Companhia Souza Cruz —= A merca-
doria que motivou a questão foi remet*
tida ao Laboratório Nacional de Ana*
lyws afim de ser chlmk-nmente analy-
sada para ler a devida classificação.

Denovan Davis & C. — De accordo
com o resultado da analyse, a merca-
doria em consulta foi classificada, como

Giz em pó — da classe 20 art. 629,
sujeita ã taxa de ?060 por kllo.

A. Cl. Silva — A mercadoria questio-nada foi classificada como — Utensílios
para machinas — da claase 34 art. 1.02.1
sujeita á taxa dc $300 por lcilo.

Heitor Ribeiro & C. — A mercadoria
eni causa foi classlflcada.como — Gom*
ma não especificada — da classe íl ar-
tlgo 129, sujeita á taxa do 1$200 por
kllo.

J. R. Kanltz — As amostras apre-
sentadas foram u-sslm classificadas: a
n. 1 como — Essência de lwrtelã pi-
nienta — u ri. 2 como — Essência de
geranio — a-mbas da classe Í0 art. 162,
sujeitas it taxa de 10$000 por kilo, de
ao.:ordo com o resultado da anttlyse.

S. A. Maryln — A mercadoria eni
questão foi classificada como — Chum*
ho em barras — da clnese 24 art, 700.
sujeita ã taxa de $030 por kilo, cm vista
do resulti«lo da analyse.

Agostinho Ferreira & Filhos — A
mercadoria em causa foi remettlda ao
Laboratório Nacional de Analyses, afim
de ser chimlcamente analysada para ter
a devida classificação.

Compatjhla Mercantil Brasileira — A
mercadoria - questionada foi classificada
como — Esmeril em pedra — da classe
20 art. 626, sujeita fi. taxa de 5300 por
kilo.

Jules Dlun — As amostras apresen-
tadas foram assim classificadas: as nu-
menos 1 e 2 como — Obras Impressas
de unia sô efir — da classe 19 art. 610,
sujeita a taxa de 4$000 por kilo, e a
n. 3 como, — Livros impressos — da
mesma clai-se art. 606, sujeitos a taxa
dc «150 por kllo.

Companhia Usinas Nacionaes — A
mercadoria que motivou a questão foi
classificada como — Balanças automa-
ticas computadores — da cla-sse 34 ar-
tigo 983, sujeitas á taxa segundo a sua
capacidade,

Camanho Sobrinho & c. — De accordo
com o resultado da analyse a merca-doria em causa foi classificada como —
Tinta preparada a oleo contendo resina'da classe 10 art. 173, sujeita a taxa
de $500 por kilo.

Consulta do escripturario L. FalcãoA mercadoria apresentada foi consi-
derada.como — Obras não classificadas jde borracha — da classe 35 art. 1.033,
sujeitas a direitos "ad-valorem" na ra-
zão de 50 %. |

Mestre & Blaitge — A mercadoria
questionada foi classificada como- —
Correias de algodão para machinas —
da clame 34 art. .995, sujeitas á taxa
de 1?8<W. por kilo.

John Jurgwis & c. — A mercadoria
em causa foi romettida ao Laboratório
Nacional de Analyses, afim de ser chi-mlcamente anatysa-da para ter a devida
classificação. !

.'Leilão Irmãos & C. — A -mercadoria
em questão foi considerada bem despa-
chada como — M&ntas de algod&o ada-mascada para camas — da ciasse 15
art. 451,' sujeitas a taxa de 3JO00 porkllo.

Luiz Hermanny & FHtos — As amos-
trás apresentadas foram assim classffi-
cadas: a n. 1 como — Papel carbono—- da olasse 19 art. 612, sujeita & taxa
de $600 por'kHo.'e a n. 2 como — Se-melhantes âs reçoas e canetas de bor-racha — da classe 35 art. 1.033, su-

Celtas & taxa de 4$000 por kito.
Carlos ConteviUe, & C. — A merca-

doria em causa foi re-mettida ao Lobo-ratorto Nacional de AiMlysefi. afim dosar cblmtcainento analysada, para ter adevida classificação.
J. Saltar —Os vastí-dos apresentados

foram conedderadas enfeitados, devendo
pagar os direitos ua. xajáo de 60 % "ad-
valorem" do vaSor *a^documentofl apre-sentados. - — - -

Monteiro Junior & C, — Km vltrtu. do
resultado da ttnalj'60 a mercadoria que-
ultiiiiiMlii fui conxldcnufai bem ilemuu-hii-
du como — V-taho tlnt» nflo especificado
IUO II i.tAoh — da cias-**) 9 art. 136,
iiujella fi lux.i do $220 por kllo,

.1, Rj Cu-nvSee * 0. — Ficou decidido
que o.-i cnvnHoriOM em cauüu (lutas dd
fclliu de I*1iiiHtr..ji) uão dovem pacnr dl-
roltoa. pois quo o conKsWo — Pés paru
mutui- Inoectos — p«tr»-por ucu peso II-
quldo.

Jova & Rodrigues — De nenordn con
o ri «ullatlo du analyse, a mercadoria oil
ipir«rt»o foi iiHRemelhada ao ""•riordlKir.

du chwso 4 urt. 52, sujeita fi taxu
de S500 por kllo.

Illuhnril WhlchHIo k C. — A merrai-
dorlii om vuuhii toi 1'liKMttficada — Uton-
hIIIiik niuniiucH — dn cliMise 34 urt. 1,035,
sujeita fi taxa .1** $600 por kilo.

llaphuel de Oliveira. — A mercadoria,
questionada foi remettlda no Ijahoni-
torl.-j Nacional do Analyses, afim de ser
ohlmlcamcnte unalysuda para ter a do-
vlda olasstflouq&o,

Macedo & Irmão — Ficou docidldo
que a mercadoria em cuiwu (filtros sys-
tema Puatteur) devo oer clnswicudu ua
iiltlnut parte do urt. Ç20 classe 20, po-
ili-ndo sei- Importado livre dc direitos do
COUBUITIO.

Bftlly Ltd. Sociedade Commorclal —
Do (iccordo <rom o resultado da íuíuIvro
a mercadoria om questão foi classlfi-
cada com*) — Produeto chlmlco — da
classo 11 nrt. 32S, sujeita u direitos"ad-valorem" nu razão do 50 %•

Mine. Prudent — As amostras apre-
Bcntada-tí foram aatim cia(íHffÍe:uÍius: a
n. I como — Pennas miúdas — da
classe 2 art. 18, sujeltiitt á taxu do
10J000 por kllo, o us de ns. 2 o 3 como

pássaro jura enfeites, e peniiiui do
gallo, pombo e semelhantes — da mes-
ma classe e artigo, sujeitas a taxa 'le
$10U a gramnia.

Preços correntes
MANTEIGA

Por kllo; ^
Pina de Minas . . 7$600 a
Superior 751100 a
Regular  6$30O a

BANHA
Do Porto Alegre:
Por kilo:

Lttttt do 2 kllos. 3S4O0 a
Lata de 1 küo . . 3$400 u
Lata de 20 kllos. . 3$400 a

Dc Laguna:
Por kilo;

Lulu de JU -trfiosr-i J|3«0_a 3$t00
De Itajahy:
Por ltilo:

Lata de 2 kllos. .
Lata de 10 kilos. .
Lata do 20 kilos. .

Dc Minas c S. Paulo
Por kilo:

Lata. do 20 kllos. .
Lata do 2 kllos. .

FARINHA DB TRIGO
Por sacco:

Brasileira  34$000 a
Uudu Nacional , . 37S0OO a
Nacional  :i.i$000 a

TOUCINHO
Por kilo:

Commum  2$000 a
Bo fumelro .... 3$000 a

MILHO
Por 60 kllos-.

Vermelho superior . 2,"$00O a
Misturado e regular 2-l$000 a

FARINHA DE MANDIOCA
Por 50 kilos:

Do Ia qualidade . . 27$0on a
De 2*> qualidade . . 25Í000 a
Be 3a qualidade , . 2U00O u,
Grossa  19$500 a

ÁLCOOL
Por pipa do 480 litros:

Do -10 grfios ... 1 :100$ a

'8$000

7$ã00
6$700

3$500
,'1$500
35300

3$400 a
3$400 a
3$400 a

3$200 a
3$200 u

3$500
3$500
35500

2$*100
3$200

26$000
4?500

28$000
2fi$0ü(l
22$O00
205000

1:420$

Nl ARA
IVIUMSON STEAMSHIP UNE

Administradores dos vapores
da

UNIXBB SUITES SHIPPING
•BOJffiDFLEET CORPORATION

A rota1 mais, rápida para a
America do Norte

An proximn.1 suMius do Ria
de Jnneiro pnr» Nova Korls

«fio:
AMERICAN LESION . Julho 9
PAN AMERRA ... Julho 23
WESTERN WORLD . Agosto 6
SOUTHERN -.«R05S. . Agosto 20

Para o Rio dn ¦ Prata
PAN AMERICA . .
WESTERN WORLD.
SOUTHERN CROSS.
AMERICAN LEGION.
E qutnECnulincnte

. Julho 4
. -Julho 18

. Agosto 1°.
Agosto, 16
a seguir

O PAQUETE

Esperado de Nova York hoje, 3
do corrente, sairá amanha, para:

Santos, Montevidéo e
Buenos Aires

Pregos especiaes para via-
gens de ida e volta aos Ea-
tados Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem

Ide Buenos Aires a Valparaiso
.pelo Trans-Andlno.

AGENTES:

TheíFederalrExBress Co.
Avenida IUo Bkanco, tir

mo de jAjnauio

Do 38 (fnlos . . . 1:370$ a 1:3R0t
Do 36 Brftos . . . 1:340$ a 1:350$

KEllOZENE
A colação denso artigo, na Texna Com-

pnny, na Stmiducd Oil o na Anulo Me-
xican, caixa com diluo latas do 37,85
litrMi
Por caixa 31$000

GAZOIINA
A cotaçlo desso uttlffo, tia Texas Com-

iiiny, na Standard Oil o nn Anulo Mo-
ficou, caixa com du;m latas do 37,85
•or caixa — uo$ooo

AGOABDKNTI3
Por pipa dc 480 litro*:

Dn Campos .... (I8»$000 n 7005000
Di- Anp-u dos Rela 720ÍOO0 a 730$fl00
Dc pnraty .... 710$000 u 750$00O

XARQUE ,
Por kllo:
Din tia Prata:

Patos e mantas, ,- . JZZ..
Puras mantas. . . 2$300 2$60O
Fronteira: .....

Putoa o mantas. .* 1$600 25300
Puras mantas. . . 2$000 2$*j00

Rio tlrtintle: . '.
PaLos o mantas. . 1$500 2$100
Puras mantas. . . —

,i/«l(o Grosso: .....
Patos c mantas . . 15400 1Í000
Puras mantas. . . 1*400 a. 1$000

.Ifltins ,.- S. Paulo:
Patos e mantas . . H-too 25100
Puras mantas. . . 15400 2$100

CARNES VERDES
MOVIMENTO DE HONTEM

Foram rejeitadus: 1 3|l ruz, 1 vltelio
c 2 poroos.

Foram vendidos para os subúrbios:
50 rezes, 1 112 vltollo « 2 porcos.

Foram abatidos lionteiii:
IÍC7.e«  510
Vltellos 84
Porcos  . • 100

STOCK NOS CURBAB8
Foram recolhidos hontem aos curraes

de Sanla Cruz, afim dc serem abatidos
hoje: 511 rezes, 115 vltellos o 108 poi-
cos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, uctualmenle, nos campos do

Santa Cruz, afim do supprir o abaste-
cimento do Matadouro: 1|209 rezes, 208
vltellos e 411 jtorcoH.

ENTREPOSTO
Foram vendidas uo lünlreposto de Silo

Díoko: 45'J rezes, ül l|2 vitellos o 10j
porcos, pelos seguintes pregos-fítío

UO.il) a 151611
l$r.00 a 15'HIO
25600 tt 25800

Rezes ....
Vitellos . . .
1'orcos ....
No Cáes do Porto, a carne vinda do

Mendes 6 vendida a $300 o a l$000 o
kllo.

Movimento do Porto
1DNTIIAPAS NO DIA 2

Do Imbltuhu, u vapor nacional "Ita-
colomy",

Do CardKf, o vapor hifile-z "Trowld-
don",

•De Porto A logre o escalas, o vaoor
iiaflc-ial "Borborema",

De Reclfo e escalas, o paquete nacio-
ii.-u "li.ulnim".

Do Duonofl Alros o aeoA'uii, o vnpor
nortv-uinericano 4Wi-st Kiuwoii",

Dc Ruclfe, o batchlo nacional "Jacque-
Uuu".

SAÍDAS NO DIA 2
Para Hamburgo o escalas, o vapor

liespiuihnl "Aratüwu Mciidl".
Pura Suntos, o paquete liiulez "Dry-

deu".
Pur.i Laguna, o vapor nacional "I.u-

canlu",
Para Buenos Aires, o vapor norte-

americano ".Watt Kooiie",
Para Buenos Aires, o vapor grego"Kate".
Pura Santos, o paqueto nacional"Plauhy".
Para Santos, o vapor nacional "RI.

Aiiiiizomt.s",
Para Trleste e escalas, o vapor Ita-

llano "Anna",
VAPORES ESPEHADOS

Antuérpia — "Alegrete" 3
Nova York — "Pan America" ... 3
Rio da Prata — "Pincio" .... 3
Santo» — "llllde Hugo Stlnnes" 3
Ilio da Prata — "Formoso" . , I
Portos do Sul — "Cte. Capella" I
Parti — "Rodrigues Alves", ... .">
Nova York — "Poconé" 5
Marselha — "Mendoza" .... •>
Portos do Sul — "Anna" ... .1
Rio da Prata — "Infanta I. dc
Borbon" •>

Havre o cüos. — "Mosella" .... '¦
Portos do Nortu — "Itabira" . S
Rio da Prata — "Pacific" ... «
Rio da Prata — "Cesare BllttlsÜ". S
Riu du Prata — "A. Leglon" ... 3
Rio da Prata — "Zeolandla" ... D
Rio du Prata — "TaormPna" . 0
Hamburgo — "Ruy Barbosa". . 10
Rio da Prata — "Vandyck". ... 10

Si V. Exa. SOFFRE
do ostomago e intottlnos, 6 porque nao

usa o Ellxir de Camomilla Granjo

VAPORES A SAIU
llamhuruo •-• "Huit*-*" ,
Porlos 00 Sul — "linlliiBii" . . . .
Oimiuvii d emis. — "Plnelo" . , , ,
llnvre .- "|.'onnoi»'H
Portos do Sul — "iiiiiUm" , , , ,
Penedo II l«VÜ. — "IHliVV-l" . , ,t'*iiiiiMio — "CMntiUinn" . . , .
l'*.iiiis ilu Norto — "íliu-iuvi" , . ,
lün oa Prata — "1*1111 America" ,
Recito — "impura"
Partos do sul — "Itunemu" . ,
Lainina — "Cto. M. Louronço" . .
Porlos do SiH — "I-blapufhu" , ,
Portos do Norte — "li*.hía" , .
Cnravcllim — "Hiimaré"
Aniurra-tifto — "üorboremu" . ,
Rio dn Prntu — "'.Mosclla"; . .
Ilio 1I.1 Prata — "Mendoza" .
Hiüvtlotu —• "I, 1. (lu l»orhon", ,
Portos do Siil — "Itnpucu" , ,
Pui-il o vte». — "lliiíHiicé" , ,
Llverpool — "Horacheli
Portos dn Sul — "Ivuhy" , , . ,
Htockliolmo -e "Pnulflc" . . . ,
Porlos do Sul — "Cte, Capella" . ,
Poíbtiut o escfl, — ** 1 tít-p* fiiiut" , ,
Nova York — "AmorlCHii l«;glon",
Qonovn — "CesHio ButUntl" . . ,
Lugutia c escs. — "Atina" . ¦ . .
Amsterdam — "Zeelaiiilla" . , . ,
Genovn — "Taonrilna"
[guapo e escs. — "Piniliy" , , , ,
Montevldéo — "Miiciip.l"
Parahyba — "íris"
Ar.1iM.jr1 — "ltapncy"
Montovidío — "Ital.lr.i" ....
Nova York — Vandyck". . , . .

il
10
10
10
lll
lll
10

TRATAMENTO DA OZENA
Dr. Sebastião César da Silva trouxe

e appli-ca as vacclnas de Hofor, do
Vlenna. Nariz, Garganta e Ouvidos.
Ouvlder, 1S3, das ! is E. ••¦

Dr. Paulo Cezar de Andrade
Clrurg. Vias Urinaria» — Asoembtóa <1

rULCEI\ICID>f]
*.^^r~^^H_ ¦ —"Tmiié81

Dr. A. F. da Costa Junior
Assistente Fac. Mcd. — Fcllo — Sy-
phllis — Tumores — Radiumtherapla
— Rua Chile 17 (4 ás 6).

VJÃS~URIMRIAS
I>n. D. MNHAIIES — Asslst. da Fa-

cuidado — Cirurgia geral — Gynoco-
logla — Tratamento da blcnorrhaeia
e suas complicaçSes — Rua Chile, í,
das 4 fis S horas.

Pecam

-fmÈB&kmn e tenão uma boa V -^ rr-=,7Tr3
.^BHffll lâmpada cheia hsoftããBk. x?}:.-]

jgmSLmWmm Se gás. tÃ h"'3 r^ J
ÁKtimmhmw^&Í^S-' poõJm I á. r '^SiJ ^s\.

ÍRt^S m\WM MèYtwX JvMmo 
*a jmJ^ ^ry """¦' "^C r ¦ Tjjffr

Sr TfnHfrff JK /¦, / fá, A í 1 o ooçj /3HH9^j
wBÊT31 Hvv \Ji A l 1300] M>^ l-walta I) ç\ "^5"^

1 // \ i»v r°1v/ 
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ft /N^^^&lmmm^^yÀm^Tl >-5UOSAAM.^«H.M*rgB •*"•—V.-H±AJ /AJC. f 1\^^m^n\rzzm^m\Jl-A\ \ ti rt ra ~-MÊe\iSmV ~~ - . — --3

Hohnbarg, Bech & Gia. Ltda.
Rio de Janeiro São Paulo

KUA SÃO PEDRO 106 RUA LIBERO BADARÔ" 169
Únicos importadores e depositários ae

DESHATADEIRAS E BATEDEIRAS"DOMO"-"DAHLJA"-"SYIjVIA'!
mm 99

Sempre em stock para entrega immediata

AECr XW^mÈ
Cia. Snl Americana de ^MJK"^M
Electricidade ^S^^^^S
FwM>M'a pala ¦¦]¦"'¦ ~ *^^»^^g*I^^^^BnffiBSK^^^3§^*^^^5

Allgememe Etektricitaels GcséSIschafft, ^^^^fe^feL^^^^J^^^^Berlim z^Z^^et^ f?" ^SMP^^^J^aMINSTALLAÇÕES L, .."..'. \ ^V^gel
PARA,CIDADES, VILLAS E FAZENDAS
Etaboramias orçamentos exaturtaroetrto

Rio de Janeiro Sãò Panlo Recife Bahia Bèflo Horízmrle 8
Ru»Bm»i&es. 99 RotFtootii) deitai!, 89 Roa Barão fle Tríomçtio, 186 Rui Sntalunt. Híl toi TwsaaMs, 672 I
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Ü THEATRO

eatro, Musica e Cinema [
u
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A MAWNB'É DE HOJE, NO Mü-
NICIPAL

O primeiro GHpoutuculo diurno da
Jompunhlu plerut teri. logar ostu
tardo, com a ropetlçüo du peça 

"Al-

mor" <|uo serviu a entrou Uu compa«
¦nhla.

NSo sõ polo original de Fuul Oe-
raldy, mas ainda o sobretudo pela
representação, o ospectaoulo foi re-
rubldu com verdadeiro, ugrudo, tan-
to usslni nuo desdo Ioko ficou resol-
vido quo fosso "Alincr" a peca dostl-
nadu u preencher u progrummu du
vesperal de hoje.
DESPEDE-SE HOJE A COMPA-

NHIA AURA ABRANCHES
Roallzu-HO hoje o seu ultimo eapo-

etaculo nesta capital a compunhla
portugueza do comefla quo tem por
dtrectoru e primeira figura a Illuatro
artista sra. Aura Abranches. O os-
poctaculo do "uddlo"^ dado com a
peça do Llnares Rlvas "A Injustiça
Ua lei", auo serviu ú. ubertura Ua
sua temporada.

A Companhia Aura Abranches se-
gulrâ amanhã para Santos, onde vae
Inaugurar o Colyseu Theatro da-
(lucila cidade.

De SantoH partira para Porto Ale-
çro ondo realizara uma temporada.

"SANGUE AZUL"
E«aa Interessante peça de Charles

Meré, traduzida pelo sr. João Luso,
volta hoje ú. scena do Carlos Oo-
mes."Sangue azul" UetOm o rocord dos-
ta- temporada, com 30 representações
consecutivas. A seguir Uur-nos-ú a
Companhia Leopoldo Fróes "O sapo
o a estrella", o grande exito du pus-
sada têmpora clu. parisiense; em ciue,
-Ih-om-nuii. tem o .sr. Leopoldo FrúOH
tini optiniu trabalhe*.
\ PRIMEIRA DE "DITO E l K1TO!"

^nrfin (la-iim iini"iih"i—uo Iheatro-
São José, as primeira;* representa-
i;ões du novu rovlsuy, dos srs. Bus-
tos Tigre e Kduardo Vlclorlno. —
"Dito c leito!", que o maestro Aa-
•lia Pacheco musicou.

Em "Ditu ii loltol". que vive, apo-
naH, inforniani-iiü.s, do espirito fino,
ila graçu tudos oh bons elementos do
H. JohÍ' têm |).-ipel de destaque, su-
lieiiLíuulo-HC os srs. Alfredo Silva,
Auí*u»ti| Còsttt, Murtins Veiga, Alva-
ro r*lniz, Albino Vldal, JTrancklIn dc
Almeida, e sras. 1'epitu de, Abreu,
Hénrlqüetú Brleba, Nair Alves, Ara-

cy Cortes, Mary Sojut', MurlaU VMá,
EIIhu CunipoH o (.'unUldu Hohu.

A ura, Autonlu Denegri ruuento-
mento contrutudu, reappitrenora umu-
nha, criando exaollentCH papolu om"Dito o íoltol"
rKSTIVAL (.'OM.MEMOR.VfIVO DA

100." REPRESENTAÇÃO DB "A'
LA GARÇONNE"

A Emproau du Roerelo festejara
nu nolto do 11 do corrente n 100,'
representação da ro vista "A" lu Our-
çouno", dos srs. Murquca Porto o
Affonso do Carvalho, que contlnu'a a
uttralr numprusu publlcu uo thoutro
du ruu do Espirito Santo.

Paru essu nolto esta. sendo organl-
zudo um programma ospoclul, uo
qual figuram quatro números novos
com que será a rovlsta uccroscidu o
quo tcrüo por Interpretes ag sras.
Margarida Mux, Thfio-üoruh, Esther
Lutlu o Lulzu' Fonseca.

AS "SESSÕES VERMOUXH", NO
S. JOSÉ'

Inaugurar-so-üo. sabbado, no thea-
tro S. Joaé, os espectaculos extraor-
dlnarlos, em sessão Vermouth, quo
serão reullzudos as 1G l|2 horaa.
Taes espectaculos serão dirigidos pe-
lo uctor sr. Leopoldo Froes, pelo
carlcuturlstu or! Luiz Peixoto.

O programinu 6 o seguinte:
1* parto —- "Revistua das Rovla-

tao" (apanhado de todos os nume-
ros do sueceseo dus peças do São
José) Io — Prólogo — Srs. Alfredo
Silva o Augusto Costa; 2° — "A
bahlanlna e o seu séquito", era. Ara-
cy Costa o oito comprimarlos; 3° —
"O empresai-lo futurista" — sr.
Augusto Costu; 4" — "Churuduo...
disparatadas!" — sra. Alfredu Silva
o Augusto, Costu: C — "O ultimo
Kox-trott" — Sra. Araey Cortes!
0" — "Carnaval!" — Sm. Augusto
Conta o Mary Soler o Honrlqueta
Hiieba. A segunda parto Uo pro-
grumina, a cango Uo sr. Leopoldo
Fiõos, acra divulgada uniuiihfi.

UMA iíARSLELA A PREÇOS PÜ-'
PULAREI* NO LVHICO

A Companhia Velusco pretendo
Uni-, nu proxlmu níismulu-íi.lra. uma
redtii extraordinária uoin ;i mi-), ope-
retu "Lu Motiterlu", u pregou popu-
lures, estando doado Jã ii. vondu ou
bilhetes puru osso oupoctuculu.

TEMPORADA DE OPERETA
Por todo o mo-* que hoje começa,

virá fazer umu temporada no Rio, a
companhia do operetae Leu Candtnt,
quo so encontra em ti, Paulo. A tln
"rentréo". nesla eupltnl, serã conf a
operutu de Fraiis* Luhur, "Franqui-
tu", o grunde txltu europeu o quo
nu- Puullcêa registrou um triumpho
a mulor para a era. Lea Cundlnl."Frasqulta", ao que nos Informam,
6 umn cpereta do deliciosa fnbulnçilo
o do linda partitura, toda ulla cholu
do Inspiração, considerada pelos on-
tendidos no mesmo nível da "Viuva
alegre" o da "Dansa das llbollultts",
..A RECITA DE AUTOR DA "A

CASA DO TIO PEDRO"
Hoje. 15° dlu du» represontaçOe-i.

em "reprise" du comediu "A cusa
do Uo Pedro", reallxá-sb no Trianon,
a recita de autor do sr. Oduvuldo
Vianna.

Haverá hoje matlnéo oom aquella

Moro Santo o Vrlino, Untudo de uou-
eurto, pluniv, V Flblclt, Poui»**** Bchu-
tburt. IVabuIlle; Wlhtok. melodia;
fievrll, Holka mòdrocka — violino u
pluno; IV Llwt, 

"M-i-ihtalo, 
fiara, pia-

no ho.
HELENA UE MAGALHÃES

c.r^-rno
A nossa soclcdude vao ter occaalão

do upplaudlr dentro de breves Alaá
uma urtlata pútrida de meroclmen-
to; a senhorlta Helena de Magalhães
Caetro, quo hu pouco, em a. -Paulo,
meríceu do publico o da critica o&
melhores louvores.

O seu rtcltulde aproaontução catí
marcado paru 0 do corrente, ã*>
20 112 horas, no Thcatro do Cassino
de Copucabana.

O programma organizado c o se-
guinte:

Ia parte — "Velho tlioma", Vlcen-
to do Carvalho: "Ballailu da neve"
Augusto OU; 'IPotlt Jcun", Ferdl-
nund Oregh; "Le choveu blanc", Ferr
nand Belssler; "Anda Ignota", Luiz
Carlos; "Soneto", Oluvu Dlluc; "Pro-

mlére valse", Hubert Dfavlgnce; "A

ventura", Luli Edmundo.
2* parto —• "Fado do Coimbra ',

lnra de Aff. Lopea Ue Almeida; "TI-

rana", letru de Castro Alves; "O sino
da roça", musica de João Gomes Ju-

comedia, que terã ã noite as BUa« n\0r; "Canção do cego", Catullo Cca-
irenac; "O pinhal", musica de Ar-

mando Perclval; "Eterna canção"
ultimas representações,

MUSICA
da

PETRÓLEO HAYA tônico perfu-
mado mais efficá-' contra a queda
is atroplilameiito do cabello. A'
venda nas pharmacias, drqgarlas
e pcrfumurlas. Preço .',$000.

A PRIMEIRA DE " BM FAMÍLIA"
NO TRIANON

Amanha subirá á scena, no
Trianon, a comedia "lim fainl-
Ha", do escriptor uruguayo Fio-
renclo Suiichcz, eom que so inlciurá
o intercâmbio intellectual o theatral
entre o lírusll o o Uruguay, inicia-
tiva particular quo devemos ao sr.
Oduvaldo Vkinan, direotor Uu Cum-
piuiiilu Brasileira de Comedia Abi-
gail Mala. quo combinou esse ucto
com a Sociedade Uruguuyu Uo Au-
toros. Ao jjriineirat* representações
do "Bm tamlllú" «erão asslotidua
pelo iiosou elianeeiler, peloo srs,. mi?
nistro do Uruguay o prefeito do Dis-
tricto Federal e pela Academia Bra-
sileira de Letras, especialmente con-
vidadoe pela direcção du Empresa

, do Trianon.

CONCERTOS HISTÓRICOS
Communicam-nos du dlrecção

revista "Brasil Musical":"Estando marcado pura hoje o
concorto du notuvel plunlstu putrl-
clu, aonhoru Gulomar Novaes Pinto,
veiu a realizução desso recital eo-
lneldlr com a do 2.0 concerto hlstorl-
eo promovido por estu revista.

Deunto disso, grando numero dc
pessoas quo tomaram asslgnaturas

-Mina, .i serie de concertos por nús
promovidu, desejosus dó assistir u
ambos rocitues, podirum-nos o adiu-
monto daquelle nosso recital, razão
pclu qual o transferimos puru o dla
S d° corrento".

O PRIMEIRO CONCERTO DO
VIOLINISTA KAREL

Roalisa-tio hoje, no theatro João
Caetano, o Io concerto do violinista
teheeo-slovaeo «r. Kurel Vohnout.
quo oe fará acompanhar ao piá-
no pelo "virtuoso" sra. Maria
Dvorak. . O progrumma orguniza-
do pelo notável violinista, dos
mais attraonlcs, ostã ussim eonipos-
to: i" ''Slqdlng" — sonata para vio-
Uno o plano;!1! — Chopln — Bul-
lada e Nocturno, para plano; III
Tschalkos|»l — Concerto paro. vjoll
no (prihidrá Parte); IV Dvorak —

letra do Jullo Dantas — Canções uo
violão.

3* parte — "A um amigo', Ali.
Lopeo de Almeida; "Folha morta',
Òlegurlo Mariunno; "Le chef d'ccuvi-=
do Dleu", Jean Raineau; "Verslon".

Jean Ruiutau; "Morenu", üuenu
Junqueira; "Esla vida", Guilherme
de Almeida; "A mala feliz das tres",
conto de Coelho 

"Netto; "Dlx niHU
tranco do dot", Alfrod Ciuillon.

RECITAL DE DESPEDIDA DA
CANTORA ANTONIETTA DE

: ZA"
Partindo breve para a Itália, ond.

se vae aperfeiçoar nos seus cetudos
realizará a cantora patrícia sra. An-
tonietta de Souzu, laureada pelo ln-
stltuto do Musica (prêmio de via-
gem), o seu concorto de despedida,
a 5 do corrente, no salão daquelle
estubeledmeiilo otticial.

Esso recital, pura que está sendo
organizado urtistiuo pru-grummu, é
dedicado, como homenagem, uo dr.
JoSo Luiz Alve?, ministro du Justl-
ça e ao marechal Setembrlno dc C'urr
valho, ministro da Guerra.

GU10MAR NOVAES
Reallza-se hoje, ã noite, no Muni-

cjpal, o segundo concerto da çmi-
nente pianista patrícia Guiomur No-
vues.

(O programma 6 o seguinte:

Ia parti* — tíel*umun -r Bítucl--**
Symplianlüca, op, 18,

2* parte •— Stojowslty — Vera
r.uur; Scrláblno — lüuudo op. &
tf, 13; AMn.nlz — Kvi-iiiilloii; LCS-
chPtUky —• Eatudo Heróico,

3a parto — Chopln — Qulladu
(sol iiiuiim), Improqiptu, Manurlca,
2 Estudos.

LÚCIA BRANCO
A pianista braallelru sra. Lucla

Branco, que foi ha pouco fèatejadls-
slma pela critica de Bruxellas, Pa-
ris o Porto, r-ullznrú no Municipal,
em um dos dlua da jiroxlma semana,
um recital, de quu publlcurcnioa op-
portunumente o programma,
ASSIGNATURA PARA GALERIAS

DA TESIPORADA LYRICA
Terminara umunhã o prazo em

que .>:* srs. ubslgnanlcs du tomporu-
da lyrlca do uuno pusaudo ttm pre-
íeronclu em suus loculldudcs pnra u
usslgnutura daa mesma loclldades nu
usslgnaturu deste anno.

A usslgnatura pura galerias ú lei-
ia nu bilheteria du rua 13 dc Maio
o para os novos pr'tendentes — ou
novos Inscriptos — existe uni livro
rubricado pela directorla do Patrl-
monlo no tacrlptorio do theatr»
(becco Manoel do Carvalho, por oi:
mu du uslnu), os quaes fierão atten-
dldos por nrdGm de Inscripção,
VENDA le.MULATIVA DE BILHE-

TES PARA A TEMPORADA
OFFICIAL DE OPERA

Satisfazendo aos desejos do vários
fretiuentadorcH de espetáculos lyrl-
cos om "iiiutinée", resolveu a empre-
«i Walter Moechi que este unno se
realizasse**.! esses capectuculos duas
vezes por semunu o para distinguir
us horaa do Inicio de cada um deter-
minou quo ás It) horaa, nus quintas-
feiras, se realizem as "vespertinas '

du uonipanhlu lyrlca o uos domingosorna

peu)|idaa cm dois grupos de clu-
oo — cinco vesppruêa e elnco vispor-
tlnao — começu hojo u vendu pura
esses espectaculos, vendu cumulativa
o com desconto para 98U8 comprado-
res. Tambom para o» quo o deseja-
rem sorá telUi u vendu ouniulutivn
completa ou seja paru os 10 esp-'-
etuculos diurnos já an nunciado**.

lüncmatograpliia

trllnitüi-»", do Novu VorU, rccobo|»o»'
.i aoguliuo comuiunlcuçlo:"Tíniea u nonfa do' liirormur u
VV, *». qiic eu direitos do «xlilblção
do pliotodruiiiu ••Miri.n.iUu.i". lilli.i 0»
iii.i-r.tdu-. iiiil-fini'rii.iiiu-i. lor-nu uilr
(|ii|,-lddu por estu compjiihlu, que
ÍOl oütabclecldu exprtiasumcntu RIM
txplorar obtu prodiiução. u ar. Guy
R, Hummond, profundo conhooedoi-
do "filma", foi escolhido puru «r
iiiíiio representante.

O sr. Hummond parte no dia 21
dosto mez, no vapor "Pun-Amorl-
can", paru u Rio du Juuolro, ondo
cor.torincUir.V com es srs. exhlbldo-
veii.

O succeuüo dobta grandiosa produ
cçso Já foi confirmado.pola Imprensa
do mundo Inteiro. Portanto, so dlre-
mrs que o director Enrico Ouazsonl,
prodqctordo 

"Mesíallr.a", foi queiyi
produziu e dirigiu a pliotodnimu"Quo Vadls". que causou ¦ii.naaçjj
cm todo q universo.

A16m da lilitorla dcst.i produeção.
onvlamos-tliü iàmfcm ulf-uns Interej-
Miiit**frt ili,eiiii,eiitos quo ileuiüiistruiu
o vcriládolro valer iivtfstlco drste
"Cilin"", que o sr. Hítiiimor.U vae 1'-
var puru o «ou pah."
CM NOVO TRIUMPHO PARA JA-

CRIE COOGAN
Disse ii critica norte americana

que o pequeno Jackle 6 admirável
quando reprw.eiUu o menino pobre,
que subc soffrer, mus uo mesmo tem-
po subo esquecer, nos seus oito nn-
nos. como fez em "My Boy", "O Ga-
rotlnho", e outros "flliiis" assim.

Pois dentro do duas semanas o
Otleon vao mostrar-nos o querido
artlstuslnho om um trabalho dísse
gênero — "Papae".

Informações e boato»

')'1'.|ANÜ.S* — "A «aa do tio «av
dro" fem vesperal « á nolle).

CARLP8 ClO.\rE:> "6angu« azur*.
l"*A'..\i"IO — ''A' InJ&stlÇB du tel".
L.VKICO rr "Arco-llla".

, ÃBQBEID — "A ia Uar-formc *.

s, JüSii' — "Allô!.., 'Cmem

falaV

ODEON - "VeniJetta".
AVENIDA — "A cidade (t at ser-

ras".
PATIIE' — "RcBcnorudo a mu-

que".
PARISTEN3E — "Esta vida í uii*ia

pândega".
CENTRAL — "Annos silenciosos*.
RI ALTO — "Eni qqurta v-.locl-

Judô".
IR1S — "Rece-nerado a muque".
IDEAL — "Em quarta velool-

dado".
PARIS — ".Mulheres virtua-**»". 

'

HADDOCK LODO — "A batalha''.
BR-ÍSIL — "Luz ijUe, re OPUSl'.-
TIJUCA — "A aigoletlü". .
AMERICA — Beijos que tortu-

rum".

m

UM GRANDE "FILM" QUE NOS
VAE SER APRESENTADO

Da "Mossajlná Lutin-Anicrica Dis-
' ' 

' 
BB —

O escriptor er. Renato Vianna e
<____au LeH»poldo—Vrúps," estão

ultimando uma comedia, u que do-
ram o titulo de "Glgolò", par« ser
levada Cl bccuu no Carlos Gúnics em
uni dos dias de ugosto próximo.

•?• A bordo do "PInclo", esperado
amanhã, chegara n ci*io capital a
"troupe" Randatl-FloreHe, contratar
du paru o Caslno de Copacabana.

A sua estrfia dar-oe-á a 5 do «or-
rente, com a "rcvuette" — "Oh!

Clierl!"

Espectaculos para hoje
MUNICIPAL — Conceito Guio-

mar Novaes.

l__fiS1_B_S_*_3i__í

>__M_L * imWLm-'

Emulsao á6 Scott
auxilia o perfeito desenvol-
vimento das meninas
tornando-as senhorltas
robustas, risonhas, o orgu-

lho dos pães è H',
bemaventurança dl.
casa. N3p ha nada
mais emeaspara
combater Anemia e
tornar rico og^g"^

MMH

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BRASIIiEIRA DE DIVERSÕES

51 — I(UA VISCONDE DO IUO BltANCO ¦— 51
A mnls iionnlur c querida caaa de dlveraOew demn caplt».

Minha vida pelo teu amor
HOJE e todas as noites, ás 8 e As 10 horas — Sensaclonae» torneios duplos

disputados pelos melhores artistas do Electro-Bali

Vencedores do partido do dia 2 -— EGUIA e GABRIEL — 20 x 14

HOJE, QUINTA-FEIRA, 3 do julho, ás 14 horas — Grande e extraordinário par-
tido, em 20 ponto», disputado uelo» profissionais do Éleotro-Ball — PAU8TO

o ERMUA contra ARTHUR e ARY

Tocará nos intervallos a banda ds musica do Corpo de Marinheiro» Naclonaas
-ENTRADA l?00ll, COM BONIFICAÇÃO EM PRÊMIOS.-.,-. .-.

AO EMflCTHO-BAL-, CINEfilA — SI. llnn Vlneomlc ilu nio Branco, 51

TRIANON O THEATRO TRADICIONAL OA ELEQAN-
CIA CARIOCA 1

Empresa 3. II. STAFFA
COMPANHIA BRASILEIRA UE COMEDIA ABIGAIL MAIA. — Dlrecção dO

ODUVALDO VIANNA

l^i^y^VVMWWvÍM>*»WV**i^*MM'»*vW y^VVVV^MVM»«^^^>%^>W^»J^^^*^^>»W^^^^A^A^^^^¦^^^»^^W^?»^^%^^^^^^^^^^^

| MOBILIÁRIOS CHICS — TAPEÇARIAS FINAS - DECORAÇÕES M0DERNA5
TECIDOS

CRETONES

ETAMINES

VELLUDOíi

AA/V^^AJ^V^^^^rV^^rU^^a^^^^a%^^

HOJE, VESPERAL ELEGANTE, ás 4 horas

A' noite, ás 7 % e 8 %, em ròcita de

autor, de ODUVALDO VIANNA, deipedi-
da da

I casa do tio Feiro
Interessante comedia do costumes cario-
cas, que. tein suas,ultimas representações.' 

A recita do autor i dodioada á colônia
paullita.

AMANHA, á» 7 *J4 o 0 íí - A grande peça
de FLORENCIO SANCHEZ

EMiFAMILIA
Que será assistida pelas altas autoridades
da Republica, pela Academia do Letras c

por S. Ex. o Sr) Ministro do Uruguuy.

STQRES
CORTINAS
TAPETES

VINOS, etc.

BILHETES A* VENDA COM GRANDE
PROCURA.

HORS CONCURS N"A EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE lOSi
ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PARA ARMADORES E kíTOFADORES

65 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO
^^m*Asi**t^-^**^*-^*s**At*»***a^A******»*-m**''

THEATRO RECREIOf EMPRESA
RANGEL ft C

83,a — EM MARCHA VICTQRIOSA PARA O CENTENÁRIO — 84.>

ã? La GÂRÇ0NNI!

A CURA RADICAL DAS
HEMORRHOIPES »i

IlipUii i»*" •**-•

for processo :,cm chloroforinlo e dem
aoffrlmento par» o doente. Tumorca
tistulas, corrlmoiitoü o quédáá do re-
cto. BhIoh X ao dinsnoatico. DR. VON

I DOLLINÜER DA GRAÇA. DA BENE-
riCENCtá. BORTUOUBZA, 'ti ¦9-Í\t.

IRodriso Bllva n. s. -
•

COPACABANA CASINO-THEATRO
QUINTA-FEIRA. MHOJE O

GRANDE FESTIVAL EM BENEFICIO DO 8 ASVLOB DE PETROPOLIS — A'« 8 hore»: PANTHERA BRANCA, film Standard.

A's 10 horas: Concerto pela notável pianista senhorita MAGDALENA TAGLIAFERRO.

SABBADO, 5 — Estréa do ANDRÉ' RANDALL-ODETTE FLORELLE e sua "troupe" LALOUETTE, oqm a revista OH! CHt-
RI I, de grande suecesso em Buenos Aires

— HOJE —
ONDE ESTARÁ' A FELICIDADE, NA VIDA DAS CIDADES OU NA TRANQUIL-

-IDADE DOS CAMPOS? EM

DOMINGO, 6, ás 2 '/2 horas da tardo, reoital da aenhorita HELENA MAGALHAE3 CASTRO.

GRILL-ROOM — Todaa as noite» DINER e 80UPER DANSANT8. — Quartas-feiras e sabbados ó obrigatório traje de ri-

gor o indispensável a apresentação do cartão de ingresso ao Caslno.

A Cidade e as Serras
LOIS WILSON e RICHARDDIX

vos dirão tomo e onde essa felicidade lhes sorriu, no bello film da Paramount,

em que tomam parte tambem os nomes brilhantes d»

Marjorie Daw — Noah Beery — Ricardo Cortez
EXTRA: Daeenhos animados da Paramount, eom o famoso gato Felix.

NIIHIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllílltlllllllllllll
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¦ditim iii*iiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiniiiimi lllllllu ' jJIlllllliillllliiiliiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiniig CINEMA AVENlDAiiRiALTO RlALTO RIALTO
¦ - 

. | l'*||)MI Mil*»'!', I'l | '¦ . ..' ! )." '!' I _OAIC s s HOJE I Attendendo ao desoommunel suecesso qyo vem fa-ent/o, e t»mb»m a S— nv-lb "™" p; 3 pedido daa Exmae. famílias que ainda o nio puderam vèr/eorjUriMI-niÇü.a daf.;
em programma o famoso fllm, enactamento como velu da febrlci, latq é, epm
todos os actos Inteiros, todos os datalhss da grande corrida de automovejf

EM QUARTA 1111111
mmmmr-

D()a\ BrããjpressL Theatral José Loureiro TEMPORADA DE 1924 ___]
THEATRO LYRICO PALÁCIO THEATRO

COMPANHIA VELASCO
HOJE AS 8 3|4 — — —' —. HOJE

ARCO-ÍRIS
TRES ACTOS DE LINDA MU8ICA, ARTE, LUXO E ESPLENDOR — A REVISTA PRE-

FERIDA PELA PLATÉA CARIOCA

O GRANDE EXITO DO DIA — BRILHANTE DESEMPENHO DE TODA A COMPANHIA

Ainanliíi: AnCO-lRIS. — A scgiiii-: LA LEYENDA DEL BE80, llllda opefOta,
pletumenle nova para a Amerlca do Siil. ' 

cpm-

SEGUNDA-FEIRA, 7: Recita Popular -

ppprçtá (Iu (frundo suecesso. — Poltrona,
- Ultima repieacntarP.o do LA MONTERIA,
12$;' çánjarpteg, noçono. . ,.-

COMPANHIA AURA ABRANCHES
J40JE A'8 8 HOJE

DESPEDIDA DA COMPANHIA
Ultima representaçuo da linda pega em 3 actos, do Llnares nivas, tradocçüo de

Mario Duarte e Garcia Pej-cs

A INJUSTIÇA DA LEI
Protagonista .. AURA ABRANCHES

A Companhia parte para Santos, afim da inaugurar q THEATRQ COLYSEU 8ANTI8TA

THEATRO REPUBLICA — BREVEMENTE — Reapparlf-fig da companjlla

ITÁLIA FAUSTA-LUOILIA PBRE1S

Theatro Municipal
j*fV^*SfS*V**SS*S***^*fXm*m*l*l^0**mt***>l*m*i**S^

QUINTA-FEIRA, 3 DE JULHO, á'S 21 horas

21 RECITAL DE PIANO

(Moinar Novaes
Transferido do dia 28 de Junho p. p.

PREÇOS DA8 LOCALIDADES A' VENDA
NA BILHETÇRJA pp THEATRO

Frlzas e Camarotçs dq Ia . . v. 80$000
CamaiQlea de a* ioso.00
Poltronas ttiíOOO
Bilicücs, tilas A e B . . . . . .: 10*000
Balcões, outras (l)as . . > ;.; . 8Í000
Galerias, filas A o B .... . oíoüo
Galerias, outras filas  StOOO

; **•***************',' ****** ¦;  —**m^mTmm*m&tmm*lim<*m^i

Üm verdadeiro "capo lavoro", que a genta assiste de respiração suspensa a
a desejar intimamente que seja seu vencedor o syrnpathlco

REQINALD PE/SINY :
Que arriaoa de sorriso nos lábios a vida, s cada curva da etíraía, só am hon-

ra do bello sexo,'svnthet!zado na linda e airosa loura £

ISAURA LA PLANTE \
ESPECTACULO DELICIOSAMENTE ADORÁVEL PAIM AMPOS OS SEXOS

E TODAS AS EbApE3(, -

E :"_

E , ¦*«
NO PALCO, is 5.1B, 8.80 e 10.10, AS FADAS IRI8 e MARROCO BOY8, em «eus Eniimero» de maior aucçasso.
•^****a*+a+-***<*m*^*0*-*t*-***>***.*S*^^

AMANHA I A MAIOR ILLUEUO DE ÓPTICA DESTE SÉCULO I

o RISAGRAPHO
A ULTIMA PALAVRA DO E8PANTO CÔMICO ! AMANHA I

», ainda, a estréa tambsm do notável QUGLIELME, oognominado "« en-
oyolopedia artística", pel» variarfad* da seus trabalhos. Hilaridad* e

arte | Mora|idar*e absoluta e apresentaçto i'h«r« llgne" l

mK ODE
COMPANHIA BRASIL CINEMATOGRAPHICA

m
Ella, sásinha, nSo teme arrostar um bando dos "Cavalleiros da Noite"

terríveis homon3 da KLU-KLUX-KLAN I !
dos

AN IMITA STKWART
FORMOSA EM

V DETTA
7 actos soberbos da FIRST NATIONAL PICTURES

SERRADpR.
E, ainda, a maior Tonto do frarj-alliadas-conheclda

para o PROGRAMMA

MACACOS À LA MODE
Pyramldal suecesso com os tres colebres macacos da FOX FILM.

Di.\ Terels um novo trabalho, um dos mais bollos de JACKIE COOGAN,
om '-PAl'Al". __*

PASSEIO AO

PM HE AS»
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOS E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Os carros
aéreos funcolonam com freqüência, dia-
riamente, desde sete horas da manha.

A's segundas, quartas e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vormelha
pa-a o Pio de Assucar ás S horaa da
tarde e ia terças, quintas, sabbados o
domingos ás 10 horas da noite. Se chover,
funcclonará somente até ás 8 horas da
tarde.

TELEPHONE: SUL 768

I—SABBADI

Seg-unda-feira, 7 — Uma repflso yerdade|rainente sensacional, nuo vale por
uma "premlére" do suecoáso: "REDEMOINHO DA VIDA"* o ri|m que mais aiju-
dades deixou no publico. ~ Oultiia-felfa, 10; p astro sem eg-ua|, Itono(,PI|'0'
VALENTINO è CARMEN MYER9, çfn "A U"JqiJ8i|lillí". —• Segnnda^dra, H;
o r(I*n íuprasunime da entot|v|dai)e,' "VMA HEROINA DE SANGUE AZUL", ent

si que VIH01NIA VALI,!- se Tovcjou a actr)-* da.aulualldade. —• ,\ scguih FRAjt»
S CESCA BERT1NI, njj ipellior é tnaU roçenls i|W (iijas crlaçOcs.
TUI||IUIIIIMIIIIIUIMniMIIMIIIIII17nil*MUIMMIIMHI»niTTTTTlfirrillllllMlltllllllllllMfr

IVWV«Mama^^yil^V

ATRO S. JOSÉ3
EMPRESA^ PASCHOAL SEGRETO -r-r— 

INAUGURAÇÃO DA8SABBADO, 6 DE JULHO — A's 3 Vi da tarde

SESSÕES - VERMOUTH
direcgâo artistica de LEOPOLDO FR6E8 e LUIZ PEIXOTO

PROGRAMMA — PRIMEIRA PARTE:

RBVfaSTA DAS REVI
Çompéres; ALFREDO 81LVA — AUGUSTO COSTA

segunda pahte OABARET FROE8
LEOPOLDO FRóES, oabaretier e artista multlforma

Tomam parte nos espectaouloa os melhores elementos da Companhia da Devia»
tas do THEATRO S. JOSÉ' e da Companhia de Comedia LEOPOLDO FRO'E8

ORCHESTRA DE 80 PROFES80RES
A "BOTELHO-FILlfl" passará, noa cinemas, instantâneos doa freqüentadores

des SES88ES-VERMOUTH
BILHETES DESDE JA' A' VENDA NAS BILHETERIAS DOS THEATROS

CARLOS OOMES E S. JOSÉ'

IJCT ¦ '¦»*¦*•*¦•***•*•*•*¦¦*'•*•'•*¦¦ II -y ¦—**-• 7 ¦..*!**-*¦¦-¦. ; ¦ * ¦ i .***- '¦*** * — a-*-1 •'•*'¦ •*"";" "

CARLOS GOMES
O THEATRO PA MODA

lt--*S*ir**mf*l**)t****0m***^**»J0*)j^^^^lt

EMPRESA
Paschoal Searreto

¦AAMAAAM^AM^\/wvWVV

Tçinporad» LEOPOLDO FROÇS
t<y^*^ySAA*w|)(^WA^^^^*»**»***'»1>*' A ¦» Q •} IA 0***(*lÍt,fÍ&*ltl'*^Q**^r0VI*Í*») HOJ&# ?*J, m -»)..WOJE. M
nfmnil*Ê**fStf-ft*^m*m^^ nankftfmlSftsm+mlVimt*^^

SANGUE AZUL
4 ACTOS MAGISTRAIS DE CHARLES MERE'

Príncipe D'Axel .'.. .... .. LEOPOLDO FRÓES
TOMA PARTE TODO O BRILHANTE CONJUNTO

Do
No dla 8 de Julho —- Eepectaoulo de gala, em homenagem á Republioa Pr.

gentln»', com o "ÇUeBRANTO" «uma comedia argentina.
lor ' , loaoi saocaoi 0E3*.

- .

'¦'VS
¦rs

THEATRO
PE OOIV1 PANHIA

CONTÍNUA 
'ABERTA (na bilheteria do lado da rua 13 de maio) a

ASSIGNATURA DE GALERIAS PARA

U IM I C I PALl TEMPORADA OFFICIAL DÉ 1924 •:• Concessionário; WALTER MOCCHl
COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEIA

MflRir-THÈRÈSE flÉRflV
_30 - P2.EOITA.S - 20

PREÇOS  Galerias A e B, 180$; galerias, outras filas, 140*. — 60 % no acto
da inscripção e o restante cinco dias antes da chegada da companhia.

Os Srs. assignantes de galerias da Temporada Lyrlca de 1S23 (Turno A) terão

preferencia aos seus logares até AMANHA, ás 5 horas ds tarde.
A inscripção de novos assignantes para as localidades vagas, se fará na secreta-

ria do Theatro, no beco Manoel de Cervalho, de 11 da manhã is 4 da Urde, pavl-
mento superior da Uaina, peaaoalmente ou por proourador idôneo, autorizado em
documento do próprio punho, com firma authentlcada o o endoreco do pretendonte.

Na aeorotaria da Empresa (lado da Avenida), continua aberta a ASSIGNATURA
PARA 20 RECITAS (Poltronas e balcões).

Continua, no escriptorlo da Empresa (lado da Avenida), de 10 horaa da manha, áa]
6 horas da Urde, a VENDA CUMULATIVA para í

VESPERTINAS
(A'a Quintaa-feiraa, ás 4 horas)

ESPERAES <
(Aos domingos, ás 2 3,í da Urda)

A VENDA para estos espectaouloa será faIU ou para oa 10 acima inuloaeea,
ou separadamente para 5 vespertinas e 5 vesperaea.' A venda de galerias, é feiU na bilheteria da rua 13 de Maio.

5VE

PREÇOS POR ESPECTACULO — (VENDA CUMULATIVA) — FrUaí a Camarotes
do Ia, iSOí; Caiimrutes de ü", 75$; Poltronas, 301; BalcOes A c B, 201; Idem, ou-,
tras rilas), 10$; Galerias A e B, 8í; Idem, outras Illas, 7?000.

VENDA AVULSA — POLTRONA, 35SO0O

HOJE
Direotor artístico: Mr. LUONE-POE

Quinta-feira, ás 4. hora» — í» VESPERTINA

A GRANDE CRIAO-10 DE Mme. "IARIB THÈRtSB PIERAT 
'¦

Os moveis de scena sJo rorneíwos pela Casa Hlrth, Loublfch k Cia. n. ouvida, 86
PREÇOS — Frlzas e camarotes de Ia, 601; camarotes de 2a, 30?; poltronas. 12S;

balcões A e B, a»; outras-*nias, 7$; galerias A o B, 41; galerias, 31000. S.

AMANHI — 3» RtClíA DE ASSIGNATURA,
FRANCILLON*: í f; i ACTOS, DE DUMAS TllMÓ.

EMPRESA PA6CH0AI, SEQRETO:

SÃO JOSÉ'

Não haverá espectaculo
PARA DAR LOPAR A' MONTflGEM DA RE-

VISTA DE BA8T03 TIGRE E EDUARDO
VICTORINO I

DITO I FEITO
QUE AMANHA SUBIRA' EM PRBMIiSK

',-i .¦",'"£
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j^ «TJ L. T I BA A. B ." NOTICIAS gg
0 centenário da Confederação do Equador'

s ¦!» m

¦it A SESSÃO COMMEMORATIVA NO INSTITUTO HISTO-
RICO E GEOGRAPHICO BRASILEIRO

¦S eSl» j

Uma conferência do dr. Cícero Peregrino sobre a revolu-
ção de 24

¦•¦ '.'*.

O Instituto Histórico e Oeographl»
co Brasileiro, assoclando-se .1.1 com-'mromoroçBcfl do 1." centenário da
ConfodciNiçilo do Equador, realizou,¦hontem, fi, noite .uma ucssão solom-
no quo teve a presença do presiden-
to da Republica, altas autorldudcs
civis o militares, senhoras o nonhorl-
tas da sociedade carioca. Oecupou a
tribuna o dr. Cícero Peregrino que,estudando aa diversas phases do 1110-
vimento de 24 e passando em revls-
ta a personalidade dos autoras, pòz
em relevo a fllgnCflcaçao alevanta-
da patriótica ciue o caracterizou.

A'« 21 horas, presentes no sais o"do conferências grando numero do
pessoas, lnctuelve os ministros do
Exterior, Agricultura, Marinha e
Guerra, prefeito "do Districto Fede-
ral, chefe- de policia, membros do
corpo diplomático e senadores c
deputados federaes, o dr. Arthur
Bernardes chegou em companhia dos
sns. dr. Edmundo da Veiga, genertü
Santa Cruz o capitão Fausto D\Élly.•Cumprimentado k -porta pyiiiclpal
pelo conde de Affonso Cn'»j c outros

____dtcer,tnr»*»», j-c-ehete-do-Estado, au suni
,¦ do hymmo nacional o sob unlsonas

palmas, assumiu a presidência c
/.-í?tÇ,:'*-•*•-• seguir declarou abertos¦- os trabalhos. Disse, então, o con-

de de Affonso Celso, falando na
qualidade de presidente effectivo, o¦prazer com que o Instituto Histo-- rico rsceWa a visita do seu presiden-
de honorário que ali estava para to-

. mar parte nas homenagem que se
prestariam aps republicanos da Con-
federação do Equador, Esboçando
om Unhas geraes, .os" acontecimen-
toe que se iniciaram em Pernam-
buco, ha cem annos passados, con-
clulu, emflm declarando que sobre
ollea ee la ouvir a palavra do dr. Ci-
cero Peregrino. Antes, porém, o ml-
¦nletro Agenor de Boure, produziu
u leitura das ephemcrides dc 2 do ju"lho, data verdadeiramente Inesquc-
clda pela historia pátria, pois, ontre
outros factos, marca a. emanelpaçSo
da Bahia, concluindo a obra liberta-
dor-i do 7 de setembro.

Oecupando a tribuna do conforen-
cletí, logo depois, o dr. Cícero Pero-
grlno começou a ler um longo o va-
Doso trabalho. Iniciando com as
causa» que o detc. minaram e real-
çando a cada Instante a feição cia-
ramenlo democrática que o acompa-
nhava, analysou os diversos aspe-
ctos do movimento, emprestando-
lhes uma interpretação verdadeira-
mente pessoal, aliás- servida peles
estudos que tem .provocado a diver-
sos autores nacionaes o apoiada pela¦•documentarão cxhuberanto quie se
¦vem publicando. Inclusive a contrl-
buição do Archivo Nacional.

Depois • do examinar o plano da
bandeira, a adopção da constituição
na Grã-Colombia o a tentativa ri""
supneme* governo provisório, abor-
dou . a questãeo do caracter separatis-
ta para negal-o ã luz da investiga-
ção histórica. Que Importa que tra-
balhos anteriores, escrlpftos alguns
ainda aceêsa a luta das idéas que s'-
degladtar&m e cscrlptos outros com
visível carência de elementos infor-
mativos, procurem criar um objecti-
vo que os revolucionários de 24 não
cyisavam attingir?"Proaeguindo, o o fazia com inte-
ressantes pormenores sobre os factos
¦que ia recordando, o orador, apé»
relembrar as duvidas que até bem
pouco existiam sobre a data em quo
estalara a revolução, considerou os
diversos, factores <iuc trabalharam¦para' estabelecel-ae. Dcmorando-se

¦no exame de cada um delles, pois
trouxe á baila o manifesto do Paes
Carvalho e, admittlrido os diversas'hypothesos que possa fornecer, cs-
tudou-as todas cuidadosamente, con-
clulu, emflm, assegurando ser a da-
ta de hontem uma questão vencida,
depois que a esmerilharam autorlda-
des como Pereira da Oosta, Gonçal-
'Ves' Mala, Oliveira Lima, Basilio de
Magalhães c Pedro Leesa.

¦Que valia se deve attribuir ainda
As opini&es que persistem em retar-
dal-a, amparadas na ausência do
acto solemne da proclamação? Pas-
sando, cm seguida, ao governo pro-
prlo c, li. sombra delle, k dilatação
da autoridade republicana pelos tor-
ritqrios visinhos de Pernambuco, ti
dr. -Cícero Peregrino examinou, cn-
tão, os principaes actos que lhe mar-
cará-m a realização pratica e, aecen-
tuando a nobreza de animo com que

¦;so conduziram 110 poder, relembrou
as dlrectlvae a que obedeciam os
dirigentes da Confederação do Bquà-
¦dor. Continuando, não sem primeiro

. historiar a reacção monarchica e c
victoria que a coroou, entoou, final-
mente, uni hymno do louvores aos" Ihomens de Ideal e acção que, mos-
trando serem dignos herdeiros dos
revolucionários de 1S17, sacrifica-
ram-se pelo amor da Republica e da
Liberdade.

Terminada a salva de palmas que
abafou as ultimas palavras do con-
lerenclsta, o condo de Affonso Celsoi
lembrando a visita de um filho

do Varnhagen, a**r-»d«ceu a presen-
ça do auditório em nome do Insti-
tuto Histórico o Geographlcp Bra-
sllelro. O dr. Arthur Bernardo», a
seguir, declarou encerrada a sessão
e, vonclda ligeira pormtinencla no
gabinete dit directoria, deixou o cdt-
fido do Syllog'eu Brasileiro, reco-
lhendo-se ao puluclo do Cattete.

Gaudin não comparecerá
ás Olympiadas

PARIS, 2 (U. P.) — O campeão
francez de esgrima Gaudln.annu-iciou
que devido ao seu estado de saude,
11S0 tomará 'parto nas outras compe-
tlç3e« doB Jogos Olympicos.
A FORMAÇÃO DO NOVO GABI-

NETE
ROMA, 2 (U. P.) — O Jornal "Tri-

buna", diz que os novos sub-secreta-
rios serão os seguintes: Dino Grandl,
do Interior; Cantalupo, das Colônias;
general Clarlcl, da Ouerra^JTum*8de*,-"dos finanças; Larusea, da Eco-
nomia; Go.ntili, da Justiça; Sclaloia,
das Obras Publicas; e Balblno, da
Educação.

A LEAIiDADE DA MILÍCIA NA-
CIONAL AO SR. MUSSOLINI

ROMA, 2 (U. P.) — O general
Balbo, commandanto geral da Mlll-
cia Nuclonal, telegraphou ao primei-
ro ministro, sr. Mussollnl, em nome
da officlalidade superior dessa cor-
poração, reiterando ao chefe do go-
verno a mais absoluta lealdade.

As autoridades allemãs á
Conferência Internacio-

nal Alliada
BERLIM, 2 (U. P.) — Soube-se

ciue o chanceller Marx o o ministro
do Exterior sr. Streseman, compare-
cerüo ã conferência Internacional ai-liada que so vao realizar cm Lon-dres 110 dia 16 do corrente, caso lhes
seja possível uonferenclar oom os ou-tros delegados cm egual base..

Ultimas noticias da
Itália

A AGITAÇÃO
JAPONEZA

PRJOOÜRA A POLICIA O RESPON»
SAVEL PELO ATTENTADO

•V BANDEIRA NORTE»
AMERICANA

LONDRES, 2. (A.) — Telegra-
pham de Tokio que o Ministério doe
Estrangeiros communicou ao cmbal-
xador dos Estados Unidos que a po-
Ucla detlvera dois rapazes filiados
ao partido, radical Japonez, por ter
conhecimento de quo estes conhe-
cem o Indivíduo que, penetrando no
edifício da Embaixada, arrlou a re-
spoctlva bandeira, e, carregando com
esta, fugiu. ,* "

A policia assegura que, dentro em
pouco, saberá-, .quem foi o autor do
attentando ji onde estft. oceulto.

Em defesa da casa de
Goethe

ROMA, 2. (U. p.) — Communi-
cam do Udine que quando se proce-dia aos trabalhos do demolição da
Usina onde se constróem os hangars
militares, deu-oe um accidente quocustou a vida a doio operários, fi-
cando mais dois feridos.O ministro da Marinha, almi-
ranto Thaon dl Revel, visitou hon-
tem os estaleiros de Castella Ma-
restl.

ROMA, 2. (U. P.) — Annunclou-
so que os depósitos nos bancos de
economia desta cidade montavam,
no fim de abril, a um total de liras,
11.194.000. cifras essas que no fim
de dezembro nãu passavam dc liras,
10.575.000.

MILÃO, 2. (U. F.) — o Jornal
socialista "Avanti" foi hoje denun-
ciado em Juízo pelo orimo do lesa
majestade, commettido nos common-
tarios quo fez á mensagem lida pelo
rol Victor Manoel segunda-feira, aos
parlamentares, que foram ao Quiri-
nal levar a resposta do Parlamento
â Fala do Throno.

ROMA, 2 (A.) — Chegou a esta
capital, afim de embarcar para Na-
poles, onde permanecerá algum tem-
po em tratamento de sua saude, aba-
lada, o marechal allemão sr. Lu-
dendorff.

Realizou-so em Perugia o casa-
mento do celebre violinista húngaro
Ferencz de Vecsey, com a condessa
Glulia Baldeschi Comln, pertencente
á aristocracia italiana.

(J>s recem-casados partiram para
Veneza,em viagem de nupeias.

GENpVA, 2 (A.) — O grande
transatlântico "Dullio" pertencente
iv frota, da Companhia Navigazione
Generale Italiana, o que faz a tra-
vessla Genova-Nova York, conseguiu
bater em sua ultima viagem, o seu
próprio record, fazendo o percurso
entre os dois portos em 8 dias, 12
horas o 30 minutos,

(.'•'¦A velocidade media verificada foi
de 20,65 milhas por hora.

ROMA, 2 (U. P.) — Communi-
cam de Pisa:

O rei Victor Manoel e a rainha
Elena. chegaram, aqui hoje, e foram
Immediatamente de automóvel para
San Rossoro, onde pretendem pas-
sar uma parte do verão.

GÊNOVA, 2. (U. P.) — Um trem
de passageiros collldiu hoje com um
comboio de carga na estação de Ca-
megli, ficando fçridas em consequen-
cia vinte o duas pessoas. 1

BERLIM, 2 (U. P.) — Os mem-
bros nacionaes liberaes do Relchstag
pediram ao governo quo salvo do
sacrilégio a Casa de Goethe em Wel-
mar, cuja parte posterior estft agora
sendo usada para uma venda de cer-
veja e salchlchas na Exposição
Agraria que se realiza naquella cl-
dade.

Augmenlam as fallencias
narAUemanha

BERLIM, 2 (U. P.) — As esta-
tisticas officiaes agora publicadas
mostram ter havido 1.166 quebras
na Allemanha durante os seis pri-
melros mezes do corrente anno, em-
quanto em egual período do anno
passado houve apenas 180.

Só no mez de junho do corrente
anno houve neste paiz 595 íallen-
cias.

A França e a Inglaterra
PARIS, 2 (U. P.) — O primeiro

ministro sr. Herriot, 'nomeou o sr.
Paul Boncour, socialista, para presi-
dlr a commissão especial que deve
estudar a defesa nacional e a roda-
cção dos tratados dc defesa mutua,
que o ex-primeiro ministro da Ingle-
terra, sr. Mac Donald, enviou a to-
daa as .nações da Europa.

A escolha do sr. Boncour 6 consi-
derada como um passo importante
para a realização de um pacto de
garantia com a Inglaterra c para o
fortalecimento do prestigio da Liga
das NaçSes.

MAL IRREMEDIÁVEL
UM PUNOCIONARIO PUBLICO

ATROPELADO
Ao atravessar a rua Riachuelo, os-

quina do Senado, o funcclonario pu-
blico Raymuindo Gusmão, com 40
annce de edade e residente á rua
Paula Mattos, 203, foi pilhado pelo
auto 2.983, recebendo ferimentos
pelo corpo.

A victima recebeu soecorros do
Assistência c a policia do 12° dis-
tricto registrou o coso, constatando
a fuga do motorista.

UM CHINfEZ QUASI MORTO
O cozinheiro Seraphim Affonso.

chinez, com 68 annos do edade, sol-
teiro o residente ã rua Antonia, 28.
ao atravessar a rua Barão de Bom
Retiro, foi colhido pelo automóvel ]3.010' recebendo graves contusões!
pbr todo o corpo. ,

Soecorrido pela Assistência, foi em
estado greve internado na Santa
Casa.

A policia do* 19" districto soube
que o "chauffeur" fugiu.

Cartas ios Estaios
Muriahé (Minas Geraes)

Realizaram-se os festejos em hon-
ra do martyr S. Sebastião, na capella
do bairro da Barra.

Estas tradicionaes festividades, da-
quelle bairro, que é uma das melho-
rosiporções de nossa "urbs", não pu-deram ter este anno o brilho de
sempre, devido fts graindes chuvas
que, durante um mez caíram inces-
santemento nesta zona.

Entretanto, púde-se dizer quo a
commissão fez o que poude parao maior realce das ceremonlas.A Invernada. do quasi um mez,
fez chegar a água até dentro das ca-
sas, em alguns pontos da cidade, mão
havendo, porém, nem prejuizos ma-
terlaes nem victimas a registrar.•Outro tanto não aconteceu no mu-
niclpio, oude sabemos ter havido va-
rias pontes damnificados, bem como
trechos de estrada em máo estado.O conhecido "Bazar René",
com sede nessa capital « filial ou
agencias em varias cidades da zona
da Matta, vae abrir uma casa tam-
bem aqui.

Já estão adeantados os'trabalhos
de adaptação do predio, antigamen-
te occuipado' pelo cinema S. Paulo e
onde vae "uinecionar a filial do "Ba-
zar René".'-'.'.'

No próximo domingo será cc-
lebradaa festa de S. Paulo, padroei-
ro local.

(Do correnpondente)

CHRONICA THEATRAL
Companhia Dramática Fran»

ceza
LES MARUQNNEmEa

Representada no Theatro Munlcl-
pai em 1920, por uma companhiaem que figuravam Sergino c Hu-
guenet, a comedia "Les Marionnot-tes" voltou hontom á scena para osegundo triumpho da era. Plerat.Jft conhecida como um documen-to que recommenda pouco o senti-mento dos homens pela tendenclu
que lhes e freqüente do se conser-varem frloa o Indlffcrentes fis mu-lheres, por mala bellas c honestasque sejam, emquanto por cl.as piu-feridos, ao passo que pelos mesmasse apaixonam loucamente quandotllas vao procurar, nos braços deoutros que aH cublçam, o amor quelhes é regateado no lar conjugai,nem por Isso a brilhante comediadeixa do agradar, tal o modo comolhe teco o entrecho, com engenho oespirito, o elegante autor do "Le Se-cret do Pollchinelle", "Le Ruis-seau", •'"*,'Amoui* defondu" o 'taritas
outras.

Ninguém se lembra de que "Los
Marlonnettes" tem uma afflnidadomulto estreita com "La Visite deNoces (pois não é?). Não so vê 110aeu entrecho a mesma acção? Le-bounard Junto de Mme. Morancé,nuo procura cural-a dos soffrlmen-tos pelo abandono de Clgnerol que
fe..ca80U? Slm' clKncro'. *T-dlt*,ndo
¦iue a sua amante não era a mu-lher leal e fiel quo elle imaginou eque, ao contrario, durante todo otempo que durou a sua união, ellativera muitas aventuras, sente-se re-conquistado pela attracção de tan-tos vícios, e vae abandonar sua mu-lher e seu filho para voltar ft, aman-te que agora suppunha Infiel."Les Marlonnettes" não tem o
mesmo aspecto repugnante, eutre-
tanto, a situação moral não é dif-
ferenbo para os quo têm certa deli-
cadeza de sentimentos e Montclars,
apaixonando-ss pela esposa, cuja
belleza elle sú sente quando a vê
quasl nos braços de um amigo, não
vale mais que Clgnerol abandonan-
do a mulher o o fillio para voltar
aos braços do Mme. de Morancé, ou
Lydle, ao suppol-a capaz de entre-
gar-eo a muitos outros. No fundo, a
crise moral é Idêntica c um e outro,
Clgnerol o Montclars, so eqüivalem.

A sra. Pierat que, na sua estréa,
compuzera com flnisslmo tacto a fl-
gura Interessantíssima de Helena, da
comedia "Aimor", de Paul Geraldy,
deu hontem â figura da marqueza
dc Montclars, quanto ella comporta
de sinceridade c de emoção, conse-
guindo segundo triumpho, merecen-
do os justos applausos que obteve
na scena final do terceiro ucto.

A par da sra. Pierat, o sr. Lu-
guet tevo as honras da noite, não
desmerecendo do conceito que fize-
mos na "Aimcr", mostrando-se um
artista fino e intelligento, interpre-
tando com elegante discreção, o lia-
pel de marquez de Monclars.

Apresentou-se hontem .ao publico
o sr. Lugne Pao, no eyiriepathico Ni-
zerolles, o eterno conquistador, pa-
ra quem a edade nunca o privará
do prazer de dizer uni galanteio a
cada mulher.

Nos demais papeis citemos ainda
o sr. Therval, multo bem uo Le Fer-
ney. Muitas palmas o bons scena-
rios.

R. B.

Os hespat-Ws combatem
em Marrocos

MADRID, 2. (A.) — Um commu-
nlcado official do commandante cm
chefe das tropas hespanholas em
Marrocos informa que eBtas se em-
•penharam em um novo combate com
os mouros, nas proximidades do
Cabo Tarss.

**W*S*0>i*^*i*i**W*+*,*S**a*S*

Últimos telegram-
mas ios Estaios

o |
A CRISE ITALIANA

A QUE'DA DA MONAROIUA TRA-
BA' A DESTRUIÇÃO DO

FASCISMO
ROMA, (A.) -— '"L-Avanti'" publl-cou um artigo revolucionário, dlzen-do qus se com a deposição da mo-

narchla se conseguirá, a destruição
do fascismo.

,Para alcançar esse "desideratum",
aquelle jornal aconsclhU o proleta-rladp a unlr-sc para agir firmo c
unanimemente,
UM CONSELHO DO SR. TURATI

MILÃO, 2. (A.) — O deputado
Fllippo Turati, conhecido "leader"
do partido soclallstu, aconselha os
deputados dos partidos socialista,
tinltariu, popu'ar e catholico a uni-
rem-so no Parlamento para comba-
ter o gabinete do sr. Mussollnl.
A PRISÃO DE UM ASSASSLNO DE

OLDAN1
ROMA, 2. (A.) — Foi preso emVentlmlglla, nas proximidades de

San Remo, Pascual Zlnno, um dosaceusados de cumplicidade no as-
sasslnlo do socialista sr. Olduni.

A Irlanda reconheceu o Tra-
tado de Lousanne

LONDRES, 2. (A.) — Communi-
cam de Dublin que o Parlamento
do Estado Livro da Irlanda ratificou
o tratado de Lausanne.

*A*****a***t**t*a**a****, 

A ATOTUDE DA FRANÇA
APENAS QUER A REPARAÇÃO

DOS DAMNOS SOFFRIDOS
PARIS, 2. (A.) —¦ O presidente

do Conselho do Ministros, sr, Her-
rlot, telegraphou ao Congresso da
Federação das Sociedades Pro-Llga
das Naçõse, ora reunido em Lyon,
declarando-lhe que a França, cruel-
mente ferida nos últimos annos, só
pede uma justa reparação dos da-
mnos quo soffreu. Uma vez alcan-
çado isso, ellu saberá ser fiel ãs suas
tradições democráticas.

AS REPARAÇÕES DEVIDAS
A PORTUGAL

PIAUHY
O NOVO GOVERNO

THEREZINA, 2 (A.) — Depois do
compromisso constitucional, prestado
perante a Câmara Legislativa do Es-
Uido, foi o dr. Mathias Olymplo de
Mello, que assumiu, hoje, o governo,
saudado, em palácio, pelos congres-
sistas estaduaes e por intermédio do
deputado dr. Hugo Napoleão do
Rego. •

Foi escolhido para secretario de
Policia o Io tenente do cavallaria
Jacob de Almendra Gayoso; para se-
cretario da Fazenda, o dr. Antônio
Vieira da- Cunha, actual chefe do
Districto Telegraphico, e para secre-
tario do governo, o dr. Anthero do
Rezende, que se acha fora desta ci-
dade.

Continuará como official de gabi-
nete o sr. Heraclito Araripe de Souza.

Continuará tambem na pasta da
Fazenda o dr. Aréa Leão, emquanto
não chegar a licença do dr. Vieira
da Cunha, e na do governo, o doü-
tor Chronwel de Carvalho, emquanto
não a assumir o dr. Anthero de Rc-
zende. .
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TERCEIRA PARTE

CAPITULO XXVIII
BEM TRABALHADO

Eu -nunca m'o perdoaria se a sc-
nhora mo tivasse privado d'esta sa-
tisfação. 

'¦
Comprehendo, comprehendo, re-

peti sem ousar ijje aventurar a dizer
mais, «•mbòra meu segredo me quei-
masse ps lábios.

A senhora tem com certeza em
Edegar Poe histeóeria de um cestlnho
de filigrana? — suggerlu elle em
seguida acariciando com o dedo uni
blbelot de idêntica provéniencia.

Fiz com a. cabeça que sim, compre-
hendendo perfeitamente onde queria
chegai-.

Pois bem, o principio que este
conto põe «m foco, explica a presen-
ça dos anéis no meio d'quella pi-
lha de cartas.

Franklin Van Burnam, se é real-
mente o assassino da cunhada é um
dos miais astuciosos bandidos que a
nossa cidade jamais tenha produzido.

Sabia que se viessem a suspeital-o¦Visitariam, todas as gavetas secretas,

todos os possíveis esconderijos quetinha á -mão.
Devo pois ter collocado estas joiss

com,promiettedoras n'um logar bem
em evidencia e, entretanto.tão pouco
feito para' chamar a attenção quo
mesmo a um velho espertalhão da
minha espécie não ocorrera ir pro-
cural-as ali. . -

Parou um instante c o olhar que
me lançou era sõ para mim.

E agora," senhora, qua expuz aa
cargas que pesam.vSobre Franklin
Vaq Burnam, não é clvegado o mo-
mento de recompensar a meinha bôa¦v-ontai**';, testemunhada-me egual
confiança?

Respondi por um "não perem-
ptorlo.

Ha ainda muita cousa a escla-
recer 11a aceusação que levanta con-
tra Franklin Van Burnam — obje-
ctel-lhe — a qus responde a seu ver.
o capricho que inupelliu a senhora
Vari Burnam a mludar de roupa, se
era o cunhado e não o marido que
se achava com ella no hotel D...?

Baseando-me não sobre factos
mas sobre uma certa Intuição que me
valeu a longa experiência d'cesta

sorte de negócios, cheguei á conclu-
são que Franklin Van Burnam não
nensara, a principio, em matar essa
mulher.

Queria pura, e simiplementc obter
a carta, mas a cunhada não erá pes-soa a ceder sem ter recebido pro-
viamente o preço que estipulara
Franklin capacitou-se logo d'lsto,
oomeçando a pergomtar-se se não
teria que recorrer terríveis extremi-
dades para chegar a seus iflns.

Fingiu pois esposar os projtectos
da bella Lulza.

Esta, com certeza lhe falara da
sua ultima ldéa que consistia em
sorprehender Silas Van Bumam na
sua própria casa, ao Invés do o ir
buscar a bordo

Elle aconselhou-lhe, para augmen-
tar as probabilidades de suecesso, que
puzesse roupa dlfferente, esperandb
emquanto se 'operava a troca, ter
oceasião de apoderar-se da carta.

Não duvidava, com •effeito que a
moça a trouxesse comslgo.

Ora pois, a* esta esperança se ti-
vaese realizado se elle tivesse po*
dido obter esse'papel compromett-.-
dor, mesmo, a troco de alguns arra-
nhôes, não estaríamos nós agora aqui
oecupados em aclarar o crime mais
complicado dos tempos morernes:

Mais Luiza Van Burnam não foi,
entretanto, completamente enganada
pelo cunhado e como escondera a
carta no sapato...

Como?! — exclamei.
Como, escondera a carta no sa-

pato — repetiu M. Cryce com o seu
mais ,flno sorriso —bastou-lhe para
guardar o seu segredo declarar que
o calfcado, mandttdp pela casa At-,
tman 'e-stava peqiíeno.

Punha d'estaarte ao abrigo a

SERÃO FIXADAS POR UM TRI-
BUNAL ESPECLVL

LISBOA, 2. (A.) — O governo
allemão propoz ao governo portu-
guez que o pagamento das repara-
Coes devidas a Portugal, em conse-
quencia dos damnos causados ao
paiz durante a guerra mundial, fos-
se feito em espécies. O governo por-
tuguoz, porém, resolveu não tomar
em consideração a proposta eniquan-
to não conhecer a decisão do tribu-
nal especial que sc reunirá cm Ber-
lim, em agosto próximo.

Informações Úteis
O TEMPO

Previ-õeh do Boletim da Directoria
de Meteorologia para o período de
18 horas do dls 2 ató 18 boras
do dia 3:
Districto Federal c Nicthcroy —

Tempo: bom. Temperatura: estável
fi noite, ainda em ascensão dc diu.
Ventos: normaes.

Estado do Rio — Tempo: bom.
Temperatura: estável.

Estados do Snl — O tempo man-
tor-se-il bom cm todu 11 parte, salvo
na reelno llttoranea, sujeito a Insta-
bllldade. A temperatura soffrerfi do-
cllnlo, possivelmente accentuado, son-
do prováveis geadas, mais ou menos
geraes, nas próximas -18 horas, cm
Rio Grande e Santa Catharina, Pu-
ranfi e sudoeste de S. Paulo. Ven-
tos: do sul a lésto gsraes.
PAGAMENTOS

Thesouro Nacional — Na primeira
pagadorla do Thesouro Nacional ue-
rão pagas hoje ag slfculntoi folhas:

Illumlnação Publicai— Estatística
Commercial — Secretaria da Agrl*
cultura — Secretaria da Viação —
Inspectorla de Seguros 1* Navegação—L. N. de Analyses — Secretaria
da Justiça e Consultor Geral da Ro-
publica — Assistência a Alienados o
Colônias — Fiscaes de Bancos e Lo-
.terias -—Avulsa da VI: çáo — Se'~
cretarla do Exterior — Aposentados
da Fazenda — Jardim Botânico o
Horto Florestal — Observatório As-
tronomlco.
CORREIO

Esta repartição expedo malas pe-Ios seguintes paquetes:
Hojo:"Bngé", para Bahia, Recife, Ma-

deira e Europa via Lisboa, recebendo
impressos até fis 7 horas, cartas parao interior até as 7.30. com porteduplo o para o exterior até fis 8."Itatlnga", para Santos e mais
portos do Sul, recebendo Impressos
até fis 7 horas, cartas para o Inte-
rlor até fis 7.30 c com porte duplo
até ús S.

"Bahia", para Victoria e mais por-
tos do Norte, recebendo òbjectos
para registrar até ás 18 horas, lm-
pressos até âs 19, cartas para o in-
terior até ás 19.30 c com porte du-
pio até ás 20."Itapura", para Victorla, Bahia,
Macclõ c Recife, recebendo òbjectos
para registrar até ás 18 horas, im-
pressos até ás 10, cartas para o ln-
terior até ás 19.30 c com porte du-
pio até ás 20.

— Amanhã:"Itaúba", para o Rio Grande, Pc-
lotas e Porto Alegre, recebendo ob-
jectos para registrar até ás 18 ho-
ras de hoje c impressos até ás 7,
cartas para o interior até ás 7.30
e com porto duplo até ás 8 horas
de amanhã.

LOTERIAS
Resumo dos prêmios da Loteria du

Capital Federal extraída om 3 do
corrente:

•11523 . .. 50:000*000
27234 ........... 10:000*000

1943 .......... S:000$000
0065 ............ 6:000*000
13325 5:000*000

5 prêmios do 2:000(000
21400 1S59G 26470 3467U 22441

10 prêmios do* 1:000*000
2370S 11U88 29597 38357 13124
18055 32882 8359 15007 IIH

20 prêmios do 500(000
12957 10750 6519 5127 3364
33742 26642 30783 3960 39981
11858 3132S 17446 9233 27365
13817 33562 33174 27634

Approxlmuçfiei
31522 o 31524. ..... 1:000$000
27233 c 27235. ...... 500*000

Todos os números terminados sm
23 tém 206000 c om 3 tém 10*006;
oxceptuando-uo os terminados en fl.

DR. JÚLIO VIEIRA
—UUMLIUS, .\AltlZ E GAlltíA.NTA
Assembléa 41 — Central 4S03 — 2 fis
6 — Praia de Botafogo, 462 — Sul 790

Urgentíssimo!!
Proclsa-so com multa urgência que

todos procuram Inzer os sims cm-
prcstlmos na CASA DE PENHORES
ARTHUR ALVIM il rua Luiz do Ca-
mões, 40, quasl csq. Av. Passos o
fundo») Theatro Suo Pedro. Uocebcm-
sc apólices "LYRA".

URGENTÍSSIMO!! I

Bandeiras NselonaM •
•strantelfK,
«v. Psssw

116. atfaitt-**
militares da actualidade.

AGENTES E VIAJANTES
Aceltam-ao em todos os Estados, para

carimbos e gravuras; bôa commlssio. Con-
dições: Antonio II. da Silva, rua General
ilamarii, 110, Rio.

carta, fonte de seu poder, ao abri
go dae nifios ávidas do cunhado.

Mais isto parece eepantal-a viva
mente, miss Butterworth, tel-<i-ia por
acaso esclarecido sobre um ponto,
até então obscura para a senhora?

NSo me pergunte nada, não
mo olhe! — (como se elle jamais
olhasse para alguém!) — Sua pers-
pleacidade é extraordinária, mas cu
terei que esconder quando a admiro
se istí d detém."

Elle teve um sorriso cumprimen-
tando-me ligeiramente.

"Vendo desmanchado seu ut-
timo laço, esto patife suave mas
cruel não hesitou mala em execu-
tar o projecto que muito amadurecia
desde o momento em que apanhara
as chaves da casa do pae caldos do
bolso de Howard.

A mulher d'cste devia morrer, não
porem n'um quarto de hotel sosi-
nh'i com elle.

Desprezada, odiada, oh-taculo d
felicidade io á união dc toda a fami-
lia, não deixava de ser uma Van
Burnam c era preciso que nenhuma
sombra lhe viesse toldar a reputa-
ção.

Do mais a mais, pensava saber
co*no agir para obter este resultado.

Viru-a prender o chapéo com um |
grampo fino e ponteagudo e ouvira j

lidlzcr qué Uma sô fisgada dc egual ¦
instrumento penetrando em certo'
ponto da espinha dorsal causava a |
morte Instantaenea e sem que a victi-1
ma nem sequer tenha tempo de de-
bater-se. ;

Um ferimento d'esse gênero é in-
.signlficante, quasi invisível.

E' verdade que para infligil-o íar-
se-ia mister perfeito sangue frio,

é
(Continua).,
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Reducção nos preços
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daâ peças legitimas

Temos o prazer de

participar a todos os
automobilistas do Bra-
sil, que desde o dia
1.° de julho entrou em
vigor a nova lista de

preços em que estes
apparecem reduzidos.

E' uma noticia que
deve ser grata aos
'Tordistas" 

pois que
significa:

Maior economia e facilidade na manutenção e conservação
dos automóveis FORD /

¦ *t

Peça a nova lista de preços de peças ao Agente Ford mais próximo.
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