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sejam quaes (orem oà-sous .flua o
a sua extensão, n&o so pôde en-
quadrar dentro das normuu que
nos Impuzetuos nem merecer a
sympathla dos espíritos verdadeira-
mente ponderados.
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O MOVIMENTO SEDICIOSO

A cidade amanheceu hontom in-
ijuietu, sob a impressão dos mais
desencontrados boatos.

Finalmente, uma uota offiuiosa
do governo veiu reduzir os tactos
ãs suas verdadeiras proporções —
um levante da guarnição íederal em
São Paulo — om virtude de que
o presldente cia Republica soll-
citou Jo Congresso a decretação do
sitio por GO (Mus, quo lhe loi cou-
cedido.

Acredita o sr. Arthur Bernardes,
e dlsse-o na aua mensagem, q-iie o
foco do movimento subversivo se
encontra nesta capital. Quanto a
isso uada podemos adeantar.

Fieis ao programma conservador
que tem sido a nossa razão de ser,
o á campanha constante em que
uos vimos empenhando pela paru-
filiação directa das camadas muis
cultas c das classes produetoras nos
negócios do paiz — quando sem-
pre nos batemos pela propaganda
democrática, dentre da ordem, está
claro quo o movimento sedicioso re-
ben tado hontom om S. Paulo, em-
-pobrecondo o desmoralizando o paiz,

Depois que o critério político,
outr'ora excepcional o escandaloso,
passou a ser regimen normal e ln-
tangível no reconhecimento de po-
deres dos representantes du sobe-
ranla nacional, o systema, já tendo
misturado o invertido os princípios
fundamentaes e positivos da arlth-
nietlca, pretende investir contra a
lógica o contra a grammatlca para
modificar e subverter as regras da
hermenêutica, tambem fundaincn-
tnes, u tradicionalmente seguidas
nu exegese do texto jurídico, como
estamos presenciando na discussão
da reforma do regimento da Ca-
mara.

Não vemos como estabelecer con-
fusão ontre emenda e proposta."Emenda, diz Barbalho, sobre o
art. 39 da Constituição — ó correu-
gão de defeito ou falta; suppõa a
existência, a. vigência do que ó
emendado, como o suppõo egual-
mente a modificação ou alteração,
as' quaes não existem de per si, se-
não com o próprio objecto modifica-
do ou alterado".

Ora, o de que trata a proposta
de modificação do regimento da Ca-
mara não o de emeuda á Oonsti-
tuição, de corpo presente, mas de
emenda a proposta de revisão eonsi-
tucional, para o fim dc corrigir
defeito ou falta de que u mesma sc
reslnta ou para modifical-a ou ai-
teral-a, na forma ou na essência.
Demais, dlfficllmente so encontrará
algum diecionario portuguez capaz
de levar o consulente a contundir
os dois significados grammaticaes.

A quarta -p?rte dos membros de
cada câmara a Constituição exige
ó paru a proposta que vae abrir dis-
cussão sobro a sua reforma e não
para emendar a proposta em discus-
são e, se assim exige esse total ml-
nimo de ussiguaturas, é necessária-
mente porque, a Câmara o o Sena»
do. cada um de per si, em todos os
turnos da revisão constitucioual
vão ficar revestidos da dignidade de"Assembléa Constituinte", tão so-
berana, tão diversa do Legislativo
ordinário, que u saneção presiden-
ciai não só ó dispensada, mas' ex-
pressamento vedada.

O outro ponto, que está to.uau-
do pittoresca a discussão em seu
torno, 6 o que ee refere aos dois
terços "dos votus numa e noutra
câmara", do paragrapho 1." aos dois
terços; ''dos votos uas duas câmaras
do Congresso", do paragrapho 2.",
do art. 90.

Se o '-futurismo" ainda uão fez
adeptos na lógica dos commentado-
res, seria o ca60 de repetir "inter-
pretatio cessat in claris". Os vetos,
como ahi se expressam não são
quaesquer, mas os de que cada ca-
mara dispõe, por força de preceito
constitucional, mesmo porque, se
assim não fora, tendo u Congresso
Constituinte de 1891 contado ver-
dadoiros estylistas, entro os quaes,
Ruy Barbosa, consagrado purista
no escrever t-i no falar, u formula
usada teria sido "do votos numa
e noutra eamara" e não como se
acha, precedido o objecto du deter-
minativo "os".

Demais, o legislador constituiu-
to em geral foi -tão escrupuloso no
precisar o seu pensamento, muita

vez em detrimento das bellezas du
arte literária quo, quando quiz es-
tlpular a Incidência dos "dois tor-
ços" entro os votos presentes, não
deixou aos exegetas do 1922 u ur-
dim tarefa do deduzir o alcanço da
oxlgenciu, mau, desde logo, decla-
rou-o com todas us letras, como se
vé no capitulo das "Leis o Resolu-
ções", art. 39, paragrapho 1.*, na
seguinte phrase:"... o si «s alterações obtiverem
dois terços "dos votos dos mombros
presentes", conslderar-se-ão etc".

Convém acuentuar que, quando o
legislador cogitou du reducção do
art. 90, referente á reforma da
Constituição, já so havia tra
raado em lrrecorrlvel preceito
stltuclonal o paragrapho 1." do
39 o, desfarte, não se admitiu
nha olvidado a explicativa "mem-
broH presentes" ao estipular, por
duas vezes seguidas, o quantltatl-
vo de votos precisos pura u aceita-
ção du proposta inicial o pura a sua
approvação nos turnos du segundo
anuo, dos quaes teriam de deeor-
rer a modificação das disposições
vigentes ou a Incorporação de no-
vos preceitos á Carta Fundamental
da Republica.
__£___ nrptp-ide-a-Camar-a—o-nSo-
quiz o legislador, constituinte do
1891, para a simples apresehtação
de emendas á proposta de revisão
constitucional serão exigidos ,~4
deputados, quarta parte do total, e
para a approvação da "reforma pro-
ponta" serão mais do que suffioien-
tes 72 deputados, isto é, um o
meio quarto do actuai effectivo,
desdo que 107 ii o numero preciso
para legalidade das votações. Com
frauqueza, semelhante anomalia
não devo ter entrado nas cogitações
dos fundadores do regimen, ciosos
que sempre sc mostraram de sua
obra.

Entretanto, embora a clareza
grammatical e lógica do texto con-
stitucional, a Câmara vao resolver,
não como pensam, sabem e querem
os deputados, fazemos essa justiça
á sua faculdade dc raciocinar, mas
como pensam ou querem os que po-
dem pensar e querer a infangibili-
daío do "critério politico".

' *— -i .... 11 »-«CH»_a» ¦<*' -¦-..¦

AS PROMOÇÕES NO
EXERCITO

missão do marinha e guerra om
propor uo Sumido um pedido do In-
formações ao Ministério da Guerra,
para dizer sobro a proposição quo |vuo ser analyeada.

Bem iivlaadn, urçdou outu. uom-
missão. Nfto só a necessidade do |
saber so o projecto reúne, uo mo-
mento, um condições do approvação, I
determinava casa providencia. Nel- j
lo, como aqui cominontámos, não
vau longo tempo, so encontra u
prova do erro do se confiar ás
grandes uesembléas tt construcçao
do uma obra Intolrlcu, quando ha
Interesses pessoaes oiu Jogo. A in-
iromlssão doe into rèasados no caso,

acarretou modificações no trabalho
primitivo o nté disparates, entre os
quaes so podo apontar a ligação, no
texto du um urtlgo, de assumpto que
so presuppõo ter exlstlJo em pro-
posição anterior, desuppareoirin do
projecto por tor sido recusada.

A analyse de outro., pontos do
projecto om questão, que multo se
debateu uas rodas profissionaes,
não parecendo proveitosa «ntes das
Informações que o Poder Executivo
traiisinlttlrá . uo Senado, convém
aguardar essa opportunidade c o
debate em plenário, para reallzal-a,
como deve ser, sem paixão c desln-
terce saUamente

msfor- ——aa———^___— —_——a*—,__________—___^

li!! ESPIRITO MODERNOT

Acuilindo, talvez, ao toque do re-
bate dado na mensagem presiden-
ciai do corrente anuo, u cnm missão
de marinha e guerra do Senado fez-
retirai- do seu archivo, para estu-
dar, este anno, o projecto de lei
que regulará as promoções dos of-
Cickies do Exercito, enviado peia
Câmara dos Deputados em dezem-
bro do 1921.

Os dois uuuos o meio passados,
da sua aji. _oyiícSb uessa, cata do
Congresso atá hoje, parecem revê-
lar que o assumpto carecia de inte-
resse u de opportunidade para ser
cuidado uesse lapso de tempo. En-
tretanto, o que ha de verdade, e
isso tem sido repetido abundante-
mente, é que se torna ha multo ne-
eessario regular de melhor maneira
e com processos mais seguros u ac-
cesso da officiaüdade de terra, ga-
rantindo ao Exercito um eífieieute
recrutamento rios quadros o asse-
gurando recompensas o estímulos
aos que se dedicam ardorosamente
á sua profissão.

Na impossibilidade rio assentar
um parecer cpnveninto á situação
actuai, pois que esse projecto, es-
tildado e calcado ha ciuco annos
atrás, podo não satisfazer as eon-
dições presentes, acertou a cum-

Teve razão o sr. Coelho Netto,
foi o dlu mais memorável para a
Academia. Naquolle ambiento fe-
brll, um que ns palavras de Graça
Aranha soaram vibrantes, defen-
dendo a renovação do Brasil, eutor-
pecldo pelas copias servls, pela apa-
thia do academtcismo e por uma
morna passividade, o movimento de
eutlnislãísníu loi Uui acto de fé. CT
passado, que combateu o esthetu de
Mulazartc, não & uquclle campo Je
experleuclu, em que se prepara a
própria liberdade Individual, mas
uma sombra espessa que "tem u at-
tração da morte1'. Contra esso fan-
tasma, acolha-se ou não. em acade-
mias, devemos Investir violentos,
porque este paiz muruvilhoso tem
aucla do criar ii não pôde permane-
cer na sujeição o timidez. As flô-
res exóticas, que só vivem em estu-
fas, náo vingarão sob esto céo ar-
dente u fenecerão. Tenhamos a co-
ragem do deupudaçal-as. A confe-
rencia de Graça Aranha, quaesquer
que possam ser as divergências e
'dtscordancias de suas doutrinas e
philosophia, ó um hymno de enthu-
siasmo pelo Brasil, com o fulgor
quo vem da terra, dus ares, do céo,
da maravilha clrcumstaute, dessa
terra nova, cuja physionomia arden-
te não deformarão com um pouco
de mofo grego, francez ou lusita-
uo. Contra èssá força brasileira
não ha entraves, ella ha-de arrasar
tudo, para criur õ triumphar.

A memorável sessão da Acade-
mia — a primeira vez que aquelle
cenaculo de ímmortaes vibra, fora
do formalismo das festas com gel-
to 'de minueto — foi bella, porque
a emoção vibrante o incontlda da
mocidade victoriosa, na ebriez da
sua victoria, ora criadora e, deanto
delia, se esfriiugalhavam tabu's u
desertavam os fantasmas apavora-
dos. Só houve o protesto do um
homem, o sr. Coelho Netto, "o ulti-
mo h ellono", aliás tão pouco plyni-
pico, reyelandv. S-&'t3 a perturbação
de todo' o passadílimo, o seu pavor
ao sopro da rafatfa nova. Foi pro-
cisu recorrer aos argumentos pes-
soaes, no caso insubslstentes, mas
mesmo quo pudessem prevalecer,
que • importariam? Não são os lio-
mens que nos interessam, nem a
sua lógica, nem a sua cohorencia,
nem o seu passado, mas as idéas, o
espirito moderno reformador.

A Academia não é uma sociedu-
de recreativa ou beueficiente, cuja
vida deva sor estranha aos que delia,
não participam. Pretendendo ser
um expoente da nossa mentalidade,
e tantas vezes tendo falado nessa
qualidade, cabe-llu: ouvir o acatar
a nossa opinião. Joaquim Nabuco,
no discurso inaugural, reclamou
"o interesse, a fiscal iziit-ão du opi-
nião", portanto estabeleceu o direi-

to de todos nós discutirmos ae opi-
ulõtfs o idéas em Jogo. Logo, Graça
Aranha íoi lógico levando ao seu
selo essa trepidação do espirito mo-
demo. Se a Academia pretende ter
vida o não ser uma reunião de fan-
tasmus, nada mais bello do que ugl-
tar no seu seio os movimentos espl-
rltuaes e uada mais generoso do
quo discutir em publico a sua^fnn-*
cção Íntellectual. Se, ao contrarie).
só quer apparecer para elogiar os
mortos o louvar os novos compa-
nhelros, entre pompas imitadas o
artiflciallsmos, não pretenda logar
no convivlo da mentalidade brasi-
leira.

A reacção moderna nasceu de
uma revolta necessária o iusopita-
vel contra o marasmo em que so
submergia o espirito nacional. Ape-
nas alguns dentro nós conseguiam
libertar----:, das fôrmas cm que pre-
tendiam enquadrar-lhes todas as
manifestações de pensamento, do
arte e de literatura. Era um con-
traste com o paiz novo, cuja magni-
flcencia ficara deformada por, tan-
ta velharia inútil o gasta. A nossa
sensibilidade era retardataria es
medrosa, todos os monstros da su-
jelção vigiam o seu presidio para
que não tentasse evadir-se. Afinal,
velo a rebeldia inevitável, c se não
viesse, seria signal de decrepitude
e deeadeucia. Já era tempo de
abandonarmos a Grécia... A reno-
vaçáo veio forte, violenta, audueio-
sa, exaggerada, dirão muitos. Alas,
que importa o exaggero? Quem pôde
dizer onde elle está, senão o futuro,
quando as idéas se realizarem, ua
conformidade 'Jo tempo, e avultar
u construcçao? Por oru, tudo seria
pretenção o loucura. Renova-se a
velha luta entre as forças conser-
vadoras, quo se defendem, e a ener-
gia nova, quo avança victoriosa o
definitiva. Ao meio das destrulções
o espirito moderno construirá com
a sua "força dynamiea libertadora,
que-cria coisa nova". ¦

Essa renuncia ao passadismo. que
não importa em esquecer o passa-
do — sabem todos os de boa fé,
pois, sendo impossível qualquer ton-
iativa nesse sentido, significaria
tolice — é um aneeio fremento de
renovação brasileira. Pesa sobre
nós, nem razão, uma tradiecionalis-
mo artificial, fabricado eom paeieu-
cia de jogo chinez, buscando afãs-
tar o nosso espirite do meio em
que se deve formar, pura attrail-o á
obra fuuesta da imitação. Não sõ
na literatura 

'o 
ua arte, mas tam-

bem na politica e até uos costumes,
os figurinos ctiropéos é que nos
modelam, mal ajustados em geral.
Não nos percebemos sequer do ri-
diculo doloroso. E' uma insuppor-
tavel humilhação. Eis o que rcpel-
limos com coragem o valentia.

Não nos interessa ü caso da Aca-

Avulso 200 rs. Interior 300 rs.
J conto «do O JORNAL.
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Slmono ali Martino, o pintor aic

MíidomiH pullldas u puras como ilo-
rea Uo i>aruluo celeste, transportadas
para a terra, vivia vida toda dedica*
da us emoções Intensas d« nua arto,
Era fsliz; nfto conhecera «inda o
amor; os dlns passava-os nu quletu
de das catliedrues, lllumlmidils do*
comento peln miro, o vornielho pur*
purlno 0 o uzul dú pedrarias dos vi-
trace maravilhosos'Mo século XII; e
nosso ambiento, de uma religiosidade
lndoflnlvol, ciitfc a neve d. a mar*
mores muito ulvos, -uni*.* a iiiagiilfl
conda doa «itau-es, oiivqltoa na nu-
vem dluphuna que au evpluvu lenta
mento '-.laia inconsorlps dc prata, olle
realizava nas suas telas, o connublo
dulciaslmo dos rostos humanos illu-
minado*- pelo -espirito (divino o a
harmonia subtil da luz mais forte
aa.-am -i snnilir.-i m.-llsa t_g_2_____fl |

Em unia suave niaiihtl, di Martino,
absorto, embevecido) dava a uni re-
trato da Virgem Immaculada. ossos
pequenlnca retoques de genlo instt-
Hsfelto; na nave, solitária o triste,
reinava o éco harmonioso lmperce-
ptlvol quo pairo sempro pos logares
santos, e quo 0 quasi um prolonga-
mento das resonanelus infinitas; fé-
ra, a luz devia eer forte o bella; no
alto, os vidros coloridos, qus vepre-
sentavam scenas delicadas da vida
do meigo Nazareno, cuja passagem
polo mundo foi uma doce peregrina-a-ão de indulgência e de bondade, os-
tentavam-se numa apotheosc rnaru-
vilhosa de luminosidade magnífica

Lentamente, lentamente, os sous
olhares sc moviam da face linda do
modelo para a tela, que reproduzia,
eom urna fidelidade admirável, o
sorriso meigo, .espiritual, fino o mj-s-
torioso. que elle soubera copiar; c a
imagem da Gloriosíssima, com a
divina criança no re_a_c, illuminadu
desta luz extrema quo ci-ouindo. os
eherubins da corto celestial, esplan»
deeia de uma belleza. soberana o per-feita.
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Mas, no»;.' dja, pelo.primeira vc<,
Slmono di Martino repartira nus gra-a,-.-"* seduetorns do '"(iniioBo modelo;nté ontito, sfl vivera ncllo o artista
do temperamento ío-roso, quo boexulta dellr.iiit-ement*' r*m busca d.um ideal mails ulto; af-ora, termina-
da ai obra, u carne Inscnslvelmciito
retomava o seu Império «obro o o»,
pirlto. c o aionlmVli>r npuixonario dos-
appnrecla; pouco o pouco, paro, «ur-
çlr, -do novo, 0 liomuni sensual o vo-
luptuoso, K dessa obscrvaçUo, nnsc"-:i"lll alose.l" Piau, )»"<!*» I>i-f.t'll»"l() a> Jni-
pcrloso. Inecssantemonte, ello ee ap-
in-oximuva ila inai.lona i|iio lho ins-
plrílru a outra, quo atravessaria com
a mesma serenidade nuarustu, o lon»to transcorrer Uos séculos; o cornoho uma sympathla seorCta os re-
unlsso meigamente :na offusüo dos
meemos «entlm-ontos acrieoludOB, as
suas -t-úí-s bo cntráiaç-n-irm—**—s_-í
aportaram, a oa .teus olhos fitaram-
so longamente, nuiim Indagação In-
quieta o amante do alma para alma.
o ou «mus lábios se uniram num boi-
Jo, infinito o fervorooo, como só po-¦dom sst as longas curiciain desejadas
o multo tarde satisfeitas.

Oh, peccado ! Simono dí Martino
profanara o losrar sacrosanto, o nu.
casa do Dous, onde sõ ou pr-aaeroamj-stlcos podem ter oiplosüo. nüo
tivera forças paru, roailstlr áa oxl-
genclas do eorpo c cedera ós tonta-
cíies materiaes. Uni lum»"jai .K> ru-
zlo o do pavor £ol-o reflectir; sim,
peccára por pensamento o acçao;
afastou nom horror a enamorada; a
egroja continuava deserta; dn mito»
po-stus. olhar suppllce, elle olhou, o
Implorar perdão, para o retrato da
meiga M5o Santlstinia.

Serena e- bella, sobranceira o bon-
dosa, como so eompreliendcme o
amor dos homens, EUa sorria indul-
gentemente. a

Ohcrnumt rto KBlTfO,
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demia. Terá ella a vida que mere-
cer; será uma grande força se,
renovada, vier auxiliar u obra do
espirito moderno; será uma iuutl-
lidad'.', se se apegar ao passadismo
infecuudo. Nós é quo não perdare-
mos o nosso tempo, fazendo quesi-
lha sobro o circulo dos imniortaos,
nós que somos mortaes, sabemos
que af coisas correm numa fuga in-
cessante o uão temos o direito de
perder o momento quo passa. Te-
mos que trabalhar no Brasil que
desponta o nos falta tempo parii
metfltações' vasias sobro a Grécia,
orações aos clássicos portuguezes,
sujeição a tudos os estrungolros.
Tudo se ronovu uesta hora intensa
da vida humana. Por que e para
que ficarmos hellenos? E' melhor
ser brasileiro, não para cantar hy-
mnos romauticos á terra, pensando
nu Grécia e falando numa língua
conservada em frigoríficos, mas
para "ver tudo, seutir tudo como
brasileiro, seja a nossa vida, seja a
civilização estrangeira, seja o pre-
sente, seja o passado", nas palavras
luminosas de Graça Aranha.

O necessraio ó fazer total essa re-
novação. O Brasil nos chama a to-
dos jiara u mesma obra de força e
de energia, na torra, na forja, na
escola, na politica, nas letras o nas
artes. Por toda parto 'devo bater
essa rajada nova, purificando o

iMiaH.lnn Amiambiente, a quo tantas múmias dd**
ram o aspecto funerário e triste.*
Fazendo essa renovação pela cathe-
tica, criaremos alguma coisa d«
novo, o sobretudo de accordo com O
meio em quo vivemos. •> que logo
acorda no homem a Idéa -de belleza.
Foi de transfiguração esthetlca a
postura dos primeiros homens que
chegaram a esto paiz e é do deslum-
bramento da carta do escrivão da
armada Cabralia. Portanto, reagiu-
do por um principio de renovação
esthetlca, queremos vencer o em-
brutoclmentó ou o desanimo, para
criar a grande obra brasiloira.
Olhamos serenamente o futuro.

Não nos annullamos deanto do
passado, estudamos e aproveitamos
a sua lição proveitosa, para fazer
coisa uova, digna doHe. Prepara-
mos o futuro, integramo-nos no ry-
thmo universal, sentindo u, intensl-
dade da hora presente. Para essa
construcçao destruiremos impie-do-
samento todos os entraves e obsta-
culos c teremos a coragem da Irre-
verencia. Inútil, rie lodo inútil, a
gritaria dos passadistns, as attltu-
des graves dos liurguezes do bom
sonso, as reservas prudentes dos
que "não concordam". Nus palavras
de Graça Aranha palpita o espirito
moderno do Brasil. Ninguém as
apagará.

V.c-mto ALMEIDA %

VIDA LITERÁRIA
PERU*'-O COMES -

li-. t). V.'lll •

"Por força da aíteíçtlaj *ç.0.ç ello
me inspira, eiluto que d maior o meu
dever de sr- olncero." lilssii, phrase
i|ii.- ai sr. Perillo Oomes emprego. ^
propósito do sr. '-.'asso ca Silveira,
iidaptal-a-el ao próprio s'.\' Perillo o,-movido pela estima mesma que lho
voto, serc-i, tanto quanto possivel,
franco em relação ao seu penúltimoJlvro.

liste livro, ao que se afere do ti-
tule. 0 a'úniposto de vários ensaios
dc critica doutrinaria c, logo, do-
smatiea. Ora, eu acredito que um ta.
gênero de critica não resolvo eoisu
alguma e, sobre item sempre ser
agratiavel, 6 quasi sempre inútil, só
aüervlndò paru uusmeiitar os numu-
rosisslirioe obstáculos que já sepa-
ram os leitores dos autores. Podem
ubjcetarí-mc que u funeção da criti-
ea é julgar: sem duvida alguma queo é, maa julgar eom sympathla, sem
ríspidos, sem cara amarrada, sem
ares du fiscal das letras; um julga-mento, nem por ser inala brando,
menos autoritário, 0 menos offi-
ciente. Certo, detestamos a critica
bifroiito, usexuuda, puramente oele-
ctiCâ, que tom o horror do af firmar,
que não tem opinião ou tem todas,
que viaja om omnlbus c dorme em
leito de hotel, quo vivo a oscillar
porpotuamente entre um "talvez quesim" e um. "talvez que não", que
prefere accender as suas velas dean-
ta do reUihulu em quo o archanjo
Gabriel pisa o dragão maldito, por-
quo hu nesse retábulo um santo o
um diabo a illuminar ao mesmo
tempo. Mas dahi a applaudir o cri-
tieo que emltte as suas sentenças
eomo ulcuses indiscutíveis oji vero-
dictoe inappellaveis, vae grahd:- dis-
tancia. O exaggero 6 em tudo o peordos vicloa, a mais perigosa das ta-
ras.

Iunegavelmente, exaggeram üs quedizem quo a critica nâo vale abso-
lutameute nada, que a critica Influo
tanto nas letras quanto o barOmetro
no tempo, sendo o critico apenas o
homem que geme emquanto os ou-
tros foreejam carregando grossos
fardoo, o general que encoraja os
soldados pelo telegrapho, falando-
lhe.-» do estado-maior, a dezenas de
ltllometros do campo de batalha.
Não devo ser de todo assim: acho
quo a critica sempre influo, mesmo
inãirectamente, mesmo tardiamente,
no destino dos livros bons ou mãos,
*' acho que uma chronlca bem traça-
da pode approximar ou afastar 0
comprador da montra dos livreiros.
Mavorâ tambem exaggero nos que•asseguram serem os críticos oeea-
f>a'onaes, não profissionaes. os me.lho-
ven Uo todos, vendo melhor que os
outroe, talvez por não estarem su-

¦ ••En-aios dc Critica Doutrinaria"
•IliO, 19-2'J.

jeitotj
eio- -,. saciedade, ao gosto tendeu-

deforriiação profissional; oe'iam, «oh osle aspecto, Salntu-Beu-ve, que nunca descobriu um coutem-
poraneo, nunca se adeantou de-.: mi-nutos sobre o julgamento da turba,
sendo apenas torte, admirável hia-ío-riador literário que era, na elussiíi-
cação dos antigos e mantendo uma
espeeie do impermeabilidade hippo-
pótamica ás novidades do um Bal-
zae, do um Flaubert e de um Le-conte o só louvando, do tempo, os
niedioeres, ao passo que os julga-mentos íioeidentaes de um Bnude-loire. Ue um Huyemnns ou de um
Coppéc sagraram individualidades,
fixaram obras e suo hoje retomados
e aproveitados pela critica official.
Ha exaggero em tudo isso c, se de
um lado vemos, entro os censores
acadêmicos, o ridículo Albalat, queesbordoou Fénelon, vemos, entre os
julgadores de profissão, um Bran-
dés.a.- um Gosse, quo fizeram critica
uriadora. que fizeram da critica uma
das bellas-artcs, classificando, com
a mesma lucidez e a mesma certeza,
antigos e modernos, augmentando a
popu'aridaão do Shakespeare ou re-
velando Ibscn o Coventry Patmoro.

Assim, pois, não desereio das vir-
tudes da critica profissional: não
creio, porém, que esse gênero, sub-
jeetivo como todos os gêneros Uta-
rarios, venha a ser sciencla algum
dia c recuso-mo a aceitar ,a critica
prepotente, autoritária, dbgmatiea, a
critica, em summo, como a faz o sr.
Perillo Gomes. A critica deste ea-
tholico — interessunto é accoiuual-o— nada tem da benlgnidade da do
catholico Bourge;, mesmo nas "Pa-
ges de Critique et Doutrine", e lem-
bra um pouco mais a sisudez gene-
brense do protestante Seherer. Dis-
cordamos desse dogmatismo. A crltl-
ca, parece-nos, deve realizar o ideai
de um Mauclair, sendo, acima de
tudo, "o exercício do uma missão do
amor e de desinteresse enthuslustu".
Deve sentir, antes de quaesquer ou-
trás, us sensações da belleza e fazer
eom que os outros comprehendam o
amem aquillo que eüa já compre-
hende e ama. O critico é, no 'oom
sentido, o oiedianeiro plástico entre
a obra o o publico, o interprete do
dialeclo artístico, o homem que já-
mais se cansa de comprehender e
de fazer comprehender. Cumpre-lhe
pôr cm circulação us idéas, sem
ódio, sem inveja, imparcial, sereno
humano, amigo desinteressado, eon-
selhelro maneiroso, e não imperioso,
do artista e da turba.

E' pena que o sr. Perillo mio rea-
lize nunca um tão formoso ideal.
Esse moço digno, austero e crente,
mostra-se secco, severo demais para

a-7! coisas de arte, «i ti.» exigem tt lo-
griu, vitalidade exuberante e mesmo
Um pouco dc ironia. Seu mal supre-
mo consiste talvez em confundir o
pliüiioiiieno "artó" o o phenomeno"morai". Duvido muito, o nâo liara
fazer paradoxo, parti descontentar o
sr. Perillo, a quem pessoalmente
quero multo bem. que o principio
fundamental da arto seja ",c, domi-
nio da verdade ou do erro, du bem
ou du mal". Quem procura isso hoj
livros? Não se procurará (iiiles bel-
leza, vida, emoção? ííc os livros ir.o-
1'iièa valessem mais qu*e us outros,
teríamos de pôr a "Cabana riu Pue
Thomaz" acima do "Deeaiiieron", o
ainda ninguém sc lembrou disso.
Nem sempre "o Bello 6 uma expres-
são du Bem". Pode «10 ser mesmo o
contrario: os monstros de Hugo e
os criminosos dc Poe ainda no.-s in-
leressam mais que us vlrtuosis-eim.-is
personagens das novellas da eon-
dessa de Ségur, A literatura inten-
clonalmento virtuosa é quasl sempre
enfadonha. Onde o prazer em livros
taes, o nobre prazer quo C- o fim
supremo de todas as obras de ai-t2?

Ha, naturalmente, no sr. Perillo a
tendência a valorizar "muis o pen-samento do que a forma dos tra-
balhos literários". .Mas que vale o
pensamento sem a fôrma que. o em-
balsama, que o eterniza? O (|tie i
mal escripto não resiste, tíem estylo
i?inguem passa do um sceulo a outro.

Certo, a duplicidade dc pensa-monto de um Remiu, máo grado a
sua linguagem athenieiise, já nos
aborrece um tanto, mas por quo não
ver do preferencia o caso de um
Barres, que sabia crystallizar us
mais puras reflexões numa fôrma
irreprochavel? O estylo ê uma eoi-
sa deliciosa e ê natural que luija
tambem os nielomaiios da beiia pro*sa. embora todos os máos estylistas
detestem o estylo, eomo os ga.os e
os fanhosos detestam os oradores
eloqüentes.

Em summa: o primeiro dever de
uma obra de arte 0 ser, não huma-
nitaria, utilitária, moralizadora ou
súcíu], mas artJsticu; u resto virá
eomo -simples accessorio; sc além dc
bella, uma obra de arte õ morai,
tanto melhor, mas não & Indlspensa-
vel, obrigatório que o seja. Aduptun-
do ao próprio sr. Perillo uma phra-
se deste, direi que literatura como
ello a entende "poderá ser tudo —
didactiea, scientifia-a, etc. — tudo
o que quizerem, menos, porém, tra-
balho de gosto, de sentimento, de
Arte".

Lembrar-me-üo agora que sou um
inimigo declarado das immundicies
dos poetas falhados que, em Paris e
alhures, se fazem vendedores do
cantharidas literárias, ou das sup-
postas rivaes de George Sand que,
não mais podendo exercer directa-
mente a galanterla, fazem literatura
galante. Sim. sou contra os simples
pornographoe porque, a meu ver, a
simples pornojà-àphla é sempre mer-
cantil e nem sequer chega a ser li-
teratura. A '-boutade" de Wilde: "E'
peor que immoral, é mal escripto".
cube perfeitamente em casos taes. -

Mas Deus me livro, de excluir da ml-
ilha blbliotheca Apuioio o Kabelaia,
dc privar-me dos equívocos licencio-
sus doe bons clássicos o mesmo, sem
querer offcnder ningueni, da Bíblia,
livro quo não dqvc ser posto entre
todas as mãos, eomo bem entendem
os catholicos c os protestantes não
querem entender. Calculo-se a iguo-
rancia do quem, querendo conhecer
os boiis romances, leteo apenas as
obra-7 rocommendadas por frei Pe-
dro Slnzlg (um escriptor que, aliás,
muito estimo); seria horrível: todo»
os bons romances — "Adolpho",
"Bovary", "Dominique" -- ahi nãu
figuram, e nem mesmo os romances
ambíguos em que Bourget mistura
perfumes de nlcova o do sacrlstla.
o nem os romances do lirial Bom-
deaiix, es«So Bourget desnatadu...

Uni puritanismo excessivo levar-
nos-ia a supprimli' a Grécia e a lie-
naseonça, o levar-nos-ia á conelu-
são dc que não 0 grando artista
quem não pense em melhorar a. so-
ciedade. Quantos gênios artísticos
não floresceram cm meio ;i. maic-
absoluta corrupção dc costumes, e
sem yo dar mal com isso! Xada üe
incidir no ridículo dc um Proudlion
julgando um artista por suas opi-
nifies moraes o achando Delaeroix
um pintor frivolo par tratar indif-
fere n te nu-nte assumptos profanos ou
mysticos. Dahi a exigir-se tolha cor-
vida para o escriptor vae um passo.
K não basta sor bom chefe de ia-
milia o bom cidadão para ser bom
escriptor: antes do tudo ú preciso ter
talento. leso 0 o que interessa.

Qual de nós. apesar dos seus de-
ploraveis gracejos sobre Joanna
d'Are o das suas tolices contra a
Egreja, consegue querer mal a Ana-
tolo France, que nos illuminou a
mocidade e nos foz conhecer Thais
e Jérõme Colgnard, não tendo culpa
de que os »Jeus parodistas daqui, os
unutolianos do Kio «ejam, em gorai,
tão ridiculos? E acaso, apesar de to-
dos os seus possíveis erros, não se
perderia mais se Boueseau. Miehe-
let o Hugo não tivessem existido?
A humanidade não seria menos
complicada e perderíamos uma cen-
tona de livros deliciosos.

Immenso 0 o respeito que me me-
roce a Egreja; creio, porém, que é
Impossível diseil\lr esthetica eom ae
phrases de alguns padres severissi-
mos. O "parti-pris" destes 0 inevi-
tavel: vêem tudo — o é natural —
sob o aspecto moral, religioso, edu-
cativo. Seria o mesmo que discutir
theologia com phrases de poetas, o
que o sr. Perillo tambem não quer,
eomo quando reprova o facto do sr.
Tasso da Silveira ter convertido "om
themas literários sérios problemas
de philosophia e do religião".

Concordo com todos os louvores
do sr. Perillo á Egreja, a única for-
ça moral do mundo.más consideran-
do bem. não devo, não poeso esque-
cer que a Egreja sempre amou a
arte, todas as artes. Nunca demon-
strou a Egroja a falsa pudiclcia de
certas seitas em ee tratando daa*
bellas letras, ainda que resguardo;
cort o seu "Index", os leitores fra-

cos. Tendo dado, com os seus dou-
toros, os maiores typos da humaiii-
dade, o lendo dado, com Sáo Tho-
maz do Aquino, tini genlo universal
que valia por toda unia arcadia de
sábios, ella sabe prezar u iiitellig-.'ii-
Cia o .i cultura. Cícero e outras pa-
gãus sãu adorados pelos jesuítas,; o
arcebispo Fénelon reviveu Calypso
eom as suas nymphas, o o centauro
grego sacudiu psflancosnu prosadocatholicisslnio Guêrin. Nunca .os ca-
tholicos mandaram fechar theatro.-?,
por euppôl-oa perigosos á morai pu-blica, como us ea.vinislas -do Gene-
bra. A Egreja ama a arcliitccturu, c
eabo-so que os templos sáo sempre
os mais bollus edifícios de qualquercidade civilizada. A musica inoder-
na vem do Vaticano, por isso quovem dc Palestrina, desse Palestrina
cujas missas *»ão qualquer coisa eo-
mo as rosaccas gothicas musicadas.
Rafael pintou nus suas "logglao" a
historia de 1'syeliO o os papas des-
culparam as manias dc Miguel An-
gelo e us aventuras de Benvenuto,
em troca dos seus painéis o das suas
custodias. Um crucifixo bcm talha-
do, além de consolar uma agonia,
cmbcl!eza-u. Forçoso 6 concluir .uo,modernamente, todas as artes são
catholicas, isto c, não existiriam sem
os favores ria Egreja. Antes dc Wa-
sner, como que o cathollcisnío fize-
ru, num só templo, a fusão, a syn-
theae das artes. Roma nunca foi i:i-
tolerante paru, com os artistas; lio-
ma sabe quo a intolerância não po-de deixar do existir cm maioria ro-
ligiosa e que o cathollclsmo, deixan-
do de ser orthodoxo, morrerá,
porque a sua moral é una e éter-
na, mas sabe, inversamente, que a
arte, deixando de renovar-se, morre.
A intolerância om arte redunda em
inimobilidade, cm estagnação, e._
morto.

Ali! como tenho medo do janse-
nismo literário, como fujo dos que,uliteratando a virtude, só conse-
guem tornul-a odiosa! Imaginemos
um mundo só de escriptorea vlttuo-
oos... Que solemnldadc niazorrul,
que areopago de velharrões de 30 a
80 annos! Quo horror isso de con-
verter o Brasil, já tão fúnebre, num
Port-Royal amplificado! Nada do
abusar das virtuosidades cerebraes
em que ao comprazem os metaphysi-
cos com patente, sempre fecundos
em idéas geraes, os fabricantes de
systemas phllosophlcos, os profissío-naes do pensamento puro, sc 6 quemerecem ser incluídos nessa cate-
goria os mocinhos que vjvem aqui a
engulir ás pressas a marmelada queBergson e Romaln Rolland já mus-
tlgaram para elles do outro lado do
Atlântico.

Dentre os nossos, pensadores, ad-
miro Jackson de Figueiredo, porqueo sinto superior ao espirito de grel,
oo espirito de clan, aos ritos Blbylli-
nos dae capellas' artísticas, das so-
ciedades secretas das letras, das in-
telligencias em serie, numeradas;
superior a essa limitação mental quo
nos faz eer só do nosso grupo e nos
leva, em se tratando de um elogio,
a desfiar Inevitavelmente os mesmos
nomes, numa H' ._, já muito conho»

(ida, os nomes dos nossos amigos,
dos nossos conterrâneos o até dos
nossos parentes. Já o autor doa "Hu-
milhados e Luminosos", que não fi
pedante nem senteneioso, sabe lou-
var sou espíritos mala ' 

diversos doseu, compreliendendo egualmente o
bizarro Kilkerry e o delicado Garcia
Rosa. Rico de leitura», movido sem-
pre pelo demônio da independência,
esgrimista da polemica, ello procuratambem, por isso que é um poela,comprehender a significação patife-tica. do todos os destinos humanos,«om lu-eoccupaçõcs reglonaes ou ou-
trás quaesquer; Seu livro sobro Pao-
cal parece do um francez do talou-
to. embora o estudo que o sr. Pc-
rlllo consagra a esso livro soja, mão
grado certos trechos felizes, defi-
cientissimo, representando antes umas*erle do tránscripoõos conimentádas
que propriamente um trabalho dc-
flnidor. Não exaggeramos e o leitor
poderá verificar que, para as '100 li-
nhaa originaes do sr. Perillo, im,
nosso estudo, umas 300 transcriptas
do sr. Jackson.

Quanto aos defeitos por assim di-
zer toehnlcos dos "Ensaios de Cri-
tica Doutrinaria'', são numerosos.
Vê-se, logo ás primeiras paginas, queo sr. Perillo não é propriamente um
homem de letras, uni critico sensi-
vel á belleza, um humanista que tf;-
nha o gosto voluptuoso do espirito
alheio. As eoi*sas esthetlcas escapam-
lhe e elle só parece enxergar direito
as questões religiosas, 03 problemasdo ordem moral. Se a sua cultura
theologica é forte, uo quo mo aspe-
veram algumas autoridades no as-
sumpto, a sua cultura literária de-
ve estar ainda em esboço. Para cri-
tico uão teve ello a preparação len-
la que o gênero exige. Elle proorio
confessa, a propósito do sr. Taeso
da Silveira, que passou muito tem-
po sem ler, e a leitura bem assiml-
lada (queiram-no ou não os .quo
não lêm) 6 uma das grandes tor-
ças da critica. Delle o quo se tem
visto do melhor até hoje são as pa-
girtas do polemica religiosa e, entre
ellas, os vigorosos ataques aos par-tidarios de Annio Bésant, sem falar
no vibrante livro de apologotlca
chriatã que é o "PeitBo e Creio'';
cujo.suecesso entro os catholicos foi
mcrecidlselmo.

Abusa o sr. Perillo de trulsmos
como "n excepção confirma a re-
gra" o 0 bamymente emphatico ao
falar nas "grandes representações
chronologitas do tempo: o Presento
o Passado o o Futuro". Chama a
Carlyle, em linguagem de noticia-
rio. "grande publicista inglez".

Julgando, nüo tem fórmulas den-
sas. incisivas: espraia-3o demais o
as suas arvores não deixam ver a
floresta. E é interessante observar
como elle faz mil considerações de
literatura universal para ém sc.tii-
da cair no sr. Constando Aives, que,evidentemente, não merecia uma tal
viagem do circumnavegação íltérí -
ria.

Não se esqueça tambem que, paraesmagar um adversário, o sr. Perillo
não trepida em soccorrer-«e da opi-
nião dc outro adversário: assim 0

quo, para fulminar Roussoau, invo-ca um conceito pejorativo de Vol-talre.
Ainda a propósito dos seus criti-cados, não encontramos nelle um

pouco dc biogra.pr.la, duas ou trc.aaneedotas, o resumo dos livros ro-cordados, nada dessa critica intimaá franceza que tanto ajuda a esti-mar os autores c torna a critica,um leitura amena como qualqueroutra.
Entro os sous erros imperdoáveis,

figura o do dizei* (|uc Alphonse Daü-dot, uo lado dc Flaubert; "encabe-
çou. o movimento literário do aocúlo
passado em França". Nunca Daü-dot teve um tal relevo na historialiterária de sou paiz: o B'r, Perillonaturalmente o vô através da infor-
maqão do seu filho Léon, ina-onte»-
tavelnionte uni graíide pumphlétn-rio, mas tambem um energúmeno
que não respeita ninguém a não sor
o pae, vendo em Hugo um pervorsordo consciências, em Michelol um j(i-oobino lyrico o em Lebonto um "fri-
gido cretino".

Quanto uos bons trechos do livro,são exaelamento aquelles que fo-
gem no terreno literário para Cair
no da moral: us considerações Jus-tissima» sobra; Rodo; ais niagiatrá,(!Sroferniii-ius a Santa. Agostinho; aslindas phrases sobro o Catecismo,
esso pequeno livro qua* C uni don
maiores de todos; o commovehto os-
tudo sobre Auta de Souza, quo foi
um grunde caso de soffrlmenlo, mais
talvez que um grande caso poético.Bm summa: todos os defeitos d»livro do ar. Perillo não nos fazem
esquecer quo ha ncllo _m ehrletão
de mãos limpas, que ama í&luta dns
Idéas o colloca o problema "da con-
sclencla acima de todos os "outros:
um chrlítão altivo c sincero, quo
pretesnde augcultar os Hcntlmê^Ços
moraes do noa-iso povo, quo, pela for;
ça da meditação criadora, so separa
dos theoiistas improductlvos o figu-
ra verdadeiramente entre os que
desejam dar aoa outros seres o gos-
to das paixões deslnteri-*_-wla8. Ro
não é uni critico literário, o sr. Pc-
rlllo é um ensaista catholico; nüo é
um artista mas é um bello talento
aclarado por uma nobre consoien-eia.

Agripplno GRIEOO.
RECEBIDOS: — Cilberto Amado,

CApparencias e realidades" o "Grão
de areia". — Jon.athas Serrano,
"Jullo Maria". — João Luso, "Re-
fle_os alo Rio". — Charles Ltreifer,
':Balladc"i lirt-silienncB". — A. dn
R'*zcndc Martins, "Curiosidades mu-
sicaes", '-Aa nove .sympbOBia'* de
Eoethoven", "Geographia elem-m-
tar"; "Quadra* synchronicos de his-
toria universal", "Quadros syn-chro-
nicos dp-historia do Brasil" e "Com-

pendio de/historia do Brasil''. — Jo-
nas da Silva, "Czarda-i". — __so
da Silveira, ae Álvaro Pinto, "íCcn»
dé Sol" (n. 0). ^ rf
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PRE A DECISÃO DO CÔNSUL
BRASILEIRO EM MARSELHA

A Associação Commercial reco-
heu cominunicaçáo do Mlnlitt-

rio da Agricultura
Em resposta a um sou offlclo,

aoompanliHdi) do oôplu do uni tulu-
«raiiinia om quo a Awtoi-ltiçRo Rom-
iiwirelnl do Roolfo reclama nontra a
decisão do noHsii cônsul om Marselha
4110 resolveu nfto mais fazer ai fa-
<itura« consulares rofírontw a em-
banques do comlnho, liorva doeo, pi-
monta • travo du Imila huiii apro*
«oiitaçao <ln« guiu» do Sorvido do
Vigilância Sanitária Vogotal, a Au-
«oelaçflo Cnmmcrelal desta praça ro-
cobou da Dlroetorlu Cíoral do Agri-
cultura oommunlcaçfto dy quo o ml-
"i.atro, ouvido o instituto Biológico
ir Defesa Agrícola, concordou com o
pilt.ipor omUtldo sobro o assumpto,
iiolo nhcfe do referido Serviço.

.Segundo esso parecer, sendo na «o-
montes do cereaes, quando destinadas
exclusivamente á alimentação, os
unlco» produetos cuja livro entrada
(¦ permittlda, independentemente d:ui
í-xlgenains continuadas no» Rcgulu-
mento do Dofoaa Sanitária. Vegetal,
o cônsul brasileiro, não expedindo
fuoturufl consulares para quuesqucr
nutras semente», quando nSo so lhe
apresento <i "guiu do permissão", fur-
neoldà pelo Serviço flo Vigilância
tjanltaiftl Vegetal, ago cumprindo
fielmente o quo dtopBo o artigo da-
iiuello Regulamento referente ás ut-
titbulqflee,

"Todavia, concluo o chefo do Sor-
viço, jfara produetos quo so destinem
exclusivamente a fins outros que ntto
ao plantio, deveria oor dispensada a
o»!geneln da aprcsentuçBo dessa"guia", desde quo o exportador, na
occnslão de obter a fuotura, «ipreeen-
tasíic o certificado de sanidade ve-
gelai.

Deciara ainda uüu u despache d»
ministro, relativo uo parecer om
questão, foi eommunicade, para os
•tlns convenientes, uo director do Ip-
Hüituto Biológico do Defesa, Agricola.

AFORAMENTOS DE TERRENOS
DE MARINHA A' PRAIA DAS

SAUDADES
O sr. Ifellx Pacheco, ministro In-

torino da Justiça, em resposta ao
podido do parecer, feito ao Mlniste-
rio da Justiça, acerca do aforamon-
10 do terreno do marinhas, sito íi.•praia dus Saudades, em frente ao
Hospital Nacional de Alienados, rc-
querido pela. Confederação Coral dos
Pescadores do -Bmall, declarou ao
seu collega da pasta -da Fazenda que
havendo emittldo parecer sobro iden-
tico pedido, pelo Fluminonso Yatch
Club, conformo o aviso n. 1.61)5 de
8 de novembro de lüül e. nfio ton-
do recebido nenhuma communicação
a respeito, está, por emquanto, o
seu ministério inhlbido de opinar,
relativamente A outra concessão, no
mesmo local.

Acerescenta o ministro interino da
Justiça, no mesmo aviso quo, som

. qualquer outra Intervenção dessa se-
«rataria do Estado, foi costruldo ua
parte fronteira ãqucllo Hospital de
Alienados, um barracão de madeira,
sem liaver-.communlcação ao seu mi-
nisterio se. tal edificação se prendo
íi. concessão do que trata o aviso
n, 94, de 17 dooutubro de 19-21, da-
quollo ministério.

CONFEDERAÇÃO DO
EQUADOR

Vae encerrar-se a Exposição
de Documentos no Archivo

Nacional
A oxpocdijftn iln documentos rofo»

rontOH ii Confodernçflo do Equador,
com que o Archivo Nacional, lnlcian-
do uma bon pratica, celebrou u pau-
«agem do ' 

primeiro centenário da-
quollo movimento revolucionário, tum
despertado o Interesse pelos glorio-
uos feito» de 182-1, entro todas as
camadas du população desta cidade,

Pcesofle das molfl dlfferentes cate-
gorlss iiocIupii, crJanças dus osco ns,
velhos que sobem u custo u escada,
que du accesso A sala d« cxpoeiçilo,
tflm ««lindo o Arahlvo, manuseando
o.s documentos preciosos a contem-
plando os retratos doa principaes
vultos revolucionários. Qntre cates,
eold ., retrato du brigadeiro generalFrancisco do Unia o Silva, que, co-
mo eo sabe, foi o commandante geral
das forcas Imperiaes que combate-
rum os patriotas da ophemera Con-
federação do Equador.

Aos visitantes tc-m eldo distribui-
dos postaes illuatradoá com "fao-al-
miles" das nsslgnaturas do Munoel
do Carvalho Paes do Andrade, frei
Caneca, Natlvidade Haldanha o ro-
tratos dorsès proceres daquelle mo-
vimento revolucionário, assim como
tambem uma «o para tu do numero
das "1'uhlic'aqOrn do Archivo Nacio-
na!" referenie ú Confederação do
Equador, recentemente vindo a lume.

Orando tem «Ido «i procura desse
numero duqucllus publicações, queficara esgotado logo quo ae ultime a
distribuição pelou institutos histori-'cos é bibliothecas cio paiz, quo man-
têm o .seniijo do permula com o Ar-
nliIVfT. e .se AUeiida aos innumeroa
pedides desta cãpltãt s. rauiu, ;«i-

A VIAGEM DO PRÍNCIPE HUMBERTO
Saudação dos Italianos no

Brasil
O niuroehiil Badogllo, embaixador da

Jlallu, Junto an governo do Brasil dl-
i-lglu uo rol Vlutur .Manoel 111, por
intermédio do general Arturo CHt/tn-
iilui, primeiro ujuduntu do cni»po de
t:. m. o seguiu ti- telegramma:"No momento em quo uugunlo
príncipe, ftr.gidu esporunçn o orgu-
lho da nação, parti:, queira aceitar com
ugrado voshu miigestado os sentimen-
tos de gratldllo e os augurlos Jus
computi-lotas residentes uo Brasil,
que, commigo, esperem unclosos o au-
gusto visitante puru festejar, n'slle, u
pátria grando o vossu majestade (|tie
rego os uous destinos, (a) Badogllo",

S. M. o rei Vlctor Manoel III res-
pondeu uo tclogramma do marechal
Badogllo, nos segulntnes termos:"Agradeço-lhe vivamente u dollcudu
saudações que me dirigiu por ocea-
slão da partida cie meu £l'.ho em nome
dos compatriotas residentes no Brasil,
retribuo na sua pessoa a todos as
cordiaes suudaçôcs. (a) Victor Mu-
noel".

OS VENCIMENTOS DOS MAOIS-
TRADOS NAO SOFF REM DES-

CONTOS

Attendendo u um pedido do Minta-
terio da Justiça, u ministro da ia-
isenda inundou reoommondur ao de-
legado fiscal no Amazonas, provlden-
cias uflm du ler Huutiiilo o dt-ueonto
¦nos vonclmentus do Juiz federal, nu
secção duquollt- Betado, visto que llflo
catão sujeitos u Imposto algum osl
vencimentos dos maflitttidoil.

nus c Pernambuco. A edição foi li-
mltada pe-la OStiâtisea de verba.

Do hoje em diante, não ser ít pos-
slvel o ninguém oecupar-so da Con-
federação do Equador sem recorrer
A grande (nesse, de documentos en-
felxkidos lio alludldo numero dao"'PlihlicuijiieK do ''Archivo Nacional,
ob ijuaes vieram revelar plisses pou-
co estudados do importante movi-
mento democrático que empolgou
Pernambuco e províncias annexas,
antecipando :is realizações de 1SS9
no tocante S republica o federalismo.

Xo próximo dlu 7, segunda-feira,
á« lt! horas, encerror-ae-á a exposi-
q5o de doi-uinentos, que, todu.ua, po-dorão ainda ser consultados em todo
o tempo, na «ila dc consultas do Ar-
cbivo Nacional, do ueeiirdo uom as
uautotas estabelecidas no vigente rc-
eitlamento desta repartindo,

Km homenagem ,-i memória de
Manoel dc Carvalho, proficiente de.
Confederação do Equador, o Centro
Pernumbiieano promoverá hojo uma
viaiLu au seu túmulo no cemitério do
S. Francisco de Paula. Estão paj-a
casa gento i.iano eonvidadon todoe os
membros da colônia pernambucana
e eua« familias o pessoas que quize-
rem concorrer pura melhor signifi-
calção do proitb. Pede-ae ás senho-
rae a fineza de levarem flores paru
espargir sohie o mauBolêe do grando
patriota. O Centro Pernambucano
ahi depositará uma "oorba.lle" de
florcw naturaes.

A's 10 horas, catará um bonde es-

O CONCURSO DA CENTRAL DO
BRASIL

Estão chamados a prestar provas
oraes, oa seguintes candidatos:

Dia 7: Joanna Pereira Cabral, Lu-
cilia do Alviur Gomes, Ayka Tei-
xeiiu, Ijauru JoppeTt V.jllim, Zu-
lellca Vieira Sérgio. Maria Faria
Martins, Mnrla du Olorla Modesto da
Rocha Cardoso, .Turaey Mnrtlna Tel
xeira, Laura. Itiboiro Trovão, Alay-
de Suzannn da Cunha e Uorina ltosU
dos Afflictos,

Dlu S: — Floriano Gentil Soarei-
Odette Sntyro da SlK-n, Ablgall Mo-
reira 1'lnto. Beatriz Costa, José Ma-
rln Leito de Vasconcellos, Galdlnn
Monteiro de Borrou. Maria do Lour-
des Moura, Aurora Nohrepn, laev
Curdoeo, Cutüo de Souza Llsbou e
Barey Cas»" Piniz

ü resultado das provas de 1 üj
corronte, foi o aeguinte!

Approvados: José Moacyr Lamar-
ca. Óurlcurydès Tavares de Kouza,
Gilberto Themistocles da Silva Fer-
reira. Maria da Conceição Ferreira,
Oswaldo do Aquino Fialho e Álvaro
Mendes do Almeida. Faltaram seis.

A IMMIGRAÇÃÒ ALLEMÃ
.Attendendo aos pedidos vfitos pelo

Commissario do Brasil em Berlim o
pelo Serviço rio Povoamento do SOlo.
o ministro daâ"Rqluçõea Exterlorea
trananilttlii InstruççõeB a todos os
nossos consulados nu. Allemanha, nu
etiitido do se abaterem do prestar
informações ÚB pessoas que dosoju-
rem emigrar do mesmo paiz para o
Brasil.

O mesmo ministro transmittiu ao
seu collega da Agricultura, a cou-
aulta feita |ior umu instituição dono-
minada "Charltas", sobre auceitação,
por parte- do nosso governo, de co-
lonos agricultores allemães e eatholl-
oos, que se desejam estabelecer no
Brasil.

pecial, no largo de S. Francteoo de
Paula, ft disposição dos que so qui-
zereni fazer conduzir âqnella necro-
polo. No mesmo intuito, o conde
Pereira Carneiro, presidente do Cen-
tro Pernambucano, poz automóveis,
em frente ao "Jornal do Brasil", á
disposição dos conWdadoa.

O COOIOO DE CONTABILIDADE
E AS DESPESAS EMPENHADAS

O sr. Felix Pacheco, ministro Inlo-
rino da Justlçu, dirigiu uo seu colle-
ga du Fv/.ondu um longo aviso, sul) •
mettep'1 ft apreciação do dr. Sam-
pulo Vdal as rtlven»*nd«8 exlflten-
tes entre u Codl uo de contabilidade
c o respectivo regulomento, relativas
f>. datn flvidu para n rcmes?a a
Contfldorla Central da Republica das
rolagSes do drspesns empenhadas o
não'liquidadas na vigência do exor-
cido respectivo. A16m dossis, tam-
bítn ns relativas A omissão verifica-
da sobre O medo de proceder, quan-
to fts divido» reclamadas "!)<¦>» expl-
rntlo o prazo nelmn mencionado, ao-
licitando paru easiifl dlvergenclae, o
titular Interino da Justiça, os neces..
«nrlns eç-f-l .v-Mnvntiis. nflm de dor
uniforme solução a" asfllimpto. VIbIo
nue o art. 70. paragrapho 1° do de-
creio n. 4;B3R (HsnBc que "na mlnl"-
ferlnq submotterllo' no Tribunal de
Corta», até lã de junho de cada
anno os divida» relacionado» do»
exercleloa findos, sendo efisns dispo-
nlçíles reproduzldns rio art. 07, parn-
wophn Io, do decreto l'i.7«S. estnbc
locondo-so o il!n do ca-!o mino para

¦ romèwa 'le lae» dof,ii'iieni',5i.
Kio<-a dlvrc-nchi é v»rlflehda nR"

sú nnn brochuras fornecidos pela
imprensa Nacional, com" lambem

n= publicações orlglnaes do "Dlarlo
fflelal".
Nilo figura nu Oüdteu do OBntnbl-

lidado, nem no respectivo Uegula-
mento, qualquer disposição relativa
ao modo d- proceder, quonti '.» A\.
vid.is de exerololos findos, reclamadas
npfis expirado f. prazo pira a solu-
ção rie tae* caso», omissão essa que
grandes .embaraços tem trazido para
resolver diversos pagam: ptos, nessas
condiçfies.

71a, ainda, o faeto de hivor p Trl-
bunal de Contas reçitfwirto recente
mente, registro fi rclaçã.i qu« havia
sido orgvinlza<dn pela Contaflorin Cen
trnl da Republicu, fundamentando
suu decisão na circumstanriu de se
líisear eswi reine-lo "'" ilii" "''•* •'
incluídas no Reimlairiilnto geral de
Contabilidade Publica, em desaccordo
cnni o estatuiria no referida decreto
legislativo.

O IMPOSTO SOBRE A RENDA
NOS ESTABULOS

O ministro da Fazenda, tendo em
vista o parecer da Directoria da Re-
ceita Publica, confirmou a decisão
po'a qual a Itocebedoria Federal de-
cidiru estarem os estabulos sujeitos uo
imposto sobro a renda.

Contra essa decisão havia recorrido
n Sociedade Uniãu dns 'Estabulos,
mus a Directoria ria Receita Publica
opinou que não se comprehendem «S
estabulos entre as isençOes do art. 3."
do decerto H.210, nem tem os cara-
cteristicos do estabelecimentos pasto-
ris.

BENEFICÊNCIA PORTUGUEZA
No mez do Junho findo recolhe-

1'um-KC uo lioepltul du H. Jo&o do
iii-uíi iIi-íU.i antiga uoclúdude, 177 on-
furmoa; tinham patindo do me'/, an-
terior. 178, ftalrum 1117, falleceram
tii-lrf n Aloaram om tratamento, paru
o mez corrente, 1SI.

Foram attendldos S-IO cantmltan-
teu no ambulutoTlo dc medicina o
1.U3E no dn i-lriirgiu.

Fizeram D.687 ouratlvcw diverso»,
1. íi37 InJocçOes dlvcraas o 1B3 de
noo-sulvuiHan, SI intervonçdeíi cirur-
g.ci.-i, 1,147 lavagens vculi-ai-i', 312
applicaç6e« Jo electrologla geral, 05
ra d logra phi as, 193 unulysea, 1123 tra-
tamentos do liydrothernpKi, 410 do
odontologia e 107 de massothorapla.

Forneceram-se 2.5C8 medloamen-
tos u enfermo» Internados no hospl-
tal o 1.08U aoa externou que impor-
tar-irn um 13:715?, elcvundo-se a
despesa geral do lidepltal a réis
75:047*870.

A thesourarla recolheu a vorba de
20:072$380, relativa fts deepesüs de
niordomiii do mez do mulo que fo-
ram custeadas poios bonemorltos
consoclbs srs. José Rumos da Cunha
Braz o Manoel Ribeiro Tuixeire
Noves.

As despesa» da mordomia do mez
do abril do "Retiro da Velhice" em
Jacaré paguú, na importância de
4:000$, foram pagas por "um grande
benemento e sincero amigo du So-
ciedade" que fez o donativo guar-
dando o mais rigoroso anonyma to.

A sociedade recolheu a quantia de
30:000$ do legado, livre de Imposto,
de Demetrlo Pereira da silva. 25
acçílee dn Companhia de Facão e
Tecidos Confiança Industrial deixa-
das pelo benemérito Antonio Augus-
to Ferreira o umo upo''f-e de seguro
de vida, no valor de 5:000$. da Com-
panhia Sul Amerlea, deixada peio
finado Antonio de Freitus Gonçalves
Guimarães, que em sou lesiumento
Instituíra a sociedade herdeira doa
remanescentes do seu importanto es-
polt O'»

Inscreveram-se durante o mez G4
noves sócios que pagaram 38:950$ dc
Joliis de admissão.

Desses novos iiüSúciado», dois sâo
menores de 10 annos, 23 têm monos
do 20, 24 são de menos do 30 íl os
restantes silo de mais de 30 nnnos.

iSão empregados no conimerólo,
4S; negociantes, 2: estudantes, 4; o
artífices, o.s restantes.

São naturaes: de Avelro, 0; do
Braga, 9; de Bragança, 3; do Cuim-
bra, 2; do Faro, 1; da Ouirda, 5;
do Puno. lii; de Vianna do Castello,
3; de Villa. Rtal Traz os Montes, s;
e dc Vizeu, «.

Acham-se quasi ultimadas as obras
que Vinham sendo feitas nu edificio
hospitalar, paro in-staliução da lu-
venderia e cozinha a vapor o jft ío-
rum estudadas pela directoria as es-
peuiflcuções du remodelação que vae
ser levada a effeito no palacete Fia-
lho, quu a sooiedadu destina á in-
st.illação do seu hospital para se-
nhoras.

O conselho deliberativo da socle-
dade vae ser convocado para reunir
no corrente mez, afim de tomar co-
nhecimento dessas tapecifícuções, as-
sim como de outros asaumptos, en-
tru os quaes o di ele.ição da joiu
de entrada para os sócios effectivos.

DEVIDO A' CARESTIA ...

Mal* etapas «lavadas
O maroehul ministro du Guerra ok-

vou para 3f;ioii o valor «ia etapa (l*
xuilo, no corrente unno, para US pra-
çu» do 8." rògimoiltü «Jo artilharia
montada o 'pura 31000 o vnlor da etapa
das praça* do 7," refflmento Uu In-
funt.iriu, em Santa Marln,

Tambem fórum elevados paru. 3JÍ00
0 11300, rcspectlvurnonto, os vulorea da
etapa e extraordinários, fixado paru u
guurniçflo du S. Gabriel, do Estado do
Rio Grande do Sul.

LIOA DO COMMERCIO EM-
. v8S0Ur HONTEM, A SUA

KOVA DIRECTORIA

Dores de cabeça — Tonteiras— Fastio —
Máo hálito—Gazes—Indigestoes—Falta
|de energia — Peso no estômago—Azia—
Digestões laboriosas — Dores no esto-

mago—Lingua suja'
— Calor na cabeça -

Pesadelos—Enxaquecas—
Preguiça — Bilis — Flatulen-

cias — Dyspepsia — Colicas do
figado—-G-enio Irascivel — Neuras-

tlienia — Palpitações

E MUITAS OUTRAS MANIFESTAÇÕES

CONCESSÕES DE MONTEPIO
O Tribunal de Contas julgou legal

a concessão do , montepio civil a, d.
Januaria Mauiiado de Araújo, viuva
do Francisco da Costa Araújo, ex-
agente do 1.* dassti, aposentado da
'Estrada de Forro Centra! do Brasil;
a d. Ignacia Fernandes Uma, e ou-
tros, viuva e filhos de José Antonio
Fernandes lima, eErt-ai-tairo do 1."
olassc da Directoria Geral dus Cor-
relos; a d. Anna Franoisca Barbo-
sa da Silva c outros, filhos de João
Carlos Barbosa da Silva, e:t-offk-.ial
aposentado das officinas da Keparti-
ção Geral dos Telegraphos; a d. Na-
tallna Barbosa Leitão e outra, irmãs
do Oscar CorrÊa Barbosa, ex-graxeiro
da Estrada de Ferro Central do Bra-
sil; o (melhoria de p«naSo), a d. Ma-
ria do Carmo do Valle e Accloiy dc
Vasconcellos, viuva do ex-inspector
geral, aposentado, das Terras e Colo-
pização, Francisco Acdòly do Barros e
Vasconcellos.

si,* ti, p„, ¦,,;,.; A, ji-i
I Í4-v^.V.,.r . ,' .,»,! »'•«

*.y..:-i....yiih
li..»,....»,.),tf^ii-âii''.'

As Pílulas da Abbada Mass, com acção directa sobre o ESTÔMAGO, FIGADO E INTESTINOS, eliminaif
do as causas, evitando "absolutamente" a prisio deventre, proporcionam, desde o começo, bem estar
«era|, acederam a digestão, descongestionam o Fl-OADO, regularizam as funeções digestivas e fazemdesapparecer, em pouco tempo, todos estes sympto.

mas causados pelo máo funecionamento do
.. ESTÔMAGO, FIGADO E INTESTINOS

EVITA A APENDICITE
Em todas as drogarias o phanuacias

Agentes Geraes: Sociedade Produetos Chi micos L. Queiroz — Sio Paulo — Rio.

AS FERIAS NO COMMERCIO
A Associação dos Empregados no

Commercio recebeu mais us udhesfies
das firmas M. Mendonça, Terencio
Leite & C; J. J. Martins Pires & C„
e. E. G. Fontes íc C. A campanha em
favor du instituição daa ferias no com-
mercio.

• 1 «J irM.JICuMlJJ

AS PREFERENCIAS DA
LOTERIA DE SANTA

CATHARINA
* * * — Não ha duvida qne a üo-

teria dc Santa Catharina, desde os
seus primeiros dia., tem nina grau-
de predilenç-ão pelos cariocas.

.Suas sortes são distribuídas por
todo o Brasil, mas volta c meta aqui
u temos derramando a suu cornuco-
pia sobre a população do Rio do Ja-
neiro. Em verdade c muito justa, c
muito merecida essa sympathia por
ser correspondida com a mesma slu-
curidade. •

Os cariocas têm, como ó natural,
uma confiança absoluta nos planos
da Loteria de Santa Cutliariuu. Pur
ciiiquaiito não tiveram d<> que se ar-
repender.

O bilhete 12446 da oxtracçSo dc
27 do mez passado, tipve.q prcmlo
du 'M coutos c foi pago Iiontem ao
sr; Artliur Ungeuio da Silva, "chanf-
íciir" do automóvel 7690, e mora-
dor uo Largo do Machado 48. Essa
sorte (oi vendidu ]>clo popular CA-
THARINW, vendedor ambulante, cuja
alcunha lhe foi dada pelos "chanf-
fenrs" du avenida.

O bilhete foi pago pela ílrinu
L. Costa & C, proprietários da oon-
eeituoda e querida "Casa Gaúcho", á
rua Chile 3.

Tambem convém recordar quo o
prêmio maior, dc 50 contos, da cx-
trucção do dia 3, da Loteria de
Sautu Catharina, coube ao bilhete
numero 16791, vendido nesta capi-
tal, no populoso bairro dc Catumby.
Ouvimos ter sido vendido pelo se-
nhor José Francisco de Paiva, com
casa de loterias ú rua du Catumby 7,
sendo varias as pessoas contem-
piadas.

Para a extracção do diu 9, quufci
não existem mais bilhetes. A prefe-
rencia do publico «í justificado pc-
Ias contlnuus sortes grandes vendi-
dus para esta cidade pela Loteria dc
Santa Catharina. — * * fi

O centenário do Paru a a
Marinha
Sogundo noticias publicadas nos

jornaes, pensa o governo, por nüo
poder mondar o cruaador "Bahia" A*
commemorações do centenário da In-
dependência do Peru', era dezembro
próximo, visto não ficarem, até lã,
promptos os longos reparos por que
ostil o mesmo passando, mandar o
encournçado '-Suo Paulo" nellas ro-
presentur nosso paiz,

A noticia não 6 dada como cerU.
13 parece-nos quo a idéa não i
multo conveniente. Devemos, sem
duvida, mandar um navio de guerra
a esses festejos; C esse um acto usual
om taes oceasiões, e nosso governo,
attento a cultivar a b&a amizade
que reina entro as naçfles do contl
nente, não deve deixar de o fazer.
Mas nosso material de guerra 6 sa-
bldamento eequeno. o não podemo-
distrair um dos únicos navios "sé-

rios" que possuímos do plano gorai
dos exercidos em vigor, cujn exe-
cução rigorosa se nos impõe, para,
de um certo modo, compensarmos
nossa inferioridade naval. Se temos
Marinha e Exercito, é porque ci
guerra õ uma possibilidade; o, neste
caso, tel-os e não os preparar é uma
eontradleção monstruosa.

A esquadra estft sujeita a um pro-
gramma annual, em quo 60 suecedem
épocas de exercícios u épocas <le re-
parou; os exercícios obedecem a uma
orientação, a uma ordem que devo
ser mantida; a ida do "São Paulo"
ao Peru', com os preparativos wuc
exigiria, interromperia por mezes
seus trabalhos do treinamento o seu
progresso e ao mesmo tempo, pre-
jutLiearia us da esquadra toda, de que
elle é parte capital.

Essa razão f: sobrelevante. Existo
aindn, porém, a da economia. Esta-
mos em época de cortar despesas.
As nações, presentemente, não se en-
vergonhain de manifestar que é pre-

[ciso fazel-o. E nés não precisamos,
aem podemos esconder que isso nos
é necessário. Ora, enviar o "São

Paulo" nos festejos peruanos repre-
senta uma despesa séria.

Podemos recordar, a propOsitu.
que, por motivo de economias, na-
çdes a nfi.-; Uga-das, como o Chile e
a Italia, uão mandaram representa-
ções navaes às testas do nosso Cen-
tenario; c que a Inglaterra se deci-
diu quasi á ultima hora.

E' possivel resolver o caso por
melo de um outro nuvio.

Parece-nos que, para manifestar
nossa -amizade ao Peru', sem pre-
judicar a efficiancia da esquadra
nem as finanças do paiz, deve-se re-
correr ao "Barroso", af feito ás cere-
monias internacionaes, quo nSo fua
grande falta nus exercícios ca esqua-
dra e que 0 muito menos gastador.
Nosso gesto de amigos seria, reco-
nhecido pela nação peruana, tal
qual como se o nuvio enviado fosae
outro navio.

A própria idéa, que pareço ter
sido a primeira, de inundar o '-Ba-
hia", mostra que a relativa ao "São
Paulo" £¦ menos conveniente. Ora, na
impossibilidade do mandal-o, é natu-
ral que seu substituto seja uni navio
equivalente, isto é, o próprio "Bar
roso". Além disso, mesmo q'Jo o
"Bahia" o o "Rio Grande do Sul"
OBtiveaaem em actividade, nenlitTVn
dos dois deveria ser utilizado nessa
commissão.

Para noatros dois únicos encoura-
gados deveríamos possuir meia du-
zia de scouts; só temos dois e, pra-
ticamento, lia muitos annos, -nem

um, porque de ha muitos annos ei-
les estão mais ou menos imprestáveis
o em obras. Promptos, elles não
deveriam do modo algum abando-
nar O programnia annual de prepa-
ro o exercício, que está dando bons
resultados para o-s nossos navios ain-
da validos, já chegados, muitos dei-
les, ao termo de sua existência.

Enviar o "Barroso" ao P«ru\ ao
Invés dc outro qualquer navio de
guerra, é cumprir nosso dever para
oom os nossos amigos do Pacifico,
sepi iprejudlcar nossos legítimos ii)-
teresses.

l^íícetuod-oe hontem h po><se *
liova directoria do conselho ndiuin.4»
trativo da Llgu do Comniurcio.

Abriu a sessão o dr. Herbert Mo-
«os, que, depois do roferir-se A acção
da udmlnlstnição da Liga u ao rela-
torio apresentado na ultima «nem-
bléa, dou por empossada a nova di»
rentoria.

Em seguida, o presidente ompos-
í«do, sr. Rrtoul Dunlop, tomando a*.
sento A nicsu, começou por agra-
docer os serviços prestados ã Llg:v
pelo dr. Herbert Moses, ontrsndo a
falar «obro u Influencia daquelia as-
«oclução nes classes conservadoras o
terminando por congratular-so eom
os seus novos collega» de adminis-
tração.

Como nlnguom qulzoase se utilizar
da palavra, o er. Itaoul Dunlop diu,
om íegn da, por terminada a sessão.

A directoria empossada ê com-
posta dos um: presidente, R.ioul
Breves Dunlop; vlce-prcs'ilen(c, Joa-
qulm Carvnlhelro du Costa: !• s-ece-
tario, Oscar Ferreiro de Carvalho;
2o secretario, Luiz Pereira; 1" the-
soureiro, Luiz Antouo de Moraes;
2" theeouretru, Antônio Seraphim
Fernandes Claro; 1" procurador, Eu-
rico Ferreira Lecey; 2* procurador,
Adriano Gamboa; bibliothecarlo, Job
Carvalho Azevedo; directores: Alfrc-
do Augusto Vaz Ferreira, Franci CO
Xavier Ramos Tozer, Jullo Berto f'l-
rio, Samuel de Oliveira, Annib.il Mo-
dlna Coeli Ribeiro o Antonio Cama-
cho Ribeiro; conselho r- • ti; Alfredo
Mayrink Velgo, Evnrinio Novmcs,
Manoel Francisco dc Urlto. Alcides
Guilherme Barbosa, Jor-6 Alves do
Souza o Frederico l-'isncr.

O MATERIAL DO ARSENAL DS
GUERRA OE CU.ASA'

O chefo do machinas do extincto
Arseno-1 do Guerra de .Matto Grosso.
Máximo Ernesto Germano Si-huring,
foi designado pelo min.lstro da liuer-
ra para ir á cidade do Cuyabá es-
colher, dentro o nntcrlul daquelle
Arsenal, as maclilnu» o ferramentas
que, Iranspoi-tiidus para esta capital,
possam nor aproveitadns no fabrico
ile artifícios de signaes.

EXEÇUATOR E Nü?V2EA?ÔES DK
V3CE-CON5ULEO

Foram concedidos exequator ds
nomeações dos srn. fi. [.'.. Scaldafcrrl
0 Ardului l-uigl paru cônsules da
Itu.li.-i, respectivamente, na liuliia e
em Porto Alegre.

Foram approvadas pelo ministro
tias Relações Exteriores :e noniea-
ções: de Plinio Ventura, para vi-
ue-consu! cm Leiria; du Bonito Ja-
vier Perez Verdla, para vlco-consul
uo México; de Geoffrey Ford Ruln-
forth, pira vice-cônsul em'Nowpon;
de Dcsiré Godard para vlco-consul
em Bruxellas; de João David de Al-
molda Casues, paru vlce-aonsul em
Genebra; e de Júlio Mataré, para
vlce-eonsul en: Berna.

DIREITOS SOBRE A5 FRUTAS
ARGENTINAS

O ministro das Relações Rxterlo»
res trautsmittiu ao da Fazenda a re-
clamaçãu feita pela Embaixada Ar-
gentina relativamente á cobrança do
direitos, pelos autoridades aduanei-
ru» de Santnc'. sobre frutas argenti-
nas que, pela legislação nctual, es-
tão isentas du direito de introducção.

Procure na sua Pharmacia

SEK1XUAS para injecções 'J cc. Pre-
ço .-eclume 5$50O. Atfullins de pia-
tina verdadeira, Luer e L,oty, marca
especial. Afiam-so e concertam-se.
Casa llemiiuniy, t-ua Gonçalvc» Dlaa
n. 54.

Dr. Tigre de Oliveira
Gynecologia o obatothcia. — Cons. Rua

Treze de Maio, 38. Tolep. 1.086 Central
— De 2 ii 4. — Rewüoneia: Praia dl
Botafogo, 100.

P
I

esoros
Contra

accidentes
"LLOYD INDUSTRIAL SUL

lERICAi"
"SOCIEDADE ANONYMA OE SEGU-

ROS GERAES"

Collectivos de Operários
individuaes

de responsabilidade civil
Automóveis — Vidros
Crystaes — Espelhos

PARA INl-OHAUCüKb:

AVEIA RIO BRANCO N. 47,
T

OS FRUTICULTORES DO E. DO
RIO E A EXPORTAÇÃO DE

• , FRUTAS

O sr. dr. -Feliciano Sodrí-, presi-
dente do Kstado do Klo, recebeu hon-
tem, em audiência especial os directo-
res da Associação dos Frutlcultores do
S. Gonçalo. srs. drs. Kdeslo Silveira,
Felisberto Camargo, Rodrigo de Car-1
valho e capitão Antônio Martins Fer-1
reira.

Depois de longa conferência o ten- j
do tomado conhecimento dp assumpto jvisado por aquella associação, o sr. |
presidente do listado attendendo ás'
grandes possibilidades da exportação,,
de laranjas do municipio de S. Gon- !
calo, deliberou unia prompta acção
do governo 110 sentido de fomentar o
desenvolveimento da cultura desse
produeto, facilitando a sua exportarão
para a Inglaterra. j

Essa medida, dependente apenas do
praça nos vapores du Mala Real In-
geza. inieiar-se-i, u titulo de expe-
riencia, com a exportação pura aquel-
le paiz de trezentos mil a quatrocen-
tas mil laranjas.

O sr. presidente do Estado enten-
deu-se nesse sentido como os srs. se
cretarios das finanças c da Agricul
tura.

Dc chapa
. «ou litro.-
.000
800 "
oou "

CAIXAS D'AGUA
alvaniüadii 11. 18.

160*000
150*000
l:i0*00ll
OOfOOO

liste preço é só até a Installação da no-
va fabrica, que scra multo breve.
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A NOVA DIRECÇÃO
DA

convida V. Ex, a fezor uma visita aos
seus vastos Armazéns tíis Fluas Gon-
;alves'Dias, 69 o 71 e Uruguayana, 82

AS SUAS ULTIMAS CREAÇÕES de MO-
VEIS o TAPEÇARIAS farão o enoanto

da sua residência.

<L HIA.
/

•^Jr;^.X!__.}
1
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OS ACONTECIMENTOS DE S. PAULO ül'I

^ Foi decretado o ^estado de sitio para esta Caoital Estaao de S
Paulo e Estado do Rio

Na manhã dc hontem, a cldado foi
dcaiiiertuda pelu dolorosa noticia do
quo um movimento mllltur estalara,
na capital dc S. Pa-lllo, contra o go-
verno do Estado, cujo presidente,
«r. dr. Carlos de CampoH, reagiu
dosdo o primeiro momento.

O tolegrupho o o tclophono fica-
ram, desdo o começo, Interrompidos,
assim como fis communicações en-
tro esta capital o S. Paulo, pela
Central do Brasil.

' ..verno federal tomou, desde
dragada do-hontem, ao rece-

li. . primeiros noticias, todfis as
luudidas compatíveis com a situação,
como plissamos a noticiar.
NO PALÁCIO DO CATTETE
A REUNIÃO MINISTERIAL E AS

PROVIDENCIAS GOVERNA.*
MENTAES

3 sr. presidente da Republica, logo
que tevo conhecimento dos factos
nccorrldos na capital paulista, con-
vocou uniu reunião extraordinária do
ministério, quo ac realizou hontem,
ús primeiros horaa da manhã.

Presentes, no salão dos despachos,
os srs. Fellx Pacheco, Francisco Sâ,
Mig-uel Calmou, Sampaio Vidal, Ale-
xandrino de Alencar o Setembrino do
Carvalho, o dr. Arthur Bornardea,
«assumindo a presidência, dou-lhea
.sciencia das Informações que rece-
bera o, logo ap6s, passou a conoi-
derar as medidas reclamadas pela
situação.

A esee tempo, a secretaria do pa-
laclo do Catteto fornecia á imprensa
a seguinte nota:"O governo tove, esta manhã, a
.confirmação plena do que continuam
linpenltentemento em acção os ele-
mentos subversivos que tantojnal têm
feito ao bom uomo do paiz. Assim,
aa noticias hoje recebida» dc São
Paulo, ondo estalou um ii-equeno mo-
vlmento militar, não o sorprehende-
ram, nom o encontraram despreve-
nldo..

O govorno daquelle Botado está
agindo, na emergência, oom todo o
rigor, o aqui, no liio, como nas de-
mais unidades da Federação, a si-
tuação é do inteira, calma o seguran-
ça. A população podo estar tran-
quilla, quo a ordem publica será
mantida, devendo a Nação confiar,
como aenrpre. no patriotismo do Con-
gronso Nacional, no zelo o iitmega-
ção das autoridades civis e no es-
pirito do disciplina daa forças arma-
daa."

A reunião ministerial, é do ver,
assentou as providencias que julgou
acertadas, inclusive a immediata
•nommiinlcação dos aeonteciinwintos
ao Poder Legislativo, solici-tando-ihe
a. decretação do estado dc sitio. Ou-
tias providencias, e quasi todas de
ordem militar, foram tomadas e,
s*un delongas, mandadas executar.
Contam-se entre essas a rigorosa
promptldão dae forças aquarteladas
no Districto Federal e a partida do
contingentes daa guarnições do Ca-
capava e Juiz do Fora para a capi-
tal paulista.

O corpo da guarda do palácio do
Cattete, por sua vez, recebeu um re-
forço do 3a regimento de infantaria,
e o acceaso ao interior do edifício
passou a ser feito pelo portão la-
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teral, vencida uma ligeira espera naentrada que o oomniuntca com o sa-
guão da portaria.

O DECRETO DO ESTADO DE
SITIO

O presidente da Republica, ro-
gressando ao salão dos reapachoa.
apôs o almoço servido nos aposentos

Vista «ral doa quarttia fed«r««« e Sspwltea em Qullauna, no Eatado de S. P«u lo, onde ae aoha o groaao da foroa federal

NO SENADO

O Sr, Dr. Orlas Campos, presldento do
Estado de S, Paulo

particulares, sanecionou âs 15 horas,
approximadamente, a resolução le-
Bislath-a que declara o estado de
sito.

Eil-a:
"Decreto n. 4.830, do 5 de Julho

do 1924 — Declara o estado de sitio,
por OO dias, na Capital Federal e nos
Estádios do Rio ilu Janeiro e dc Sáo
Paulo.

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

Fa.;o saber quc o Congresso Na-

Durante este mez
A ANTIGA

Rua dos Andradas 11 e 13
liquida todo o stock de artigos para homens

camisaria, etc, para transferir-se para a

Rua Ouvidor, 134
(CASA ESTRELLA)

que liquida tambem o stock com

0/
/o

DE ABATIMENTO'AO COMPRE
portanto, artigos para homem, camisas,

meias, chapéos, meias de seda para senhora,
etc, sem verificar, antes, os preços das
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INDIANA

cional decretou o eu sancclono a re-
solução seguinte:

Artigo único — E' declarado o es-
tado de silo, por 60 das, na Capital
Federal o nos Estados do Rio de Ja-
neiro e de S. Paulo, ficando o pre-ardente da Republica autorizado a
prorogal-o, n. estendcl-o a outros pon-
tos do território nacional e a sus-
pcndel-o no todo ou em parte; revo-
gados as disposições cm contrario.

Rio de Janeiro, 5 de Julho de
1924, 103" da Independência e ;|«"
da Republicu. — Arthur dn SUva
Bernardes. — Joeó Fellx Alves Pn-
checo."

Recebeu, a seguir, o general Silva
Pessoa, que lho foi c-otruiiunicar ter
assum-ldo o commando dn Policia
Mlhtar, ireumnciando, assim, ã li-
uença em que so achava. A compa-
i.hou-o o coronel Luiz Furtado, queestevo Interinamente & testa da re-
forida. corporaão.
AS VISITAS DE SOLIDARIEDADE

O chefo do Es-tado, permanecendo
no sulio dos despachos, irassou :i!
uittcnder ao grande numero de visi-
tantes que o procurou |>ara oseegu-1
rar-lhe os protestos de solidariedade. I
As listas existentes na secretaria do I
palácio do Cattete registram a as- I
sigrmtura da maioria dos membros
do Congresso Nacional, representan-
tes do corporações e. classes sociaes, I
além de outras- mais pessoas. De
quando em quando, a audiência sof- Jfria uma ligeira interrupão, para o jdr. Arthur Bernardes conferenclar'
com os ministros de Estado, chefe do
policia, governador da cidade e altas
autoridades que lho queriam falar.

A' noite, ãs primeiras hora.-., o
presidente da Republica, upüs reco-
ber os titulares da Guerra, Fazenda,
Exterior e Interinamente Justia, su-
biu novíinientu ao segundo andar,
onde lhe foi servido o jantar.

NA CÂMARA
COMO FOI APRESENTADO E VO-

TADO O PROJECTO
DO SITIO

Pouco antes do inicio du. sessão da
Câmara, sabia-se jã, nessa casa do
CongTesso, que o governo enviaria
uma mensagem aTOlioltuiHlu a deerc-
tação do estado de sitio para o Dis-
tricto Federal o Estados do Rio de
Janeiro e S. Paulo, por haver esta-
lado um forte movimento revolucio-
nario no ultimo desses Estados e ter
sido descoberta uma conspiração,
nesta capital, ligada ao referido mo-
vimento.

Subia-so mais: sabia-se quc já es-
tava redigido um projecto sobre a
decretação do estado de sitio, con
tendo 120 assignaturas, numero este
quo dispensava a manifestação d
qualquer das commissões da Ca
mara.

A LEITURA DA MENSAGEM
Realmente, ao ser feita a leitura

dos papeis do expediente, o er. i"
secretario procedeu tambem á leitura
da seguinte meneagem:"Rio de Janeiro, 5 de julho do i
1924 — Senhores membros do Con-
grosso Nacional — Tenho o pezar do
levar ao vosso conhecimento que um
movimento sedicioso rebentou, em a
noite de hontem para hoje, na capital
do Estado de S. Paulo, ondo uma
parte das forças do Exercito suble-
vou-asc, prendendo autoridades mili-
tares superiores e sitiando o palácio
do governo.

A esta hora, eetá sendo opposta
aos sediciosos intrépida resistência
pela Policia Estadual.

O governo está senhor do plano de
onde surgiu essa tentativa criminosa;
sabe que ella procede de uma con-

! sph-ação, cujo foco prinoipal está na
capital da Republica, e que pretende
alastrar-se por outros Estados. Estai

i apparelhado pana sufíocal-o e paru• defender a ordem constitucional.
i Sente-se, para isso, fortalecido pelo
! apoio das forças militares, do Con-

gresso e da Nação, que, certamente,
! não permrttirão se consumme o cri-
] me tentado ha exactajncnte dois

annos.
Para que o governo possa cum-

prir inteiramente o seu dever, terá
necessidade do recorrer a medidas
xtrao-rdhiariae. para ae quaes a Con-
stituição Federal estabeleceu o es-
tado de sitio.

Confia, portanto, que o Congresso
Nacional, com a urgmicia que a gra-

i vrdade da situação reclama, o habi-
! lite com a faculdade de decretar
i aquella providencia conetitulcoanal,

desde já, no Districto Federal e no
Estado de S. Paulo, e em todos os
pontos do território nacional onde
sc faça necessária, e pelo tempo cor-
respondente ás necessidade da defesa
da ordem publica. — (A.) Arthur
Baarnarales."

A APPROVAÇÃO DO SITIO
Terminada a leitura da mens.a-

gem ergueu-se o sr. Antônio Car-
los, quo pronunciou o seguinte dis-
curso.

PALÁCIO THEATRO
Procurem vir os preços e o grande sor-

tlmento de binóculos, Buscli, Zciss c ou-
tros fabricantes, quo a casa Vlcltas aca-
ba do receber.

Rua da Quitanda, 99
Attenção: nio é mais no prédio da esquina

Buenoa Airea

"Sr. presidente, a Câmara acaba
de ouvir a leitura da meneagem quolho dirigiu o sr. presidente da Re-
publica; e em virtude dos termos
desse documento & que cu me levan-
to, Impellidu pela maior indignação,
sentimento, sem duvida, partilhado
por toda a Câmara, que me levan-
to para, obedecendo aos meus senti-
mentos patrióticos e correspondendo
a esses mesmos sentimentos, nue suo
us dos meus prezados collegas desta
casa do Congresso, apresentar um
projecto t|ue, uo menio tempo, assl-
«nulo n nossa firme ' solidariedade
com o sr. presidente da Republica,
em actuação quo elle lera dc desen-
volver, cm face diu. novas diffic-ul-
dades que appareccrn; u, ao mesmo
tempo que essa solidariedade, o pro-
posito de entregar ao seu elevado
critério e ao seu acendrado pátrio-
tlsmo os precisos meios para que
ello possa, combatendo os elementos jsubversivos, que mais umn vez ten- '

j tam contra u ordem publica, asse-
gurar á nossa Pátria os dios fell-
y.ea n.ue os Interesses do Brasil o dos
brasileiros não cessam de reclamar.

Apresento, sr. presidente, â con-
sldcração da Câmara dos srs. Depu-
lados o seguinte projecto:

"O Congresso Nacional decreta:
Artigo único — IO' declarado o

estado do sitio, por liu dias (sessen-
tu), na Capital Federal c non Estados
do Rio de Janeiro o do S. Pnulo, íi-
cando o presldento du Republica au-
torlzado a prorogal-o, a estendel-o
a outros pontos do território nucio-
uai e a suspcndel-o no todo ou em
parte; revogadas as disposições em
contrario."

Posto o projecto em di-icuissão, no-
iiliuni deputado mais quei-ondo usar
da palavra, foi u mesma encerrada
o, iniiiiediatcinieiite, approvado 0
projecto por 127 deputudos.

Approvada ainda a redacção final,
foi o projecto rcmettldo <io Ko-
nado.

Em virtude de urgenciu, foi *ro-
tada pelo Senado a proposição da
Câmara decretando o estado de sitio
por liü dias aiqui, cm S, 1'tiulo c* no
Estado do Rio, podendo o governo
urorogar, reduzir, estender o suspen-

O Sr. goneral Abilio de Noronha, chefe da
região militar dc. S. Paulo

dol-o. conformo a necessidade do
garantia da ordem exigir.

Cintra a matéria so manifestou o
ar. Monlz Sodré, defondendo-a u sr.
Miguel do Carvalho.

O sr. Vidal Ramos asseverou nun-
ca ter participado de propósitos ru-

voluclonarlos e votou polo modlda
cxtriiinii, quc* foi encaminhada, a sc-
guir, ii suncçSo presidencial,

NO EXERCITO
TOMO O EXERCITO DE PROM-

PT1IIÀO
Logo que o governo levo conheci-

mento dos fados desenrolados em
S, Paulo, íoi Imniedlataiiionto urde-
nada a promptldão dan forças du
Exercito dcstti guarnição,

O general Ribeiro da Costa, com-
mandante dn região, compareceu úh
piir.«oll'UH horas da manhã, ao cdl-
tido do Quurtel-Generul, o mesmo
fazendo tc-dus os seus auxiliares.

A entrada no Quartel foi vodnd.i
aos ostrarohos, medida ulllia observa-
tia em todas as dependências do Mi-
nisterio da Guerra c quartéis.

Durante todo o dia foi grande o
I movimento do commandaintas do
corpos no Quat-tel-Oonera-1, bem

I como nas sedes dus commoiidos da
brigada tle artilharia, a cargo do go-
neral João José do Lima, 1* o 2" de
Infantaria, a cargo, respectivamente.
dos generaes Potyguaia o Menna
Barreto.

NO MINISTÉRIO DA GUERRA
O marechal Setembrino de Carva-

Hio,
seu gabineto cerca de 7 liuras da
manhã, u.ndo comparecido tombem
todos os seu» auxiliares.

O ministro conferenctou durante o
dia com varias altas paJentes do
Exercito, providenciando «obre os
acontecimentos desenrolados em Sáo
Paulo.

No gabinete do ministro não íoi
permittido o entrada a nenhuma
pessoa estranha ao serviço.

NA VILLA MILITAR
A ordem do promptldão constituiu

uma verdadeira sorpresu para os
corpos da Villa Militar.

S6 horas depois dc ser expedida a
ordem c que a officiulidade poude
saber o mutivo quc a determinara.

Foram tomadas medidas para o
policiamento da Villa, cujos quar-
leis foram todos impedidos,
O COMMANDO DAS TROPAS DA

VILLA MILITAR
Quando estivemos na Villa Mili-

tar soiibernoti que todiu. as tropas
uni aquarteladas, inclusive u Escola
de Aviação Militar, iriam ser entre-
gues u um commando unlco, coma
aconteceu eni Julho tle 19*22,

A' tarde essa noticia íoi confirma-
da, sendo dtstinguldo com essa pro-
Va de confiança do governo, o í-oiie
ral Tertullano do Albuquerque 1'uty-
guará.

regi.iec respectivamente dn Rio
Grando ilo Sul o Minas Oeracs o da»
gunrnlçOoa dus outros Betados, co-
llieçarani u nfflulr nc Departamento
da Guerra a no commandante dcotu
região.

outroa offlclaes que so achavam
aqui om iivuiflliti ou matriculados
nus dlfterontos ICscòlus tio lüxorcltò,
tiveram ordom do ministro para ae-
gulrcm urgentemento para seus cor-
pos.

GENERAL ERASMO DE LIMA
O general Erasmo ile Lima, re-

ccntemente promovido ;. esso posto n
nomeado conimiiiidanto da brigada
de Infantaria quo tem séde cm Juiz
do Fora', apresentou.so hontem ii"
altas autoridades dn Exercito,

FORÇA COM ORDEM DE EM*
B.VRQCE

O sr. marechal Setembrino tl°
Carvalho, ministro da Guerra, ordo*
nou que toda « 1« brigada do in-
imitaria, «quartelada na Vlllia MUI-
tttl-, fizesse os preparativo*, necessa-
rios parn embarcar pnra s. Paulo.

Immediatamente ., general Ter-
tullano Potyguara t.iniou an ncctvt-
sar!«H providencias do modo ni'p.

.dentro de curto tempo, ficou aquellaMinistro du Ouerru/chegou ao | unidade prompta paru seguir, com'' tudo o seu matoiinl cto campanha,
NA MARINHA

O almirante Alexandrino do Alon-
car, mlnlstru da Marinha, com-parefcu
honti-m, tu. seu gabinete de trabalho
multo eodo. Pouco antes dus 10 lio-
ias mandou orm-nutr o almirante. Josc
Maria Penido, i-ommimdantc da cs-
quadra com quem conteroniolou.
A CONFERÊNCIA COM O ALMI-

RANTE CHEFE DO ESTADO
MAIOR

O mlpistro da Marinha tambem
munMoii chamar cedo, o almirante Ma-
ehado Dutra, chefe tio Estado Maior
da Armada, com quem confarenclou
demorudamente, sobro os providencias
a serem tomadas,

O BATALHÃO NAVAL NO AR-
SKNAL

Na conferência havida entre o ml-
nistro du Marinha o o chefe do Es-
tudo Maior ficou combinado que viés-
sem para o Arsenal de Murinha 200
praças, do Batalhão Nava-1, embalada,
o com urtllharla.

A PROMTT1DÃO NA MARTNHA
Por determinação do governo, todas

as forças de Marinha acham-se em ri*
gorosa promptldão.
O COMMANDANTE PROTOGENE3

CHAMADO PELO MINISTRO
O capitão do mar c guerra Proto-

genes Guimarães, director de aeronau-
((Continua nu 7' pa-rimt)

OS OEFIOIAES DE OUTRAS
GUARNIÇOES

Logo que se espalhou a noticia
da revolta os officiaes da "' C 4"
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; 0 "Campeão de Minas" entregou os 500 contos aos portadores
do bilhete 8739, extração de 26-6-1924 ^
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A VELHA, NA RUA DOS

Andradas 11 e 13
A NOVA, A' RUA

Ouvidor 134

ODORANS é, incontestavelmente, o
melhor dentifricio da actualldade.
Em liquido. 3$000. Em pasta. 2*500.
A' venda em toda a parte.

34
*. dlfflcil admiração

mlnina ó a vlcto-
a suprema da arte

o bem vestir; ex-
erlmente essa sen-
ação divina pro-
orando a — Guana-

Oara - R. Carioca 54.

Phnuiaraohia tirada na aoencla ''C«iTip*)ío de Minas", por oceaaiio do paflamento de um premio da BOO contos da Uotert» de Mis» Geraes _ No grupo e«Uo oa
nnrtaSoraa do bilhete, o agente quo o vendou em Águas Virtueaaa, o «oclo-cho f« da firma Saul C. Belrão A CempanhU, ropr«a«ntontes da impronsa o putroa

pessoas gradasportadores do bilhete, o agente quo

a*a  jí é do domínio publico
que o grande premio de 500 contos,
correspondente á extracção da Lo-
teria de Minas Gerace, cm 26 de Ju-
nho do corrente anno, coube ao bi-
lhete 8.739.

Agora podemos divulgar a' noticia
de que esse premio acaba de ser

pago. Ha poucos dias registrámos
que a direcção da Loteria dí Minas
Geraes aguardava apenas que o por-

zer de vender t. bilheto premiado: lustrada, clientes do "Campeão

foi o sr. Paulo Viola, agente da Mines" e amigos da conceituada flr-
Loteria do Minas Geraes em Águas ma proprietária da Querida agencia
Virtuosas e ali prestimoso correspon- | loterica

de peão

dente do O JORNAL.
O sr. Paulo Viola veiu ao Rio do

Janeiro em companhia daquelles
amigos, para assistir ao acto do pa-
gamento e com-partilhar das suas
justas alegrias.

i Eram 13 liorai-, quando o sócio che.

tador ou portadores daquelle bilhete j 
fe do "Campeão de Minas" effectuou

comparecessem afim de embolsal-os o pagamento. O acto revestiu-se de

da elevada somma correspondente ao : grande solemnidade, mas de uma so-

em seu poder. lemnidade espontânea, dess-a sole-"cheque'
Os felizardos são quatro distinetos

cavalheiros de Águas Virtuosas, a

Os portadores do bilhete 8.739 rc-
ceberam os 500 contos das mãos do
sr. Raul C. Belrão, que aproveitou
o ensejo para íelicltal-os multo ef-
fusivamente. Accentuou quanto lho
era grato effectuar não s*o aquelK-
pagamento como todos os outros cor-
reepondentes a bilhetes vendidos pc-
las instituições lotericas do palz
Rejubllava-se com Isso pessoalments
e pela agencia o "Campeão de Mi-
nas", a qual, mcrcG do Deus, vae
singrando pelo mar bonançoso da
prosperidade. Desejava aos felizar-

do Minas", n distineção com
quc eram acolhidos c bem a"ssim ao
prompto, ao Immediato pagamento
de premio tão vultoso.

Aos presentes' foi sorvida uma taça
de "cham pague" c- biscoitos fl-
nos. — ***

mnidade natural aos actos cm que.
ao lado da emoção de receber um

encantadora estação hydro-mlneral,! premio loterico, ha a emoção e o

o. formosa prlnceza do sul de Minas. : orgulho de ver confirmado o concei-;dos possuidores do bilhete premiado

Honteni apresentaram-se os mes-' to de tambem possuir o Brasil Inetl- ] todas as venturas e agradecia a pre-

mos na agencia loterica "Campeão tuições lotericas organizadas com sença dc quantos testemunhavam

de Minas", da firma Raul C. Belrão bases sólidas e dirigidas com eleva- aquelle acto.

Companhia, á rua Rodrigo Silva, do critério, a par de Incontestável, O dr. João de Paiva Gonçalves e

dr. João de Pai- e comprovada honestidade, como sóe seus companheiros agnaíecc-ram á

ser a orientação dada á Loteria de Loteria de Minas Geraes e ao "Cam-

Minas Geraes.
Estavam presentes, além dos inte-

ressados. vários commerciantes, re-
presentanles da imprensa, diária e il-

&
9. São ellee os srs
va Gonçalves, coronel Joaquim Ri
oardo Barbosa, Ricardo Barbosa Fi-
lho o Moacyr Barbosa.

*E' justo assig-nalar tambem o no-
nw da pessoa a quem coube o pra-

' 
PINCÉIS PARAV BARBA (Purs

I badger). Grande "fortim ento. Artigo
(superior. Casa Hermanny. R. Gon-

çalves Dias C4.

TESOURAS VITRV, legitimas, para
todos os fins c alicates para unhas e
pelles. Casa Hermanny. Rua Clon-
cal ves Dias, 54.

LOTERIA DE SANTA
GATHARIHA

DIA 9

30 ÇQHTOS
Inteiro l0$OOO

COFRES NASCIMENTO
OS PREFERIDOS

223 — RUA GENERAL CAimtRA — 223
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OS GATUNOS
EM ACÇÃO

¦ —-¦» ¦

VAIUAfi APPRiniRNWiKS
O Invostlgador iifi, do 10" dif*ri-

cto, prendou « nacional Sllvorlo Oo-
in''ii a apprcliondou em B9U puder um
terno de cawotnlrn do valor ile 1)00$,
(1U0 tol furtado du tlnlurarla do sr.
Antonio do Almeida, sita A rua Lu-
i-lilla 1/iKo, 10.

Uni poder de Miunnol Daniel
Bofi'11, residente Ci rua Miguel For-
mandes, 77, o mesmo policial appro-
hcndOU nove canários bolgnít <iue fo-
ram furtados, com a« respectivas
galoliiH, da casa de n. 31), da rua
Torres Sobrinho, residência do dr.
3. Vlrflor Filho,

Km poder de terceiro», o nllu-
dido inveotlgador npprohcndeu nua-
tro pares dc calçados do proprieda-
do do lenentc Josf; Marques Polônio,
residente Ci rua Uollvla, 11, c que
foram furtados polo nacional Arthur
Alves, da Silva, vulgo "Asultto", que
cstfi preso.

Costumes, vestidos, robes,
ntanteauxs, capas e manieaux
para {.hcatro, impermeáveis

Vicente Perrotta, ex-alfaiate das
fazendas preias

RUA ASSBMDIiB'A, 72 — T. C. 11170
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As Mulheres
mais admiradas
São aquellas cujo san-

gue é vermelho e poro e
cujas faces revelam sau-
de e energia.

reconstituí todo o organismo,
Iíz cessarem as enxaquecas, aug*
menta oappetite, dá brilhoaos olhos,
emfim purifica o sangue. Seus resul*
tados são surprehcndentes. Á vgnda
|u 80 annos-

-•¦ «o xsss-iT.s-ao

Tenha os Pílulas do Or. Ayef
sm sou lar.

Conservam a regularidade doe
Intestinos e do fígado.

SSo puramente vegetaes. t

n :iuu!.n<u -ixan :v*Míx

Mal irremediável
usr PHAitMAOBirnco colhido

A' tardo, quando proaurava atro-
vossar a rua Marechal Floriano, íol
colhido por uni automovol, cujo mo-
torlsta se evadlih " pharmaoeuticoJoflC UoncalvU8 du Kllvn, com 7S un-
iiiim do odade, brasileiro, viuvo, mo-
rador li rua Qarcla Itedondo, 22.

A vlotl-ma, qua recebeu ferimentos
na cubeçii, perna e pd esquerdos,
foi soecorrida pela Assistência.

ATROPELOU E FUGIU
O vendedor 11111 bula nte, DomlllBOS

Rodrigues Botelho; cum 10 nnnon do
odado, ciiBOdo, portuguez, rcsld*-**»****
i'i rua Illaohuolo, SOU, quando pana*
vn pola rua do ICstnclo, foi colhido
por uni automóvel, recebendo, ollo,
ferimentos na região pariotal «1-
querdii,

Soceorrído pela Aflslstoncla, ficou
em tratamento em min residência.

O motorista ovadlu-so.

Desastre mortal
Conforme noUcl&mps, honteni. foi

recolhido 110 necrotério do Instituto
Medico Legal o cadáver do um me-
nor desconhecido quo, estando em
tratamento no hospital Hahneman-
ninno, velu a fallecer em consequen-
ela do i] 171 desnutre do bondo soffl'1-
do 0111 logar Ignorado pela policia,

Antes de ser procedida íi autópsia,
foi o menor reconhecido como sondo
o operai-lo Antônio L. Salgado, bra-
sllolro, de 11 annos de edade o re-
sldento ú. rua dr, Ezequlel, 13.

A causa da .morto, do menor foi,
conforme attestou o. dr. Rego Bar-
ros, conseqüente a ferimento do era-
neo, hematoma suli-dural, com dea-
trulçâo parcial do lado esquerdo.

Recomposto, b cadáver foi remo-
vido pnra a residência de seus paes.

Mordido por cão
O empregado no commercio Ma-

noel Gnchifrlno, com 1*1 annos de
odade, morador íi rua Leite, I). foi'mordido 

por nm ciiò, na mão es-
querda, motivo •por- tiue foi soecor-
rido na Assistência.
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A MâlS nOKHECIDA DO BRASIL
REMlíTTrai-SK AMOSTRAS B

ACBITAM-SR AGENTES
PEDIMOS A

SERAFIM A. VASCONCELLOS
Rua Marechal Floriano Peixoto 117

RIO DB JANEIRO
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O "Pincio" em viagem para
Gênova

Somente honlem, peln manhã. 6
quo as autoridades marítimas, visi-
taram o paquete Italluno "Pincio",
entrado, nu véspera !i noite, do Iíuo-
nos Aires o escalas por Montevidéo
o Santos.

A unidade Ititlluiiii trouxe para
esto porto •I.I passageiros o levou
eni transito para diversos portos eu-
rupeus l!10.

Nesta capital ãofioiilbarearam os
artistas da Companhia do Variada-
des dirigida polo conhecido actor
Kandull, que se eonip&u das ho-
gulntes figuras: Annlo Elisa, Odctto
Plorolte, Maurieo Husn, Ceorgo Io-
rio, Ohas Shketon, Maria Reovos,
•liimos Martin, Clnby Campbell, Mur-
lha 0'Comor, hlthel Weaber, liny-
mond Kriin, lOsperanco Nunker, Me-
lino Crocker, Chrlstan Nood o Mu-
noela Rosseau,

Essa "troupe" doverd estrear, lio-
3o, uo Copacabana Theatro, com a
revista "Oh Chorlc!"

Dor oceasiilo do desembarque, fo-
ram examinados minuciosamente os
papeis das artistas solteiras, o que
ia motivando um incidente entre o
empresário o o Investigador Clicar-
regado du exame.

Em transito pnra a Europa via-
.iam a bordo do "1'lwlo", o jornnllH-
tu argentino Leopoldo Lugones, de
"Da Nnclon", de Buenos Aires, que
vao representar a Commlssãu de Coo-
peracão Intellectual Argentina na
Sociedade dns Nações, a se reunir, a
25 do corrente, em Genebra; o vice-
cônsul argentino na Franqa.Hi'. jul-
llierme Losslo, que se faz acotv.pa-
nhar do sua senhora e o Jurista;
tambem argentino, Hormann Mosk-
witz.

O "Pincio" partiu il tardo para
Gênova, sendo boas, as condições sa-
nitarlas a bordo.

ABREVIANDO A VIDA
COM ÁGUA DE COLÔNIA — Com

estes titulem registramos hontem ter
a senhora Etilina Carmcla, viuva, do
27 annos ile edade (f moradora ii rua
Prudente de Moraes. 2li, tentado pôr
termo íi existência ingerindí1 peque-
na quantidade de água du colônia,
pelo quo recebera soccorros da As-
slsteneiu, sondo posta fura do peri-
go. Melhor informados, tivemos scien-
chi de que n senhora Eulliia Carmela
fôrn victima de um aecldente, pro-
vocado pela inadvortencla de unia
SUU. em pregada que entornara sobre
si aquelle liquido, quando attendia a
uma sua determinação. O medico du
Assistência, dr. Marcilio Yplranga
dos Guartmys, quo lhe prestou os
soccorros confirmou-nos não ter lia-
vido tentativa do suicídio alguma,
mas sim um lamentável descuido da
empregada

Ao se desviar de um bonde
A suxttgenarlu Clara Tinimos, mo-

radora ú rua das Laranjeiras, -14,
quando se desviava de Uni bonde,
na praça José de Alencar, foi vlcti-
ma do umu. queda, recebendo um
ferimento no craneo.

Soecorrida pela Assisteimlü, foi;
recolhida o cida.
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Queda de bonde
Carlos Emillo de Carvalho, com 32

annos de edade, brasileiro, jornalis-
ta, morador em Vassouras, quando
descia de um bonde ú. praça da Re-
publica,- levou uma queda, ferindo-
se ani varias partes do corpo.

Soceorrído pela Assistência ficou
em tratamento no hotel onde eotfl.
hospedado.

J 
PINTO — Prédios e terrenos,

'construcções o outras operações;
rua do Rosário, 161, sob. Tel. Nor-
te 5236 o 3160.

N INGTJBM compre terrenos sem ver
oe da Companhia Territorial do

¦Rio do Janeiro e verificar a.s condi-
ções de venda. Assembléa, 79.

DALACETE A' _VENDA — Motiv;>
*'. viagem, aceitâm-se propostas pa-
ra um, á rua Conde de Bomfim,
tem sete quartos 3 salas, pomar,
grande jardim, garage, eto.. faeil
paga. Informações com o dono, a.
rua lAirga, 55.

TERRENOS em Ipanema-Lèblon, a
prestações mensaes, em ruas que

serão calçadas immedlatamotnte.
Companhia Constructora Ipanema,
rua do Ouvidor, 139, telephone Nor-
ie. 2501, ou Companhia Brasileira do
Tmmoveis e Construcções, Avenida
Rio Branco, 48.

yENDE-SE grande fireo. de terreno
V dividida em 42 lotes o grando
prédio em fôrma do avenida, Ss. rua
Lopes n. 64, hoje Antonia Alexan-
drina e Maria Lopes (estação dc Ma-
dürelro), om leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO. terça-feira, S de julho
dó 1924, ús 4 horas da tarde.

\/ENDEM-SE lotes de terrenos, na
rua Alzira Valdotarçfjii. 63. a cin-

co minutos da estação de Sampaio,
Ti. dinheiro ou em prestações. Lotes
de 500$ jiara cima. Informações no
local, com o encarregado. Trata-so
¦.¦om O. Rí-e, Alfândega, 110, 1", das
11-12 e 4-5.

VENDE-SE o bom predio íl rua
Lucidlo Lago n. 92. estação do

Meyer, em leilão, pelo leiloeiro PAL-
LADIO, quinta-feira, 10 do corrente,
âs 4 1|2 horas.

yENDE-SE o grande e solido pre-
dlofde sobrado fi. praia da Lapa

n. VS, em leilão, pelo leiloeiro PAL-
LADIO, quarta-feira, 9 do julho dé
1924, fis 4 1|2 horas da tarde.

VICTIMAS DOS TRENS
UM OPERÁRIO MORTO — Pelu

nianhã, de hontem, o Irem S8 1 co-
llieu, nu oütaçuo de Oswaldo Cruid
o operário Honrlquo da Silva fon-
seca, brtudleiro, solteiro, do 51 nn-
nos du odado o morador ú ruu Pe-
reira de Figueiredo 127, A -.'latim»
(allooeu no local do desastre, lendo
a policia do 2S*** dlMrlclo feito ro-
mover o «ou cadáver para o noero-
torlo do Instituto Módico Legal,

A MORTE DK UM GUARDA MU-
NICIPAL — Vlctimn de um dosas-
dc do irem, oceorrido na madruga-
dn ultima, próximo ã estiiijfto du
Triagem, fnlleceu no posto de Asrils-
tencia ilo Meyer o guurdu municipal
Arlsthetl Tavares dos Santo», brasi-
lelro, casado, de 40 annus du edado
o residente fi. ruu Vital, 122. o sou
cadáver foi removido pura o ne-
croterio do Instituto Módico Lega.,
onde o dr. Rodrigues Cüô procedeu
ú autópsia a constatou como causa
da morte: " Esníiignmento doe mem-
bros Inferiores". Recomposto, o ca-
daver do referido funecionario foi
removido para a sua residência.
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Entre vizinhos de casa
A' ladeira dos Tubajams, 40, no

Leme, residem os trabalhadores bra-
çaes, Paulino Pereira e Nicolfio Go-
mes, ambw brasileiros.

Hontom, apôs ligeira discussão.
Paulino, armado de píio, aggredlu no
segundo, produzindo-lhe vários fe-
rimentos na cabeça e nos braços.

A policia do 30o districto prendeu
o aggressor e. mandou a victima para
a Assistência.
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Sob um bloco de pedra
Carmen Santos, com 21 annos do

edade, solteira, brasileiro, moradora
á rua Arlstldee Lobo, 163, quando
so achava no quintal de sua casa, fo|
colhida por uni bloco de pe Ira, re-
cebendu ferimentos nos hombros c
no braço direito.

Medicada peln Assistência, ficou
em tratamento cm sua casu.

0 "Pdendoza" no porto
Procedente de Gênova c escalas,

atracou no porto, o paquete francez'•Mendoza", o qual trouxe para o
Rio apenas 4 7 passageiros.

A unidade da Comniereial Mariti-
ma veiu em boad condições «111ÍU7
rius, tendo partido liontem mesmo
para Buenos Aires, para onde leva
2S7 passageiros e muitas cargas.

— Nosceu a bordo, no dia 27 do
mez passado, o menino Joseph-An-
tolne. filho dos immigrantes syrlos
Amélia e Felipp tíanb, quo se desti-
num a Buenos Aires.

THEATRO^IVIUSICA E C].NEMA
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Lustres finos
om crystal da nohemia, vèndeín-se mode-
los para. preços da fabrica, nua da Al-
fandega 11. 110, !«, das li íis 12 o das
í ás D.

Navalhada
Benjamln. de Barros Nery, qui-

tandêlro, com 33 annos de edurie,
residente ii ladeira do Barrozo, 132,
foi. pela manhã, medicado na Assis-
tencia, por ter sido ferido, a navtt-
lha. 110 hemi-thorax esquerdo, não
tendo, o ferido, feito declaração ai-
gttma relativa ao ferimento.

A policia local não sabe do sue-
cedido.

Morte repentina
No interior de ui.ua casií existon-

tc no sitio Oliveira, mi Penha, fal-
leceu repentinamente a viuva Maria
Luizá da Conceição, brasileira, do-
mestiça, de 70 annos de edade e ali
residente.

Sciente do oceorrido a policia do
22" districto fez remover o cadáver
da velha para o necrotério do Insti-
tuto Medico Legal, onde o sr. Se-
bastião de Barros procedeu ii auto-
psia o constatou como causa da mor-
te: "Nophrite chronica",

Recomposto, o corpo dà infeliz
viuva foi sepultado 110 Cemitério de
S. Francisco Xavier.

CHRONICA THEATRAL
MUNICIPAL

"1'Yuni'llltm", oomodin do
do Diinui.s lllho, inibi Com-
puiihiii Drnniallru l'riimv/11.

Uma poça do Duiniis Filho!
B "Fnincíllon", essa suavo o —

por quo nfio dizer? — linda historia
do amor, de um sabor romântico,
que ora, unnus ntiiiz, o encanto dus
plalcas emotivas.

(.'omiitdo, nfio foi mal pensudu essa
Idía da uos dar "Pranolllon". A co-
media do Dumas Filho, certo, fes ro-
cordar o bom lemi», cm que nesta
torra havia, íielo menos, urxo de re-
presentur, o Furtado com Luolnda o
Chrisftluno, com Lucllla, nos davam
a historia da ciumenta "Fr;in<dne".
B por que não dizer quo a represen-
tação era digna do renome desses
artlstus, que o panno subia o o am-
blente que so abria nos olho» do os-
pectador impressionava bem o a
neçüo so desenrolava de unia manei-
ra attmente?

A "PranclllOn" do hontem, para
a sala repleta do nosso theatro ot-
flcial, em nada suppluntaria u
"Francillon" do pUtr*ora, reprosenta-
<la nas acanhadas casas do especta-
culos do Rio antigo.

Isso nfio quer dizer, porém, que OS
artistas da Companhia Dramática
Franceza nao se portaram á altura
de 11111 desempenho recommendiivel.

Absolutamente. Pelo contrario.
A sra. Marle-Therése Pierat ex-

toriorizou-nos uma alma do ciumenta,
como bem devirá ser a dessa mulher
quo pregava o principio, algo peri-
goso, de que o marido que tem uma
amante deve pagar ;i falta com um"gesto" egüal da parte du esposa.

No papel do marido, o jovem galil
André Lugnet portou-se com O "élan"
necessário, principalmente quando so
julgou ultrajado na sua honra.

Lugnet Poe, actor do uma sobrie-
dade tão elegante o de uma verdade
scenlea tão fina, fez um pequeno pa-
pei, que nas suas mãos tomou vulto
e interesse.

Cnrlatlane Laurey é uma ingênua
aceitável, o Blanche Peyreus deu-nos
com correcçâo a Therése Smlth.

Em outros papeis vimos Chrlstia-
no Lureeau, Allain-Dhurtal, Roger
Weber, Jean Wal, René Stem o Gu-
dry, cooperando para a afinação do
desempenho.

Os seenarios eram velhos, mus a
scena estava arranjada cnm gosto, o
o espectaculo agradou fi assistenclu.
quo enchia, "au grand complot".
como se diz na gyrla theatral, o Mu-
nlcipal, honteni, á noilc.

De quando em quando não é mão
uma dessas peças que arrastam atraz
de si a fama de uma época que pa3-
sou, mas deixou saudades...

Interino
NOTA — Deixou dc ser publicada,

hontem, por falta do espaço.
THEATRO íV MODA ANTIGA

Unia nota enviada, hontem, a um
dos jornaes da manhã, diz que "a
Empresa Paschoal Segreto, desojllll-
do reviver os tempos adVeou eni que
o popular theatrlnho da praça Tira-
dentes fazia aa delicias ilu população
do Rio de .Janeiro, já pela bizarra
extravagância de seu repertório emi-

| nenteineiito popular, já pelo «xito
que obtlnham seus artistas, tendo á
fronte a figura sympathiea de Al-
frodo Silva, resolvera convidar para
dirigir seu theatrinhd o dr. Alva-
renga. Fonseca, uni dos seus funda-
dores e pessoa grandemente Influen-
te em todos os círculos do nosso
theatro".

Sem que de modo nenhum seja
nosso intento combater o convite foi-
to ao presidente da Sociedade de
Autores — um verdadeiro homem de
theatro — pani assumir o seu an-
tigo posto naquella casa. que tanto
lhe deve. .somos forçados a discordar
dessa nova orientação da Empresa
Segreto, que, premeditando 11111 rc-
crto lamentável, pensa em offerecer,

autores, Insulr.indo-sc — Inspirando-
ne apenas — 11011 moldes das siias po-
ças, nos seus processos do onscono-
i;AO, nos sous lindos figurinos, cul-
dassoin dn fator reviot.ia nacionaes.
teriam trlumphado no S. José, como
aconteceu a dois ou tnv. Ao Invés
disso, porém, entraram ft plasmar,
111,'^bilineiite, revistas francezas, «e-
duSdos, apenas, pela belleza dos
quadros de fnnmnlu o esquecidos de
quo laes trabalhos nio agradariam,
Uma vez que lhes l'ultu«so a côr lo-
cal, a opportunidade, a critica aos
noasos costumes, o espirito, om aum-
mu — o cimho nacional.

Vestir e decorai* bom uma obni
theatral, só poderá nugincntar o sou
valor. H não serú, por certo, com os
procoasoa antigos, com um grande
carro nas «pothooses, com typos de
ruu JA. sovados, com sambas o mnxl-
xes, com dialogo em calão o com
mutações no escuro, a rufos do caixa,
que conseguirá o S. .losé voltar aos
seus "tempos áureos", dos quaes o
arrancou, apenas, um erro de dire-
cção.

B disso silo prova varias revistas
nacionaes, traçadas, vestidas e deco-
radas fi moderna, que, em outros
theatros, tém conseguido longa per-
manoncla 110 cartaz.

ü THEATRO
OS ESPEOTACÜLOS DE ITO.rE, NO

MUNICIPAL
Realiza hoje dois espectaculos, no

nosso primeiro theatro, a Compa-
nhln Dramática Franceza Pierat: om
vesperal será levada á ecena "Les
marlonettes", de Pierro Wolf; fi noi-
te, em 1* recita popular, teremos"Francillon", a 8$ a cadeira.

m~,j, Pierat o o sr. André Lugnet
A frente. Sen! «sho- a 6' ré*dta de os-
slgnatuiii da temporada.

"AMOURlUTBK" PBIiA COMPA*
NHIA PIKRAT

Bm réoltn do uaslgoaturu, teremos,
depois do amanha, 110 Municipal, a
peça "Amoureime", de Porto Rich*,
umu dns mais notais do moderno
repertório fTiinc<*j!, eni que tém to-
dos on aeus intorprotes magnífico
trabalho.
"LA MOiVFmFA". AMANHA, I3M

UflCUTA KXTJtAOlWnf.MUA
Nilo vale 11 pena recordar o exlto

alcançado pelns repreoentasôea da
opereta "Im iiiontvrlit", até hu dias
represontadii pela Companhia Vc-
lasco 110 Theatro Lyrlco. Dcspsdln-
do-se uninnhií, dando sua ultima e
definitiva represontoçào, resolveu a
empresa que e»»i recita seja a preço
popular para que ninguém deixe d»
ver "La monteria" antes do assistir
á representação dc "La loyortda dei
beso",

A 1'BÇA DE FLOUBVCIIO SAN-
CHIES, NO TRIANON

Bstá constituindo um verdadeiro
acontecimento, no Trl.uuui, *us repre.
BcntaçOes da linda o bem feito peça
uruguaya, "Bm familia...", de Fio-
rendo Sanches, o vigoroso escriptor
uruguayo, A' sua primeira, ante-
hontem, iMmpnnTíTnn -oi srs, minis-
tros do Bxtorlor, dw Uruguay o pre-
feito municipal, o sr .Follx 1'nche-
co felicitou o sr. Oduvaldo Vianna
pela sua idéa de iniciar o Intercnm-
hlo theatral com oa demais paizes
da America do Sul. pela representa-
ção du comedia "Em família", nc-
croscentando:

A^ NO

"t/BNDK-SK o grande prédio para
• cinema A Estrada Nova da.Pavu-
na, entre os ns. 10 o 25, junto a
matriz de S. Benedicto (Pilares), em
leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
lerça-fcini, S do julho de 1024, ás
13 

'horns, 
em seu armazém, 11 rua

S. José H7, loja.

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

do sobrado ú praia da Lupa 11. 78,
em leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
quarta-feira, íl de julho de 1024, ás
4 1]2 horas da tarde.

PRECISA-SE DE CASA
Para pequena familia cie tratamen-

to, prcclzR-so do cnsü com tt quar-
tos, duas snlus, eto. Proferc-so nas
Inimcdinções de Haddock Lobo ou
Marlz e Barros. Cartas pur» o es-
criptorio do O JORNAL, A. Cruz.

PRÉDIOS A'VENDA
AVENIDA 11 DE NOVEMBRO

(UADDOCK LOBO)
Um pavimento eom porão habita-

vel, dividido, forrado e assoalhado,
no corpo, superior magníficos dormi-
torios, ealas, coziniha o mais depen-
denclas (entregue vasio).

RUA CASSIANO (GLORIA)
Tres pavlmehtos, cinco dúrmlto-

rios, salas e mais dependências (está
vago).

RUA BAMBINA (BOTAFOGO)
Dois prédios. 

' Dois pavimentos,
seis c -nove quartos, ealas, grando
quintal. Frente para a rua cia As-
sumpçuo, onde tem mais um prédio.

. .RUA CLAU.D1NA NS. ílí c 2»
(SIEYER)

Um pavimento,* duas salas, tres
quartos*o mais dependências.
Pliologriipliiiis c informações eom o

leiloeiro PALLADIO, á rim São
José 11. 57, laja, òndo so trata

gejWmimmmVKmmmTElmmm SFS

de futui*

SESSÕES VEHMOUTH1
S. JOSE'

Reallaou-se, hontem, no S. José, a
primeira vesperal da série "Sessões
Vermoulh", espectaculos que scriln
realizados, d'ora avante, nos sabba-
dos, á tarde, naquelle theatro.

A julgar polo pouco interesse des-
portado por essa "matlnée" inuiigii-
ral, nüo nos parecem que as "Ses-
seõs Vermouth" vinguem entro nós.
B, a aggruvur isso, a má organiza-
çüo do espeetiiculo contribuiu sran-
demente para que não obtivesse mes-
mo o agrado que seria do desejar,
para que se firmasse essa tentativa.

O Rio é ainda, apesar da sua ex-
tensão u população, num cidade que
trabalha de sol a .sol o que pouco se
diverte fi noite. Comtudd, se a"Sessão Vermouth" de hontem li-
vesso obedecido a umn orientação
feliz e segura, talvez abrisse caminho
ús futuras vesporaes daquello se-
nero.

Ta! não aconteceu, já o dissemos,
máo grado o esforço empregado po-
los artistas que exocutara.nl o pro-
gramma unnunciado, o que tudo rl-
zeram cm favor da Idêtt liontem lan-
cada entre nós.

o S. José teve concorrência di-
minuta, o os applausos foram pou-
cos.

B digamos, para terminar, que o
sr. Leopoldo Fróea foi o heróe d:i
tarde.

"EM FAMÍLIA" E A NOSSA
CHRONICA

Por desvirtuar completamenlo o
nosso pensamento, somos forçados a
corrigir um erro do composição ve-
rificado em nossa chronica de hon-
tem. sobre a peça "Bm familia",
representada no Trianon.

Analysando o bello trabolho do
escriptor uruguayo, escrevemos:

"Sem descer 11 minúcias dispensa-
veis, mas focalizando, figuras e am-
biente com admirável verdade, faz-
nos o autor sentir toda a mugua que
tronsvasa daquelle punhado' de soe-
nus que desusam naturalmente, umas
sobre outras, do instante em que o
panno so ergue até o momento^ fi-
nal."

Esso trecho foi, em porte, assim
modificado: "... faz-nos o autor
sentir toda 11 magua que trnn.svnsi

ao publico, espectaculos , daquelle punhado de scenas que si*

SENHORAS!
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HEMORRHACAS
COLICAS UTERINAS

CORRI MENTOS
PALLIDEZ ETC.

UTERCOL.IN
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(|tio serão ridículos, modernamente,
na illusoria presumpçâo, talvez, de,
com elles, attenuar possiveis desas-
tres financeiros, decorrentes do re-
perl.orio quo se abalançou a montar
ultimamente.

O mal causado por esses ospoeU-
culos. apresentados com riqueza o
brilho, possivelmente com uni ex-
cesso de luxo, não residiu na excel-
lencia dus montagens realizadas; sur-'
giu, apenas, da má escolha dos ori-
Rinaes levados á scena. rto.s quaes
dois ou tres. apenas, lograram o am-
paro do publico. Uma revista sem cs-
pirito, vivacidado, alegria o varleda-
de, por melhor montada c vestida
que seja, não poderá agradar. Por
isso. os Insuccessos verificados por

i aquella. empresa no seu popular
theatro, a que procura agora attrair
tt "mescla social"—c naturalmente os
autores que amesqulnhou — que ella
própria dali correu, quando julgou
ter encontrado uma orientação nova,
genial, para a sua antiga casa de
espectaculos.

Aquella "me«ela", sabla-o bem a
empresa, ô a mesma do todos os
theatros o de todos os tempos; ê o
povo, que sé anima aquillo quo lhe
agrada, pouco lhe im portando as
Classificações sociaes com que o quei-
ram mimoscar. E não é voltando a
um thentro de processos antiquados,
desgracioso, quo o S. José o obri-
gará a voltar á sua sala dc especta-
culos, como outr'ora acontecia. O
que nos trouxeram a "Ba-Ta-Clan"
e a "Velasco" só foi 'utll ao no.sso
theatro de revista. E, so os nossos

desligam, luitiinilnwntc, limas tliin
outras, . . etc."

Oivi, como isso reflecto justamente
o contrario daqulllo que pensámos o
escrevemon, imprescindível so tor-
nava que fizéssemos es.s;i pequena
corrigenda.
A RECITA DE ASSIGNATURA DE

AMANHÃ: "LK GOUT DU VICE"
A compnnhia Pierat representará,

na noite de amanha, a peça em -I
acto.-, do Lavedan, "Le gout du
viço", em que tomam parte os pri-
melros artistas da companhia, com

— O senhor estói. fazendo uma
bella diplomacia.

Idêntico gesto teve o si'. Alaor
Prata, que cumprimentou' o escriptor
patrício pelu feliz escolha da pega,'
que qualificou de excellenlo o dlzen-
do que a Companhia Brasileira do
Commedla Ablgall Mala lhe dá uma
Interpretação magnífica. O sr. Ra-!
mos Montõro, ministro do Urnguuy,
por sua vez. agradeceu os momentos
de deiieloso prazer quo lhe foram
proporcionados. "Km familia.,.',
que teve oa elogio." unanimes da cri-
ti<\i. se repetirá, hoje, na pequena"boiu" da Avenida, em tres espe-
ctaoiilos, ás 15 horas, ás 19 3|-l O
ás 21 :i|-i.

"LA LKVIO.VDA DliL »KSO,''t
TERÇA-FEIRA, XO LY1UCO

Quando a Sociedade do Autores
Hespanhoes abriu ha poucos mezes
um concurso para apresentação d*
operetas hespanholds, concorreram
muitos autores o maestros o entre
elles figuravam nomes dos mols aca.
tados nas letras hospanhoUis. Auto-
res de nome feito c maestros tis
reputação firmada não conseguiram'
entretanto u »uiio»j premio que tol
dado a Antônio Paes (filho) •¦ Bn-
rique Reoyo, dois jovens comedio-
graphos que o rcpartli-u.ni com oa
maestros Sontullo o Vert, autores d*
musica du opereta com que entraram
em concurso. L0 a obra vencedora
foi "La loyonda dei beso", u unlci
que reunia todas as qualidades exi-
;;idas paru alcançar o premio.

Disputada por iodo» as empresas,
roube a vez do sr. Euloglo Velasco
11 fazer roproseiitar no Theatro Apoi-
lo, de Madrid, pelu «ua companhia,
onde conseguiu o maior e mais com-
pleto suecesso, permanecendo cm
scena durante muito tempo.. De a«-
suimpto ptiramcnto -liesiianhol, estu-
dados oa typos o caracteres dos por-
Konusens com uma perfeição . extra-
ordinária, essu peça ficou na hlsto-
ria do theatro h**spun!iol como sen-.

Ido 11 regeneradora dc decadente'theatro na Hespanha,
O nosso publico conhecerá "La

leyonda dei beso", depois de ama-
nha, 110 Lyrlco, onde a Velasco a
representará om réc|ta do aseigna-
tura ."Arco-íris", por tal motivo, terá
hoje, eni vesperal o á nolto, á pre-
<;os populares, as suas ultimo» re-
presontações,

REUINIAO DE OORIST.AS

Pedem-nos a publicação do se-
gulnte:"Para fins de interesse da cias»,
as corlstns aibaixo-assignadas convi-
dam as suas collegas pnrn a reunião
íiue terá logar 110 theatro Recreio,
ús 15 horas do ¦"!s¦> 21 do .'índante,
pedindo o comparecimento do todo?

pagina.)(Continua na lo"

/¦aaBfflHBJ5BHBBE»B__MB

ai Co.

KOHLER. Awmttk POWHR
,. mdU.GtrCUOVtUD.C

GRUPO KOHLER ~ 0 ideal para
produzir energia electrica; pronv
pto funecionamento, econômico,
partida e parada inteiramente au-
tomatico, 110 volts, 800, 1.500

e 2.500 wolts.
Material radio-telephomco - Ma-
chinas, ferragens e artigos de ele-
ctricidade -- Tintas, óleos, polvo-

ra, dynamite, etc.

21 - RUA MUNICIPAL - 21
ntO DE JANEIRO
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PRODUCTOS SCIENTIFICOS DE F. LOPEZ

Aa Vpnil-; cl:i " pe"u lnfl"nta»eaiueiite uma alvura encantadora,uc v cuua tornando a cutis nua, hsd, branca e assetlniida: cura
espinhas, cravos, surdas, pannos do rosto e todas as impurezas da cutis; 6
o mais fluo e delicado de todos os preparados para a cutis.

rW-mnlina aca!m:l immediatamente o cura cm poucos dias comlchOes,t/cnilUlllld rrlelras, . darthros, emplngens, feridas, surdas, espinhas e
suores desagradáveis.

nnv Ac Rpllwa i,rotlucto e&Ui*i01 ae peiieza iei.en,ent0 rosa,

Ondulii

i I.OÇÃO DE VENUS,
ada.

porém de côr

•__ sem egual paia rortalecor e desenvolver osamigeno tíTmhlwi0S

o melhor produeto para nrormosear os cabellos; torna-os ma-
____i2_ elos, brilhantes e ondulados. Cura a caspa o a queda dos ca-

íiellos, rapidamente di aos cabellos belleza e vigor, tornando-os abundantes
e bonitos. Perfume sublime.

SEIOS caldos ou
tornando-os fortes c rijos. Produeto analysado

na D. S. P.
faz desapparecer Instantaneamente o cabello, pei-
lo o penugem do rosto ou de qualquer parto do

corpo; unlco que se pode applicar no rosto. Resultados garantidos. Evitar
lmltaçOos;*exigir productos legítimos do 1*. LOPEZ.
' Vendom-se nas Perfumarlas: Bazin, Avenida e Cirio; nas Drogarias Hu-

bsr, Berrini e Orlando Rangel. — Em S. Paulo: Baruol & Cia.
 LABORATÓRIO F. LOPEZ — CAIXA POSTAL 1511

ARADOS "Chattanooga"
(inegavelmente os melhores

• Empresa
J. R. STAFFA TMII

O thoatro tradicional da elegância carioca
COMPANHIA BRASILEIRA DE COMEDIA

ABIGAIL MAIA
Direcção de ODUVALDO VIANNA

HOJE, em VESPERAL, lis :i horas c &
noite, áJ 7 % o 1) li

A grandiosa comedia dc 1'LOUENCIO
SANCHEZ

EM FAMÍLIA...
'•E' bem uma comedia no sentido nobre da
palavra"., publicou 0 "Correio üa Ma-
nliií". Sio 2 actos dc uma verdade pun-

gente que morde u coração, quo faz
pensar."

IUlhetes :i venda eom grande procura
Lotações esgotadas.

PASSEIO AO

\ eonstrucçilo de um arado deve envolver diversos princípios funda-
meiitaes: SIMPLICIDADE, ECONOMIA. DURABILIDADE, I"AC1I. MANEJO c
HA1XO Ct.'STO. Em todos esses prlnclpoá se baseiam 03 ARADOS '-CHAT-

TANOOOA".
Tomos sempre cm "stock", de todos o= typos e para 

"todos os rins co.M
DISCOS REVERSPVEIS, COM AIVECAS DE TODOS OS FORMATOS, CO.M
OU SEM FACÃO, para trabalho cm qualquer terra,, seja barrenta, pedrego-
sa, dura ou argillosa.

Peçam catálogos illustrados, preços, etc, a

SOCIEDADE

KNOWLES & FOSTER
PARA O BRASIL Ltda.

I

Avenida Rio Branco, 18

Rio do Janeiro
largo dc S. Bento, 12

.S. Paulo

PAO DE ASSUCARi1—
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiii.

CINEMA AVENIDA

Depilatorio Lopez

Panorama o mais empolgante
ESPLENDIDO, ARREBVTADOR E

RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Os carros
aareoa funecionam com freqüência, dia-
rlamente, desde sete horas da manhã, {

A's segundas, quartas e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
pa»a o Pâo de Assucar ás 6 horas da
tarde e is terços, quintas, sabbados e
domingos ás 10 horas da noite. So chover,
funecionará somente até ás 6 horas da
tarde-

i TELEPHONE: SUL 768

- HOJE —
As ultimas exhibiçôes desse film en-

cantador, que i

A cidade e
as serras

COMPLETANDO O PROGRAMMA OS
DESENHOS ANIMADOS DA

PARAMÒUNT

— AMANHÃ —
GLORIA

SWANSONI
em um prodigioso e bellisaimo film

da Paramòunt

Z A'
Z A'

Verdadeira maravilha chvomatographtca £jj
mundial.

MiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllIltmmillHIUIIIltiliüJlHlUtilllllillir

*#¦



i ¦¦,.«.. ,\í«ri'í,<;i T^ t_«RV %?;£»«"!_?i^sfr-Tit^'!' K?«

O JORNAL — Domingo, 6 de Julho de 1924

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J
Ira

' ^íf ¦ r

g

¦¦ I;
A VIAGEM DO PRIN-

CIPE HUMBERTO
********* ——

A sua chegada em Gibraitar
OIDRAI/TAR, C (U. P.) — Ol)0-

gou hojo a esto porto a osquadru da
mart-nhu de guerra Itallanu, que con-
duz o príncipe Umbortc, herdeiro du
coroa da Itália u America do Sul,

A esquadra quo 6 capllnneadu
polo cruzador "San Cilorglo" partirá
toryu-fclru proafgulndo a viagem pu-
ra u Amorlcu do Sul.

— O príncipe Umberto, herdeiro
du Itália., do .passagem nesta porto
cm viagem .para a America do Sul,
foi recebido com todus as honras pe-
loa uutoridade» inglezas. S. Altezu
assistiu a um bunqueio seguido de
baile dado pelo governador cm sua
honra,

HOMA, 5 ÍL'. P.) — O príncipe
Umberto, herdeiro do throno, enviou
um te'egrammu ao ex-presidente do
Conselho dç Ministros, sr. Victor
Manoel Orlando, ppr intermédio do
almirante Bonaldi, eommnndanle da
divisão naval quo acompunhn Sua
Altezu á America do Sul, agrade-
ce-ndo a mensagem do boa viagem
du Sociedade Italo-Sul-Americuna.

o telegramma diz:"Os vossos votos de boa viagem e
do felicidudo nesta excursão, sensl-
blllzaram-me profundamente."

HA MAIS DE 40 ÃNNÕS"
Existo o Elixir do Camomlll* Granjo,

para o allivio efflcaz dos que soffrem do
eítomaao, figado o intestinos. Experlmen-
Ue e tereia a prova.

iosaoi

|íupías combinadas
jjcom serra circular eõ

appareihos de furar"

****%

A8 REPARAÇÕES
ALLEMÃS

*********} '¦ '¦

Vários estados allemães
apoiam o relatório Dawes

BERLIM, B (U. P.) — Oa mem-
bros du govorno do Reich acredt-
tam que a uoqulosecucla dos primei-
ros ministro» dos vários Estados d»
Allemanlia abriu caminho ii. effnctl-
vuijno dus rpcoinmendaqfics contldus
no rotatório upreacntado pelu gene-
ral americano Dawes puni resolver
u problema das repuruções.

— O governo prussiano foz hon-
tem umu declaração ú imprensa cs-
trangeira no sentido do que íavore-
00 plenamente u ruliidu Qftectlvac&o
daa recommondaçCos contidas no
1'clatorlo upreacntado pelo general

Da wes,
Diz mantor u esperança de que a

Allemunha viva pacificamente com
u Franca, mas salienta quo cmqunn-l
to o prlmvlro ministro sr. Herrlot |
revela Betar dominado por um novo j
espirito, algunn officiaes francezes
daa tropa» de oecupação no Ruhr ne-,
guem ainda a política de Polncaré,
sobrecarregando a Prússia com no-
vas conflscações de casas e edifícios
no Ruhr.

UMA BRASILEIRA RECEBE
0 GRÃO DE BACHAREL
EM LETRAS. EM ROMA
ROMA, 5 (A.) — A senhorlU

Rãymundu dc Vaaconcelios, filha do
sr. João Eudoxio de Vasconcellos
cônsul do Brasil nesta capital, rece-
beu o grúo de bacharel em letras no
Lyceu Francez.

O embaixador da Franga conferiu
á estudante brasileira o premio de
mérito pela seu curso de phlloaophia,
saudando-u pelo brilhantismo com
quo se distinguiu.
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U
O ESCRIPTORIO, DEPOSITO

E VENDAS
2 88 Rua Primeiro de Marco 88

RIO DE JANEIRO

Armazéns
do Louvre

Colossal sortimento de
Tecidos para Inverno

CASACOS DE CASIMIRA
DESDE 49*000

VARIADISSIMO SOIITIMEN-
TO DE CHAPÉOS MO-
DERNOS PARA SENHO-
IUS, DESDE 26Í000

MAnnOCAI.N DE LA E MARROCAIN
DE SEDA, USO E DE FANTASIA

1 RUA DA CARIOCA 14
'Uiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinnir

0 inimitável Electrico
Quereis renovar o vosso calçado ?
Ido Cl rua Senador Eusebio, 107. E'

o mais barateiro, perfeito e rápido cm
remontes, solas c n.cias solas o sal-
tos. Applicam-so solas do borracha, so-
las Neolln o saltos Wingfoot. Preços
som competidor — Rua Senador Eu.
zebio n. 107.

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL SiO JOAO BAPTISTA)
Syphilis e melestlis dos orgios genite-

urinarios. Consultório: Visconde de Inhai-
ms, 82, próximo A Avenida. Das 10 \'z **
18 horas. Norte 4.164.

LENHA
A metro» cnfcicoa, tnlhas. nckae e em
<6ce», parn caias de faraill», a preço*
TaUoaTeífl* — Aceitam-ne pedidos prl»
telephane V. 025 — R. AlecTla, 30
— Faaarrn, Meade» A C.

IO E' POR l X
•¦A NOBREZA" avisa a seus freguezes que

uniformisou seus auxiliares, devido ás
grandes enchentes que tem tido, para

evitar confusões.

95-URUGUAYANA —95
PARA DE8AFIAR

Cachc-nez dc pur» is, um . . 35000
Camisas para homens, a . . . 5$l)00
Cuecas de cambraeta, uma . . JJ200
Lenços, reclame do mez .... ?500
Gravatas, lindos padrões .... 1*500
Flanella branca e.ttra, metro . l.?000
Eponjj-o franceza on fantasia,

cói-te e|3 metros. ..... 17*100
Gorro da moda, corte I0J800
Giiarnli.ões para cama 55*000
Ouarntções para totlcttc . , 7$500
Bordado largo, metro. .... 1*400

AVISO
De manhã, o movimento * um pouoo me-

noa, deve aproveitar.
•

tP^OT\ Bronchites >^Sf
J^SS^ Porta AbertapabaaTUBEROJLOSE
USE XAROPEkGiMMI GLYCO-CRE0S0TAD0

OC W. ROCHA BRAGA
EFHCAZ EM TODAS AS AFFECÇÕEsI

DO PEITO
AGENTES GERAES: SANTOS D.\ FIGUEIRA ít Cia.

AVENIDA RO BRANCO, 9 —. TELEPHONE: NORTE 6424

mL.
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l>v norte-americanos chega-
ram a Karachi

LONDilES, I (U. P.) — Com-
munlcam do Karachi terem chegado
hojo íl noito do Multai) os aviadores
norte-americanos que fazem a voltu
Uo mundo, *

LONDRES, 3 U.\ P.) — Um des-
pacho «spoclnl dc Kuràuhl, recebido
pelo "Times", confirma a noticia dn
chegada ali dos aviadores norte-
americanos (-.ue catão tentando ren-
lizar o "rald" d« clrcumnavegaijíio
aerca mundial.

O despacho tambem noticia o cor-
dlalluslmo acolhimento uoncedldo pe-Io destacamento do lienl Corpo dc
Avlagio Britannica aos aviadores
norto-umorlcanos .por occuslão da suu
chegada em Karachi.

u corrospondente do "Times"
acerescenia <tue todos us effectivos
do Aerodromo Britannico em Kara-
chi compareceram a "atorrlsagem"
de seus collegas, o.*ferccendo-lhes de-
pois um banquete.

Declara mala u correspondento do"Times" que os aviadores norte-
americunos partiram de Multa» hon-
tem de manhã, ús seis lioras c de-
zoito minutos, soffreiulo algum atra-
zo no võo a Karachi, devido âs for-
tisslmii.4 ventanias que encontra-
ram,
-OS AVIADORKS-INGkEZKS-KM-

TOKIO
TOKIO, 5 (L". P.) — Acaba de

chegar a esta capital, procedente dc
Kagoshlma o aviador ingiez major
Mac Laren, que tenta u "raid" de
circumnavegagão do globo.

SHANGHAI, 5 (U. P.) — O avia-
dor britannico major Mac Laren, que
tonta realizar o "raid" de clrcum-
navegação aérea mundial, partiu da-
qui para Hugoslilniu, Japão.

0 CORPO DE LENINE VAE
SER MUMIFICADO

MOSCOU, 5 (U. P.) — O govorno
incumbiu o professor Worriglew dc
niumificar o corpo de Leniue, cujo
embalsamamento foi imperfeito.

PELA AUTONOMIA DE
ANGOLA

LISBOA. 5 (A.) — 13m Angola
houve uma grande assembléa, a que
compareceram representantes do
commercio, da industria o da agri-
cultura o do outras classes activas
locaes, na qual foi votada uma fun-
damentada moção solicitando do go-
verno nacional n decretação de me-
didas que assegurem a, continuarão
progressiva da autonomia daquella
província.

LÃ ARTIFICIAL
BERLIM. 3 (U. P.) — Afi Usina?.-

do Anilinos Heeseht, annunciuram a
descoberta dc um processo de manu-
facturar lã artificial, chimicamon-
to. Consiste o processo em transfor-
mar a fibra um tecido que podo sar
tingido de todas as çôrea, com ape-
nas metade da tinta necessária ao
tratamento da lã natural.

A companhia affirma que a lã ar-
tiflcial ó Inteiramente semelhante á
natural.

FOI PERMITTIDO QUE
JARRES VOLTASSE AO

RUHR
PARUS, Ci CU. P.) — Comniunicani

do Duisburg quo au autoridades
francezas pcnwibtiTaji) c(ue o ar. Jar
res, ex-ministro do Interior expulso,
voltasse ao território ocoupado.

LAVOLHO
Estão 09 seus olhos vermelhos e fracos?

E«tâo velhos c amados? Estão inchados e
Inflammados? Aqui está um tratamento
rápido, certo, permanente.A formula «Teste uovo produeto está publi-cada—o eeu medico reconhecerá os agentes
oanativoa—Puro, sem cór, dc aroma agrada vel,
absolutamente inoffensivo para a estruetura
delicada dos olbos.

Para se terem os olhos refrescoa, para perderáquella apparencia vermelha c fraca—olhos
inflammadoa—palpebraa inchadas—lave os
olhoe com L3"0lho e elles terio a clareza,
brilho, a belleza que vem com a saude perfeita.O seu dinheiro ser-lhe-lta devolvido st nüo
conseguir allivio com, o primeiro frasco. So-
menletemoueesoeveraosSres. GLOSSOP&
CIA., Rio de Janeiro. Com
conta-gotas, nas phamwtias, drogarias, etc
CWor. • hor. M. * Md. chlor. • t. p«r. • tfae. «ai. -í«tr. «d.

Puramente vegetal — Para
tosses, bronchltes, asth-
ma e doenças pulmonares

T08SE TENAZ
Cyrillo Bernardino Fernandes, capitão ajudanto do 11» batalhão do

infantaria do Exercito, etc.
Attesto que üó uso do xarope PULiWONAL, para combater uma bron-

chlto com tosse tenaz, de que sofrrl8 ha tros para quatro annos e ao
terminar o quarto vidro, vi-me completamente restabelecido, c, Jublloso,
passo o presente.

Rlo, i> dc fevereiro dc 100?. — CYRILLO BERXAllDINO FER-
NAHDES.

Fios isolados NEVA
Magnéticos de seda, ai-

godão e esmaltado e
W. P. (para tempo)

Comp. Nacional de Electricidade
Rua da Quitanda, 45

0 MINISTÉRIO POR-
TÜGÜEZ

¦¦¦i *** ¦ —

0 sr. Kodrigues Gaspar desis-
tiu de organizar o ministério

LISBOA, 5 (U. V.) — O director
da Aa.soclaij.1o Commercial cxpllua,
no "Dlurlo do Noticiai)" a attitudo
du sua üolleutlvldutlo perante » po-
lltlcB, flrnuiDclo íi necessidade du
vontitltuiofto de um uovorno fura deu
partidos, afim do restaurar e eononii-
ca o fliwiii-ili-amonte o pais:.

LISBOA, !i (A.) — Acabam dc sor
introduzido» novas modificações nas
"demarches" ciue estavam sondo pro-
codtdits para a spluqno da aciual
crlee política.

Ao i|U" parece, o sr, Rodrlgura
Gaspar, enuontrundo _:randes dlffl-
culdüdes o opposltíüo por parto de
elenifntos nuo haviam sido convida-
dos liara algumas dos pastas, resol-
vou declinar da Incumbência nuo lho
íüra commettido,

Por este motivo, o ecu collabora-
dor na organização ministerial, sr.
Domingos dos Santos, permanecerá
utoinho na congregação doe elemen-
tos llucoBUarlOS ao governo. Caso o
sr, Dumingues dos Santos nada con-
fllga, suppõe-oe i]uo o er. Joüo Cha-
gas s'3<i convidado pelo dr. Teixeira
Gomes, presidente da Republica.

0 ASSASS1NI0-DE-MATT-EOTn-
ROMA, 5 (U. P.) -- -V pcllcin re-

começou ne diligencias tendentos a
descobrir u corpo do deputodo Mai-
teotti, continuando as pesqulzas «e-
cretamento. A.s autoridades seguem
agora novas pistas. As Investlgaçõee
revelam um propósito encoberto quo
desperta grande curiosidade no pu-
bllco.

POLEIMJOA ENTRIO ARNALDO
JltJSSOLINI E TARINACCI

MI1AO, 5 (L". P.l — Travou-sa
viva polenVlca pela imprensa desta
cidade entro os srs. Arnaldo Museoll-
nl, irniãü do-chefe do governo, o o
ex-deputadü Parlnacci, a propósito
dos factos da política italiana.

O sr. Forinacci, quo tanto quanto
o seu antagonista pertence ao fascls-
mo, acha que o primeiro ministro
Mussolini estava no dever de agir
com maior energia, no sentido de
debellar a. presente situação""politioa.

Respondendo no "Popolo d'ltalia",
o sr. Arnaldo Mussolini se insurge
contra o maneira de interpretar oa
derveres do sr. Mussolini por aquelles
que invocam « .sue intervenção em
tudo o por tudo. O sr. Arnaldo Mus-
solini pede que o chofe dü fascismo
soja deixado em paz.

0 JAPÃO E OS ESTADOS
UNIDOS

TOKIO, 5 (LT. P.) — O sr. Gai-
mushe e>stú do viagem para Roma,
onde vae expor ao Vaticano o ponto
do vieta japonez na questão da lei
norte-amerlean» que prohlbe a en-
trada doe japonezes em território
dou Bstadoj Unidos e provocar dis-
sentimento a esse acto do governo
ameri canç.

A INAUGURAÇÃO DOS JO-
GOSOLYMPICOS

PARTS, 5 (tT. P.l — O presidente
da Republica, ar. Doumerguc, ina.u-
gurou hoje 03 Jogoa OlynTpicoa.

0 ACCORDO RUSSO-PERSA
MOSCOU, 5 (U. P.) — Telegram-

mas do Teheran anminciam ter sido
oasisnado hontem o accórdo com-
merclal rnsso-perea.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 5 (U. P.) — Bncontra-se

no Tejo, a. bordo do cruzador dina-
marquez "He-jmdul", o pninclpo de
Siao.

Convmunicam dc Braga:
Na sessão de lioje no Conçreaeo

Nacional Bucharistico o nuocio apõe-
i.ollco commainicou que sua eentidade
o papa Pio XI, nomeou o arcebi«po
primaz portuguez, prelado do solio
pontifício com o titulo de conde.

ü Congresso Nacional Eucharisti-
co tp-tegraphou ao santo padre
saudações, solicitando a bençio do
summo pontífice para os seus Ira-
balhos, ao.-? quaes aeaist-oni 25.000
congrcíMist-us,,

O Ministério da Agricultura
subaldiou com 8:000$ as "equipes"
militares o ctvrs portugWízas naa
Oiympiadas.

os íuSSecrítarios
ITALIANOS v

ROMA, D. (U. P.) — l>»s novos
sub-oucretarios de Estado 

'iomuran)

liosso hoje de manhã.

MARCONI ENTRE OS PAS-
SAGEIROSDEUMTREM

QUE DESCARRILOU
GÊNOVA, n. (U. P.'( — O expres-

so Paris-Rôma descarrilou esta ma-
nha perto daqui. Figura entre os
passageiros o professor . Marconi, o
celebro inventor da tclegraphiu sem
fio, . Até agora não foi registrado

.nenhuma morto como resultado des-
se sinistro ferroviário.

^^A^M^M^W^^^^VMW»A»WM^I^

Ein todas as drogarias c pharmacias. — Agentes: SILVA GOMES
k C. — 1" de }Ian_ú, 140 c 151. — RIO.

DINHEIRO
Empresta-se sob Jóias, mercadorias e
apólices da "Lyra Municipal" a Juros

especiaes
Francisco de Aguiar & Cia.

RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
^^^^M^VWWM^^IMVW^^V^^NW^^

BANCO COMMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ EM S. PAULO
Capital Rs. 60.000:000$
Capital realizado. . Rs. 30.000:000$
Fundo de reserva . . Rs. 19010:500$

FILIAL DO RIO DE JANEIRO
Rua da Alfândega 21

TELS.: N. 6434 e 6435

CASAYORK
ASSEMBLÉA 22 ÀX 26:mbi_e:a 22 àx

Esquina rua Carmo
CAMISAS DE TRICOLINE

S6 branca, super 25*000
Cores variadas . . i., ,., mu 26$500
Cór palha, listadas .... 26J800
Tricolino Franceza listada .. '29$800
Cores lisas super. .... 82$500
Artigo de luxo ...... ..- 34ÍS0O
As mais bellas, listadas ..¦ .> 34$800
Padrão distineto . ... ». ,.< .. 36$600
Tricolinc íranctrra ,.. _._ :.- .« ¦..-. 36*800

Offerece ao PUBLICO uma pequena relação de ar-
tigos do seu grande stock de mercadorias desde o
artigo de luxo ao mais modesto. Umca que ainda

pode offerecer maiores vantagens
MEIAS DE SEDA
PARA SENHORAS

Sem. defeito, fortes, par . .
Encorpadas o| reforço, par .
C| costura, encorpadas, par
Seda animal c' costura, par
Seda Japoneza c| costura, par
Mousscline, c| costura, par .

4*200
5$S00

WOO
WOÜ

13*500

LENÇÓES
Para criadagem i,*soo
130 x 200 cretone o! ajour 8*700
140 x 200 cretone cl ajour 10*500
140 x 200 cretone c| ajour 11*500
160 x 210 cretone c| ajour,
casal 12*800

1SU x 210 cretone c| ajour,
casal 15*800

1S0 x 210 cretone srosso c|
ajour 18$500

ISO x 210 cretone grosso c|
festonet 20*000

TOALHAS PARA ROSTO
Artigo forte .... por 4*000
Felpudas " 7*500
Felpudas encorpadas " 8*500
Felpudas em cores " S*700
Felpudas fortes . " l)*000
Felpudas grandes 10*800
Granitec ç| ajour . 11*800
Alagoas grandes ... 13*800
Alagoanas 14*800

A CONFERÊNCIA
INTER-ALLIADA

**¦ IM

0 desentendimento entre a
França e a Inglaterra

PARIS, r, (U. P.) _ A Imprensaesta manha commentu longamento odesentendimento existente entro a
Franca o a Inglaterra a propósito duconferência Internacional convocada
para Londres mi dlu 18 do corrente,acrodltando-sc que essa desavença
vae coniprometter )i)uito o exito doencontro.

Annuneiou-se semi - offlclalmonto
quo o primeiro ministro Herrlot na
sua conferência com Mac Donald em
Choquers deixou bem patente que a
Franca desejava plena independência
do aceno, pelo i_ue não está obrigada
a aceitar os pontos dc vista expen-
dldos pelo governo ingiez no con-
Vlto que dirigiu ás diversas nações
que devem tomar parte naquella
conferência.

DECLARAÇÕES DE HERRIOT
PARIS, 5 CU. P.) — Soube-so quoo primeiro ministro, sr. Herrlot de-

clarou o seguinte ã commissão do
Finanças o á dc diplomacia da Ca-
mara dos Deputados:"Não posso Induzir a Inglaterra
a ficar ao lado da Franca no caso
da Allemanha deixar de cumprir os
accordos sobre as reparações, a me-
nos que a commissão de reparações
seja substituída por um novo or--ganisminrno—tcnhH- jrm^fitíí- mnrr="
mar aos alliados as faltas daquelle
paiz,"

EM ROMA
ROMA, õ (U. P.l ¦— Realizou-so

unia reunião no Palácio Chlgl hojo
afim de tratar das questões a serem
tomadas em consideração de confor-
mldadu com o protocollo da Coníe-
rencia a ser levada a effeito em
Londres devida a iniciativa do sr.
Kamsay Mau Donald, Primeiro Mi-
nistro Britannico. |
A RESPOSTA DE MAC PONAIjD A*

NOTA FRANCEZA |
LONDRES, 5 (U. P.) — A res-

posta britannica á nota. franceza re-
cebiila hontem a propósito da confe-
rencia internacional quo vae ser rea-
lizar aqui diz que na recento confe-
rencia do Choquers entre Mac Do-
nald e Herrlot, esto prometteu que
informaria aos alliados a respeito das I
negociações antecedentes á confercn-
cia. Por isso, a Grã Bretanha espe- |
rava quo o primeiro ministro Her-
riot cumpriria essa promessa infor-
mando o primeiro ministro belga, sr.
Theurnys do ponto de vista francez.

A nota ingleza assegmra que o sr. -
Herrlot estava ao par de pensamen- jto do governo britannico. I

A Grã Bretanha reitera o som di- !
reito a sustentar um ponto do vista
próprio.
A EVACUAÇÃO DA CABEÇA DE

PONTE DE COIjONIA PELA
INGLATERRA ?

PARIS, 5 (U. P.) — Vários jor-
naes insistem em que a Inglaterra
deseja evacuar a cabeça de ponte
de Colônia e insinuam que o sr. Her-
riot está disposto a realizar a eva-
cuação completa.

A imprensa radical aceusa os jor-
naes do governo procuram fazer fra-
cassar a Conferência de Londres,
afim de provocar a queda do presi-
dento do Conselho, sr. Herriot e
aceusam os officiaes permanentes do
Ministério das Relações Exteriores
de trair os segredos da chancella-
ria.

Esses jornaes reconhecem quo os
pontos de vista da Inglaterra e da
França sobre as questões básicas
nunca foram tão divergentes.

A IMPRENSA ALLEMÃ
BERLIM, 5 (U. P.) — A impren-

sa allemã discuto amplamente a di-
vergencia surgida entro a França e
a Inglaterra o manifesta o receio
de que venha a fracassar a proje-
ctada Conferência Inter Alliada do
Londres.

UM MOVIMENTO SUBVER-
SIVO DOS COMMUNISTAS

ALLEMÃES?
iHHHLKM, 5 (A.) — Já ha tempo,

a poBcla deste capital andava cau-
tetose.niente espreitando vários ele-
mentos communistas tidos como
contumazes perturbadores da ordem
publica.

Nas ultimas diligencia*;, norpre-
hendkJo um dos "ieaderB" quo estava
seDdo vigiado, a policia obteve pro-
ciosos esclarecimentos sobre um for-
midavel plano que viria ameaçar s6-
riamente o poder constituido.

A' vista dos elementos colhidos,
foi cffcctuada unia sensacional dlli-
gencia no interior do próprio Reiohs- ,
tag e do Landstag, sendo rigorosa- j
mento revistadas as carteiras dos
deputados communistati que ao mos-
liando sorpreeos, não oppuzeram a
menor resistência á attitude policial.

Foram encontradas e arrtíbatadafl
nas carteiras innumeras pistolas car-
pegadas, cartuchos de violentos ex-
piosivutí, além de granadas de mão.
Tambem foraim apprelieiididos mui-
toa documentos importantes, quo vi-
rão collocar, a policia ao par da tra-
ma nue estava sendo urdida calma
o cautelosamente.

Duranto a seseão dc hontem, os
deputa,!'*) nacionalistas dizendo ser
inconstitucional o vexame a que ha-
viam slvlo submettidoa. solicitaram
do preeldente do Reichslag uma rc-
paração qüe ainda não fbi, c, prova-
velmente, _ião será tomado cm i.-on-
eideraçao,

MANIFESTAÇÕES CONTRA
A ITAUA NA FRONTE!-

RA COM A YUG0-SLAVU
ROMA, ü (A.') — Com municações

procedentes de üubiana, na fronteira
yugo-olava, annuncialm quo têm ha-
vido diversas manifestações de hos-
tilidado contra a Itália, om conse-
n""iicia do incideiile ha pouco ha-
vido nas proximidades daquella cl-
dade entre yugo-elavos e italianos.

O governo, ao receber communica-
ção do que vem oceprret^o, tomou
as precisai proWden<.'tas. ordenando
fossem Iniciadas as investigações
para esclarecimento do caso.

FOI ASSASSINADO 0 ES-
CRIPTOR HOLLANDEZ

israel mm
AMOTBRDAM, 5 <U..*?-> — Foi

assassinado nesta cidade, o notavtl
escriptor e literário h,ollandez sr.
Jacelo Israel Hahn.

São ainda desconhecidos os motl-
vos do crime.

A PRESIDÊNCIA NORTE-
AMERICANA

CLBVKLAND, -5. (U. I'.) — A
Convenção Nacional do Partido Pro-
greasisui que inaugurou aqui hon-
tem as suus scssftvs MA limitando
os seus trabalhos á eoilfoccfto da
plataforma, visto quo oa delogndoo
já declararam apoiar a candidato-
ra du senador Robert La Follotte,
na campanha presidencial quo ter-
minará cod ua eleições do novem-
bro.

Os oradores da sessão dr liontcm
á noito atacaram os partidos iPiiu-
bllcano o democrata, declarando-os
responsáveis pola deshonostldadc nu-
nilnistratlva que culminou com o cs-
candalo do petróleo em Washington,
no começo deste unno.

NOVA YORK, •!. (T. P.l — Re-
sultado do sexagcslmo nono cseru-
il ii lo da Convenção Nacional Demo-
crata: Mao Adoo 530; Al fcimith 336;
Davls 63.

NOVA YORK, r. (!.'. P.) — A
convenção do partido democrata re-
solvou convocar umn reunião do to-
dos oujos nomes figuram nu lista de
candidatos, afim do promover entre
elles um accórdo que permltta re--unir os c-uffragips da convenção em
torno do um «õ nome. A convenção
marcou nova reunião para segunda-
feira dc manhã,

0 JULGAMENTO DE BAR-
KH0LD

BERLIM, D, (U. V.) — Commu-
jiicam dc—Rnedcshelm quo—o—doie-^
gado distriotal (ranceis pruhlbiu que
as testemunhas assistissem ao julga-
mento do separatista Rarkhold, pa-
ra depor. Dconto disso o tribunal
mio poude funcclonar. A sessão rea-
lizava-se em Ilanau.

NOTICIAS DA AMERI-
CA DO SUL

Na Argentina
A RKIORMA DA CO.VOTITClçXO

BUtíNOÜ AIRES, b. (A.) — Fo-
ram apresentados á Gamara dos
Doputados algiuis projectos, entre
os quuiw figura um, referente il rc-
forma da Constituição Argentina.

Este projecto manda supprlmlr
integralmente o "° artigo da Con-
Htitulcão, que diz: "El Cloblerno Fe-
deral sostlonc cl Culto Católico
Apostólico Romano", c eleva a onjie
n numero dos ministérios.

Preví-so qu« a primeira parte
deste projecto, relativo .« religião do
Estado, dará logar a. controvérsias
no Congresso o pelas columnas doá
jornaes.
No Chile

A VIAGEM DO "ITÁLIA"
VALPARA1SO, 5. (A.) — .Partiu

hontem para o porto do Antotegns-
ta o navlo-exposlcão "Itália", quo•ha dias so achava ancorado ncnU»
porto. Ae i altas autoridades muni-
clpõeá estiveram a bordo nflm dc
apresentarem os seus votos de dos-
pedida e de boa vlajçem.
No Uruguay

A PAREDE DOS ESTUDANTES
MONTEVIDE'0, 5. (A.) — O

Conselho Central Universitário de-
clarou-se incompetente para appro-
var ou deeapprovar o plano do es-
-tudos-sanooloiiado—pelu Conselho dit-
Faculdado do Direito, qno motivou
o conflicto suscitado pelos estudan-
tee.

Em virtude deasa declaração, a
parodo dos estudantes continua sem
quo se possa prover uma solução.
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VERMES usem ABROL
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EFFEITO SEGURO — NÃO E' T0XIC0
NAS PHARMACIAS C DROOAMAS

Pedidos a F. Spirço — Rua Andradas 59—Telephone: Herfe 2112

Loteria do Estado de Minas
Única no mundo que distribne 80 por cento em prêmios

QUARTA-FEIRA 9

50:OOOSO0O
Bilhete inteiro 15*000 '

DIA 17

IOO
CONTOS

Inteiro. . . 30*900
Meio.... 15S000
Vigésimo.. 15500

¦Bt CS«5 es
__ baes
ca

DIA 22,

SO
CONTOS

Apenas 18 mil bilhetes
Inteiro... 15*000
Décimo... MJ500

A' VENDA EM TODA PARTE

BOI IOE30I I0B30I IOE301 lOBlO

O
Do

Precisaes de dinheiro ?...
TEHTAE A VOSSA SORTE D9

Campeão de Minas
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

SUCCURSAL. DO CAMPEÃO DO SUL

Raul C. Beirão&C. S
&- RUA RODRIGO SIL.VA - &

OE3C

CAIXA POSTAI. 2166
TELEPHONE: CENTRAL 728

I0C30E==a0E30E

End. Telegr. OAMPEKO
MO DE JANEIROssaocaoi—— aoi

CABOS ELECTRIC0S
IVI)

tjEjji gy
HENRY ROGERS

Rua ViAconde de Inhaúma, SS
RIO DK JA.VUIRO

SONS & C
OP BRASIL

¦ Ltd.
Rua da Quitanda, 17 A

SAO PAUI.Ü

ri» » . uiítinccio. Con-Lhapeos de gosto. rc,.çii0 uprl.
chosa. Modelos origlnaes. PrfÇos jmodlcos.
Visitar o modesto atelier da jrtodlsla Fran-
ceza Klme. JEANNE BARO, i ,'UB 7 do Se-
lembro, 21 Ij 8» — Phone (-• 1-16. i;n-
commcndas o T>crorm»s.

Mãos
• f — ^ue ^°nor '¦ >?ot'

SUjaS • quo nSo usou Sun-
set! Teria mu vestido mais bonito u nao
sujaria as mios.

ADIT \Pi\f\ Tratamento segu-
UllLALAU ro a efflcaz com o•* emprego do PHE-
NATOL. Innumeras uomprovaçfles aqui
e nos Estados. Milhares de attostados.
Facll de usar, não exige purgantes o
6 bem aceito pelas crianças. A' ven-
da nas Pharmacias do Hlo o dos Es-
tados. Depositários : Drogaria Baptls-
ta — Rua 1° de Marco, 10 — Rlo de
Janeiro.

FABRICA DE TECIDOS DE ARAME
*_A, SPOERI IC *
CJlTTICT». 48 — Tel. D. H. Stil"

0 Cofre "Minerva"
é. cofre de alta qualidade,'cuja
resistência já foi comprovada
em muitos incêndios. Q menor
preço compatível com alta qua-
lidade. Tem tambem cofres para
residências, á rua da Quitan-

da 156J8.
Casa JOHN ROGEB

CAMAS METALLICASB
PARA TODOS 08 GOSTOS B

FABRICANTES R

WALLIG & Cia. 1
RIO GRANDE DO SUL I

FILIAL NO RIO _\
I C- Rna Marechal FlnrDiaa - 5 ¦

j^i/^vv>_nr)í*>r>rv*K*Tnfvv*Mnr~ ~i~i~ri"i"i-h-irvii*w\j,

FORTALECENDO
Restabelece féam aa fmecfea
Vlnko Toaleo rhemph***** daa

Trea Qulana UHtcueeart
111 — ROA UBDGrAYANA — XU \

iin_nn.rLf*>~nrii~rf*i"**,*,,**i— " *****m****^*m*****^***s*t

GABINETE de Mme. Santos
Massagista a mnican-. Roa Oonçalvc-

Dias n. t)7, l» andar, elevador. Por «tara
da Ciisa Flora. Telep&ene C. 15M).
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UMA PROMISSÓRIA RASPADA E RISCADA
EM XADREZ

A Relação do Mlnits, em gráo de
recurso, negou provimento aos ein-
burgos om um executivo cambial que
contra mim movo a viuva de Cur-
los Martlnn Ferreira, d. Edméa VI-
clra Martins Ferreira.

S6 mo resla, uo tribunal da opi-
nião publica, uma exposição, pura
quo nâo pareça a ollo um devedor
rela pso.

Sinto o meu orgulho abatido,
tanto mala quando ss anralza om
meu espirito a convleçl'» do que esta
causa, em S. Paulo, teria outro des-
fecho.

Pleiteada polo dr. Pujol uma
idêntica a esta, na qual um genro,
aproveitando o fallecimento de sua
sogra, apresenta cm Inventario uma
promissória do 200 contos.

Durante o pleito ficou provado que
o autor não possuía aquolla quan-
tia; que, depois do vencimento da
promissória, ello tomou novos em-
•prosUmoa o o. promissória foi consl-
derada titulo do favor. Aqui as pro-
ivas foram rnals completas.
- —Eu não podia ser devedor, a
um "capitalista", do 40 contos, que
.ollo transferiu immediatamento ao
Banco Mercantil, o, quinze dias de-
pois, elle, Carlos Martins, mo ora
devedor do 30 contos, em promlsso-
_Ia, quo foi transferida para o mes-
mo Banco, se não se tratasse do uma
operação para um negocio qualquer.

As provas da Sociedade foram ca-
baes. Cinco testemunhas insuspeitas
afílrmam a sua existência, no inicio
'da valorização do café, época da
emissão das promissórias (abril).

Com a letra do Carlos Martins em
meu caderno, estã declarado: 12 mil

'saccas de café a termo, de 13$ o 14$,
para cuja acquisição ora necessário
o deposito de 0 contos por mil sao-
cas (does. e certidões).

Elle emittlu uma promissória de
40 contos no B. Mercantil, com o
aval do Vieira -Cruü & C em mar-
ço de 1922, e a outra estava ven-
cida em agosto de 1921 (2 tosts. da
autora).

Offeroceu-me a sud fazenda, onde
estivo em março ou abril do 1922, e
a promissória em acção estava von-
cidá em 1921 (2 tests. e 4 declara-
ções, lncluse da autora, que não
negou).

Elle oauclonou a sua promissória
do 30 contos, para -receber de Vil-
leia & C. a quantia de 20 contos
(test. do um tio o um primo), a
promissória em meu poder e conta
eorrento de Vlllela & C, a quem pa-
guel esta importância.

AHegam quo esta transacçüo ê
nulla juridicamente, mas não po-
diain negar quo ella existisse (tanto
peor para 

*stia alma, memória ou
...espirito; na família tem catholicos,

atheus e espiritas).,
Uma testemunha, prlnvo-irmão

dos autores, affirma que o ad-

CARTA ABERTA AO SR, MEDEIROS E
ALBUQUERQUE

vogado encontrou um saldo, a men
favor, de 12 contOB, o quo Carlos lho
dissera quo Iria dur-me 200 con-
tos.

Nos autos está uma eartu do Ir-
mão do advogado o uma declaração
de um tio du autora sobro um ac-
cordo da quitação reciproca, quo não
so effectuou, porquo eu sú oaslgna-
ria recebendo os 20 contou sagrados
quo Carlos tirara om Vlllola & C.
Iniciada a acção, o advogado da
autora contentava-su com 10 contos
por saldo, doã 42 que «Hão no depo-
sito publico (doe. nos nutOB).

Ao lado do tudo isto está a pro-
miasorla raspada, riscada em fúrmu
do xadrez (domo hei de mandar tirar
photographia) no dorso, em cima do
nomo do Carlos M. Ferreira Leite,
no espaço de 12 x 2 centímetros.

Que falia pura aftlrmar-se que
este titulo cutfi. annulladov A de-
claração do resgate? Se esta foi ras-
pada e riscada.... O' quo ora rnalr,
necessário?,.. Que Carlos Martins
so lévantaisso do tumulo o dissesse:
"Quem nüo vG quo,esta promlsso-
ria eslava 'no archivo da sociedade
honrada, onde existia confiança
cega (test. da autora), com a de-
claração de resgato em cima da ml-
nha assignatura, quo mãos perversas
rasparam o riscaram, para fins in-
confessaveisV Quo eu não podia ser
devedor o*credor uo espaço do 15
dias; que com a íninhu letra escrevi
(<lc mela oom Carlos) a compra das
12 mil saccas de café a termo; quo
não sou capitalista, tanto que ciuitti,
uma promissória do 40 contos o sa-
quel 20 contos'de Vlllela & C, e,
para normalizar os meus negócios,
precisava vender a minha próprio-
•dade."

Como disse o dr. Mendes Pimentel
nas "razões": "E' impossível, ê ab-
•solutamonte impossível que o Trlbu-
nal mantenha a decisão recorrida...
porquo tom por fundamento um ti-
tulo fraudulento, duplamente falso,
falsificado materialmente, falsificado
moralmente, porque representa uma
transacção extlncta."

O juiz da primeira instância es-
crovo: "Reconhece o cunho da sin-
cerldado o lealdade da defetsu do
réo, o lastima que o rigor dos princi-
pios jurídicos tolha a applicação da
equidade." Quo so traduz: a__i_ti o
assalto á mão armada, inas, impo-
tente, não pude impedir que o crimo
so perpetrasse.

Diz o dr. Affonso Penna Júnior,
nas razões: "Se empresto a alguém
100 contos -de réis, em presença de
10 testemunhai", mas, sem do-
cumento, fico sem o meu rico dl-
nhoiro." Descendente de portuguez,
serei, do ora avante, mais precavido,
pondo trancas na porta o apito na
boca.,

Jtlii: de Fdra 30 de junho do 1924,
Franoiseo Aavrius Vlllela

UM DOCUMENTO INTERESSANTE

m

Poucas pessoas, em Uberaba. Igno-
ram quo- o sr. Antônio Cesario da Sll-
va o Ollvolra, nosso illustro contei'-
raneo, mantinha relações de • amizade
com o fâBocldo dr. Blas Fortes, quo
oxerceu ns funeções de prosldente do'Estudo do Minas o do Partido Ro-
publlcano Mineiro. Entro amboi havia
uma amizade sincera.. Longo um do
outro, a correspondência trocada por
elles avivava sombro este nobro sen-
tlmento. quo jamais c-imoreeeu o per-
maneceu firmo o Inabalável até a hora
da morte daquelle saudoso político.
Até iliojc, com saudado, Antônio Co-
sario conta opisodlos interessantes da
vWa -iinpolluta do dr. Bina Fortes, que
foi um dos homena públicos mala ho-
nestos o bom intencionados do Ml-
nas.

Eu que dedico uma respeitosa e sin-
cera amizade ao sr, Antônio Cesario,
TOU sempre a sua casa para gosar, om
alguns Instantes agradáveis, o pra-
zer da sua palestra encantadora; íol
num desses contactos amistosos qüe
eu e elle, de entre papeis velhos, dos-
cobrimos uma carta do dr. Blas For-
tos, aecripta em 1918, em que so lêm
coisas muito Interessantes o dignas
do serem divulgadas nestos tristes c
vergonhosos dias quo corrom...

A propheclu do illustro político,
como verão os leitores, está so reali-
zando, pois elle dizia naquella data
quo nós marchávamos "PAHiA A
ANTJOA. ROMA A PASSOS DE OI-
GANTE"...

E' uma opinião Insuspeita, porquan-
to o dr. Blas Fortes foi governo c
sempre governista o morreu com o
bastão do commando... Ninguém,•portanto, pôde atirar-lho a pecha de
despeitado.., Ouçamos o testemunho
valioso do então presidonte do,P. R.
Mineiro:"Barbacena, 23 do novembro do

190S— Presado amigo major An-
tonio Cesario — Faço votos pela
continuação de sua saudo e da
cxma. d. Maria, a quem eu o Ade-
lalde enviamos nossos sinceros
cumprimentos e visitas. Reclbi a
sua carta referente a suecessão
presidencial pára o período do
saudoso dr. Pinheiro e, como sem-
pre, achas-me ainda no caso do,
aceitando o posto que alguns ami-
gos indicaram-mo, prestar al-
guns serviços ü. Republica, ape-
zar dos Gl annos no costado.

A sua boa vontade, o amizade
que sempre fez-mo o favor dedi-
ear-me, constituem o unlco ali-
cerce •desse desejo; o que agrade-
ço penhorado.

Tivesse eu 10 annos de menos,
então, seria capaz ainda de met-
tor-mo em camisa de 11 varas,
mas, para "restaurar" a republi-
ca, porque o que vejo, é uma am-
bicão, não mais do posição, o que
altas-6, louvável, mas sim a do
ganho que sempre desrecominen-
da aos detentores do poder. A rc-
publica pára ser amada necessita
dói governos que, por oceasião de
eleições digam a «eus amigos:
precisámos do uma representação
que não estorvo a passagem <J_
medidas que julgamos salutares e,

para isso, basta a de 2 terços, e
o torço que venha como an ur-nas indicarem. Só assim teremos
governos moralizados que são osúnicos que podem cimentar a re
publica ciue, infelizmente, estão
voltando para o porldo dc ge-vta-ção pola funesta Influencia do
poder presidencial, e, direi melhor
pessoal.

Os governos não cuidam maisdb beim geral, mus ,slm, desde o
primeiro dia quo assumem u ud-
minlstração, cogitam logo de
quem, suecedondo-os, conservem
nos' 'postos os parentes, amigos¦ adliereütea o et reliqua. Os go-* vamos hoje cuidam sô du pas-sugem dos quatro annos, poucoso importando com a opinião pu-•blica' que desviam dos negócios
públicos illudindo-a com.fogos fa-
tuos o gastos enormes; emfim¦marchamos para a antiga Roma
a passos de gigante. Por milhares
do razões pois, não devo ser
muis governo o, em Minas, volta
ollo do novo ao domínio do sul
quo, nu Republica, não a tem fe-
lloitado, pel» contrario a tem des-¦mantellado com a política ra-
chltlca do pessoas.

Agradeço do coração a sua boa
vontudu para commigo, mas não
posso o nSo devo metter-mo em
tantus dlfflculdades que a minha
edado não permitte mais.

Poço que continues a dispensara
sua boa amizade a quem tom mui-
to prazer em aubscrover-so

Teu am.0 deveras e ob." — Chrls-
pim J. Blas Fortes".

So todos os políticos em Minas ti-
vessem a franqueza de Blas Fortes,
quantas'.coisas horríveis não saberia-
mos na quadra actual!..,

Mas os .paredros de hoje gostam so-
mente de falar em "povo, eleição, 11-
berdade,. patriotismo..."

Orlando Ferreira.
(Extraído do "O Rebate", de Ub8-

rábav)

Com eeta cplgraphe saiu no "O
Estado do H, Paulu ' uma caria que
íol inicio du uma polemica ontro o
sr. bud Monnüool o o sr. .Medeiros
o Albuquerque,

A 'dotem 
do sr, .Medeiros o Albu-

querque tom sido fraca. Como re
costuma dizer, oom |)C-sInhoa de i.i;
o próprio sr. Sud, em um do seus
artluros, nota loto, dizendo: "O pro-
prio artigo de respogtu do sr. .Me-
cielrou o Albuquerquo, tâo dlfferente
do todos oa seus artigos de pnlemi-eu, prova bem que ntfi ollc, nüo so
sento â vontade ncesa Ingrata do-
ícsn."

Quando temos Idéas formadas,
«lnda que iieju um uggregudo do ab-
surdos, nãci é assim, eom um uni-
iro do Jornal que so domina u core-
bro do um homem, o jamais quandooll..- o da envergadura do Modolros o
Albuquerque, a ruzão 6 outra.

A douta Academia do Letras abriu
um concurso procurando ldíu_ pa-ru extinguir o uiialphabetisinu no
Brasil. Concorri. Nào tive, ao me-
nos, um curtão quo iiccusatso u
•recepção, e, como vivo multo
afastado do Itlo, nunca m,il_ soubo
de nada que «o relacionasse com
es_e concurso. Portin, ha poucotempo, pelu carta citada, soube que
o sr. .Medeiros o Albuquerque está
empenhado na dituwão do" ensino
primário no Brasil, Siga o sr. Me-
deiros o Albuquerquo com cara
campanha, que é humanitária o pa-trlotlctt, porém, f-.iça-o sem prejuízode outrem.

'Sc a respeitável Academia de queo ur. Medeiros o Albuquerque i pre-sidente, premiou alguiiH doa concor-
rentes, não sol; so algum foi pre-mlado, o porque foi jtiigudo o ma-
lhor; porém, neslo cano, pároco queus idéas propostaa nesse concurso é
qun so deviam dlffundir.

Como «e propagam, então, as mi-
nhas como sendo do ar. Medeiros o
Albuquerque, e nem cio menos se
mo eoinmuiiiea que .o meu traba-
lho não íoi tomado om considera-
ção?

Para se ver quo é verdade o quo
affirmo, vou transcrever o trabalho
quo enviei registrado, pelo correio,
ú douta Academia do Letras.

A ALPHABETIZAÇAO DO
BRASIL

Para alphubetlzar a Nução pre-clsar-se-la da acção conjunta da
União o dos Estados, e estes seguem
ínuitua vezes, não "o parecer dos
competentes, mas o capricho pessoaldo seus dirigentes; qtio, úh vezes,
mala contribuo para analphubetizur
que alphabotlzar.

Poder-so-á dizer que, com estu pro-
Jecto, em pouco tempo luiluH lem,
escrevem o comum, porém, faltará
quem faça o serviço militar. Não
será tento assim, u quundo u fosse,
tanto molhor, pois nessa oocaslllo
não faltariam voluntários que, co-
nhecondo a dlgnldudo du carreira
militar, a procurariam poi- vocaj&o,
patriotismo ou conyenloiiclu; grnn-
des naçiV-H lui, de maiores nces-Jl-
dados militares que o Brasil, UÜO
ainda mesmo duranto u guerra, sô
depois do posar aúbro elius a anie-u-
ça de não iiuver combustível que
ohegasHO pura o grande Incêndio, 6
quo dec reta ram o"'• obrigatoriedade
do contribuição de sangue, ,-e 6 que
¦tanto so pode 'chamar oo rocoiicvi-
mento em ihíikhii: necessidade estu,
quo o Brasil nunca terá, seus vli>l-
nhos não amigos, quando o não ios-
sem, seriam pouco perigosos por di-
vidldos.

ülz o sr. Medeiros c Albuquerque
que, om regra geral, os concorrem-
tes foram tímidos o, por usalni dl-
zer, apontaram modos, no dizer cio
sr, Medeiros o Albuquerque, direi-
toe, Isto é, que uma vez quu «o pro-
cisava Instruir que sc augmcntasscin
escolas o a Calão que- as subvenelo-
IlilSne.

Tímido tambem ou fui, e lato co-
mo tiz ver na eartu quo acompa-
uhon meu concurso: por falta de
humanos conhecimentos, porem, fu-
gl uu* taes modos tllroctos, Indiquei,
dc lauto, iiiixilio u professores, mas
isto sô como gratificação o ainda
pelos Estudos.

Diz o si. Medeiros o Albuquerque
que se deviam cassar us direitos do
maior edade aos analphabctos,

Com frunquoza, a isto é que eu
chamo cuidar u egreja em volta da
procissão, pois é o que aconteceria
cm muitos casos, om que oa puos
são analphabctos, mas os filhos não;
os pães, por ferem anakplíabctoa,
perderiam o pátrio podor «abre ob
filhoíH, adqulrlndo-u estes sobre os
pães.

Não 6 idéa minha, a essa oulinl-
noneía nê.ü chegou meu mesquinho
cérebro; porém, tudo *> resto é meu.
so uão o é na fôrma, no fundo, no
que tem do aproveitável, é-o do fu-
cto.

A parte que se refere uo augmen-
to do serviço militar para us anal-
phabetoa o diminuição para os al-
phabetizudos, não é a parto princi-
pul de mou trabalho'*' E mesmo a
questão financeira, que o sr. Mcde-l-
roo aborda, não u abordol eu? De-
pois de mostrar alguns alvltres, não
disse que se precisava procurar um
quo defendesse da União o quo não

Boa modida para incrementar a- f,oaso oneroso por a União não po-
Instrueção seria, nos orçamentos I dei' amu' com (ls despesas decor
dos Estados reservar-se unia verba
para auxilio aos professores, forma-
do» ou não, que montassem escolas
em logares oude o governo aa não
tivesse.

Estes auxilies deveriam ser dis-
tribuidos, não em mensalidades,
mas, como gratificação por cadacriança quo conseguissem instruirsufflclentemento. Esses professoresseriam subvencionados pelas fami-
lias das crianças, por mensalidades
du 5 a S mil réis, que daria pura a
manutenção do professor, o auxiliodu Estado seria a .titulo do gratlfi-cação. O professor que quizesso estaregalia deveria ter livro de registro,
eubmetter sua aula á inspeccão es-
colar governamental o collecclonaras provas clu concursos mensaes ua-ra provar o desenvolvimento dascrianças u seu ouldado.

__ Não deliremos; esto processo, osEstados não adoptariam; náo porque fosso muito oneroso, pois amaior parto das crianças deixariamseus professores antes do terem o
sra.*) do Instrueção exigido para a
gratificação, mus por outros motivos
quo aqui não convém expor. Este.oomo qualquer outro programma,por melhor que seja, logo quo de-
penda da autoridade dos Estado;',está tolhido por natureza: preciso é
profljjrarmos um quo dependa daUnluo o quo não seja -oneroso, pelofanto da União não poder arcarcom as despesas decorrentes da in-strucção dos habitantes do seu vastoterritório.

A união devia aproveitar-se doserviço militar como meio de ai-
phabetlzação; para isso, bastava, darregalias aos alphabctizados, quandomuito obrigal-os a estar no Exer-cito até aprenderem ,., exercido ml-litar, no máximo li mezes, o osanulphubetos terom do permanecerno Exercito uão só até estarem re-SUlarmente instruídos em ler, escre-ver, contabilidade o exercício mili-lar. mas ficarem lá segundo as nu-cessldades da Nação: isto é, se a.Nação imo tivesse necessidade demilitares, liceneitU-os; caso tivesse,retel-os até o máximo do 3 unno»Outra medida do grande alcancepara o desenvolvimento do Brasilseria, o nacional que ao attingir aedade do rocenseamento, tlvesso in-struoçao o estivesse casado, ser dia-pensado do serviço militar; estftniedidu mui tem valor sô como r. |.phabetlzação, nms como pojLamon-.to do wôlo, combata ã syphilis, etc

. Estes cuidados podiam sor i-cui-crotizados mais uu menos eom' «sdisposições seguintes..
A União decretar:
1) — Os jovens que, ao attingir aedado militar, tenham iniitruceâo

primaria o tiverem constiti-jdo fa.milia, ficam isentos do se>-Vi, o ml-litar em tempo de paz.2) — o.s que tenham Instrueçãomas quo estejam solteiros, ficarãono Exercito o tempo Indispensável
paro. aprenderem o exercício mili-ter, no mínimo 3 im-petí no maxi.mo b.

José Louzada
Não tendo Informações da viagem

que está fazendo, sua mãe afflicta o
doente pedo noticias.

m ¦*¦»"» ¦» ¦

Devolve-se o dinheiro ¦
a quem fizer uso do PEITORAL
ROUSSELET o nâo alcançar o resul-
tado desejado. Mais de 1S.000 pessOa!
quo obtiveram optimos resultados em
pouco tempo garantem a Incontestável
orricucla Ü0 PEITORAL ROUSSELET em
todos os casos de TOSS3S. 53 dos mala
eminentes *medlco3 brasllolros e estran-
golro.i attestam, ser o PEITORAL
ROUSSELET o que supera todos 03

í preparados. Loiani com attenção o fo-
I lheto quo acompanha o frasco. Exigir
| o PEITORAL ROUSSELET, sem qua
! vos darão outro qualquer, que lho dü
! mais luòro na venda o quo estragará
! vosso estômago, eaperdiçanilo vosso
i dinheiro.

rentes da instrucçuo dps habitantes
do seu vasto território* E não fui
devido a isto que cheguei ti eonclu-
são de se aproveitar o reeenseameti-
to militar como meio de Ulphaboti*
zução'.'

Meu trabalho que enviei ao con
curso nãu teve valor algum, como
diz o sr. Medeiros, não deram o rc-
suitado que era para esperar; porém
as mesmas idéas expostas pelo sr.
.Medeiros e Albuquerque geria meio
efficaz e seguro e não custava na-
da.

Efficaz, sim, a medida como eu
a redigi ou mesmo como está ex
posta pelo sr. Medeiros (ainda qui
mais odiosa) daria resultados ln-
falliveis o jamais su a União, au de-
orota'1-a, aconselhasse «os Estados a
'•c-servarem uma verba pura auxilio
nos professores, formados ou não,
que montassem escolas cm logares
onde o governo as nãu tivesse, como
eu dizia 01" '"eu trabalho; pelo mo-
nus seria mais pratlcavel, menos
odioso, e creio mesmo que daria
melhor resultado, do que privar os
analphabctos da maior edade legal,
o ainda tom a vantagem de não per-
turbar a vida nacional.

Protesto contra a douta Academia
de Letras pela injustiça eom que me
tratou, servindo-se de meu trabalho
para fins particulares do sou presl-
dente, o protesto tambem contra o sr.
Medeiros e Albuquerque, por expor*
idéas minhas como sendo suas.

lítlunrdn Machado.

Addido Commercial de Portugal
Os jornaes publicaram, há dias,

o. noticia de que o governo da Rc-
publica Portugueza havia supprlmido
o logar tle addido commerolal de
Portugal no Brasil. •¦ procurando sa-
ber a veracidade da noticia, ci Em-
baixada clc Portugal dcclurou não
ter noticia aljjunút -., respeito.

Podemos,, entretanto, afflrmar que
u sr. Car(-allu) Xevcs continuará a
ser ci uuüldo commercial, ü que pôde
terminar, porque foi uma missão
temporária, é a sua commisão re-
numerada, determinada por uma
portaria. Mas o sr. Carvalho Nc-
ves foi, anteriormente, nomeado ad-
dido extraordinária do legação, pur
decreto, o esta funecão só pôde ter-
minar em virtude de renuncia ou de
facto anormal que motive um pro-
cesso, o este nãu ae deu, nem é nu-
tural * que se dê.

Assim, embora nãu remunerado, o
sr. Carvalho Noves continuará ad-
dido comniercial junto á nossa Em-
baixado, ti sabemos que ello está na

Estado de Minas
PIRAl-ORA — ItlXTKMO IN-

EF__OAZ
A vlgento lol eleitoral do Minas

criou, no Tribunal da Kelaç-O. a
Camuru LMoltortil, com oonrpelen-
clu puru conhecer dos recursos «o-
bro reconhecimento do poderes dus
Cumarus Muniolpats,

Até então a matéria compotla no
Congresso Mineiro, o tal Justiça po-
lltlca so desmoralizara tanto quo u
nova lol, oru vigente, íol recebldu
com ciithii.-iliiKiiio cm todo o Estudo.
A justa fa-ua do Tribunal da Rela-
ção, u Itibuspolção c uompetoncla
cios seus membros compune-nlcs, da-
vum-nos a segurança do que, em
maioria politica, a Justiça seria foi-
ta com u meHmu segurança inata-
cavei das doclsõos olvcls o crlml-
nues daquelle venerando Tribunal.

Conflunto na nova lei, fui candi-
duto ao curgo do vereador geral pe-
lo município do Pirapora, nas elei-
«Oca realizadas em tres de dezem-
bro de 1U22.

Vendo desprezados os meus dl-
roltos pola Câmara Municipal, quo
rão me reconheceu eleito, recorri para
a Câmara Eleitoral, o preliminar-
mente requeri o exnmo dos livros o
papeis eleltornes para demonstrar
todas aa falsificações o fraudes em
que u Câmara Municipal se baseara
para exclulr-mc da ropresentção do
município. Obtive deferimento, Con-
firmando a confiança nolia deposita-
da por mim a Câmara Eleitoral re-
quisltou os livros o ordenou o exa-
mo pericial, ficando demonstradas
todus aa falsificações cm que a Ca-
mura so cstrlbara dolosamente pa-
ra uão mo reconhecur eleito. O lau-
do dos peritos fui unanimo o volta-
rum cs autos uo sr. desembargador
Barcellos CorrCa, rolator, om cujo
podor eatão uté- hoje-, sem solução
alguma.

Estou eleito por quatro annos e já
decorreram IS mezes ou uma terça
parto do período administrativo para
u qual fui eleito, sem que o meu i*o-
curso tenha decisão.

Informaram-me de quo não ha
nisso nenhuma manobra inconfossa-
vel," o' Tiue, incluídos os autos cm
quu s. ex. já perdeu a competência
por excesso do prazo, orçam por tre-
ze-ntoa os feitos eiveis em alrazo em
poder do a. ex*.

Creio firmemente, e não o digo
por mora cortezia; mas so ou aesim
penso llaamente, o 'mesmo não fazem
cs meus adversários aqui. Elles se
gabam aqui do que um membro do
conhecida família, quo sempre
apoiou politicamente os inoue adver-
sarios, está hoje ligado á familia do
exmo. sr. relator, o que por e-esa
via, influirão paru que so esgote o
período administrativo municipal,
sem que aeja decidido o meu recur-
so. Afílrmam mais os meus adver-
sarios quo esto estudo, do coisas está
perfeltamontti consolidado1, agora
que o advogado por elles constitui-
do e quo pleiteou contra mim o re-
curso, perante a Câmara Eleitoral, é
hoje o advogado geral do Estado, e
influirá, para quo não so decida o
"recurso. Repito que não creio em
taes coisas, aliás muito ao sabor o
feitio moral dos meus adversários;
mas é possivel negar uma coisa, e é
que o recurso eleitoral so torna uma
coisa absolutamente inútil, so a lei
não dor ao recorrente os meios do
promover a decisão.

Fuço aqui um sincero o respeitoso
appello á honra do exmo. sr. des-
em bargador rolator para quo o meu
recurso tenha uma decisão, o sirvo-
me desto melo por quo nenhum ou-
¦Iro a lol mo dá, já tendo mo dirigi-
do, por meu procurador, varias vo-
zes, ao sr. procurador geral do Es-
tado, som obter resultado. Sem offi-
cacla, tumbem foi uma representa-
ção do eleitorado, ao exmo. sr. des-
emburgudor presidente da Relação.

Pirapora, 30 de junho do 192*1.
Antônio Cesario da Rocha.

(Traneoripto do "Jornal do Com-
mercio", do 4 — 7 — 021.)

Tratamento tias moléstias do ei!o_9no
BIOGASTRINA

(Comprimidos toni-digestivos)
Nome registrado

0 movimento revolucionário em São
Paulo causa um phenomeno

curioso em milhares de
pessoas

T,ozo quo foram conhecidos os do-
talhes do movimento revolucionário
em _. Paulo, centena, do pessoas
foram utucodHs de fortíssimas dores
do cabeça, pa.saando Immod utn mente
o chefe dctae movimento um teio-
gramma 110 director do "Instituto

Freudcr" pedindo quo embarciisso
com urgência Sou dúzias de Ceosutyl,
pois ú sabido quo esto maravilhoso
1-0medi.o íuz oessar om poucos miiiu-
tos qualquer dor de cubeça, "sem in-
convenientes" na opinião do eml-
nento dr. Miguel Couto. Além disso,
devido á mudam;,! brusca do tempo-
raturu, mui lus possoae expocila» ao
tempo pura acompanharem o movi-
mento, •fórum atacadas tambem do
gi-r.ppe, sendo o "Ceoaatyl" o melhor
remédio contra os rosfrlndos ou
grippe, factoa estes vou ficados of-
ílclaltnente no Hospital do Exercito
nesta capital.

Malas e artigos 'de viagem
A -Tasa Marinho" entft fnzeniía 1

vem-a clc todo o seu stock. por monoi
do custo, tudo o quo ha dc melhor «1»
obra áe lei. Quem quiser ter malaj nu
periores, aproveite a occHí.ào. E' n_
rua Scto do Setembro, 60. — Manuel
-uauuliu 

'Blurlnko.

• *¦!¦» ¦»

Gumplido de SanfAnna
1'rof. do Direito Civil na Unlversl-

dado  Esc. Rua 1° de Marco n. II
_. Tel. N. 40ÜS — Res, Sul SOU-J.

o *¦«*¦ *» •

Cruzada Espirita
Atfpoeiação mystico-dovocional,

com exclusão do trabalhos práticos,
todas aa soxtus-folrns, fts s horns, á
rua do Rosário 13!í. Prece, prega-
ção e nuialcu devoelonal.

Irmandadss
Julg-s-U gato! ltoílnado pntifi'!

Ratazana de saorlatla fi quo devlas
lu-tilgnar. Enchrste o pandulho, Isiu

t, flzesto u tou negocio com todos
os sacramento» o depois entrasio a
sucrlflcar os que tu ajudaram, Nfio
contento com essa (elonlii, com case
neto repugnante «ios homens de brio
e do caracter, começasto a perse-
gulr um dlsno u brioso membro du
clusw mediu, paru poderes servir
uos temo liiHtlnctos do vassalo' Pu-
lha quo éü não ngistes dosussombru-
damento o com altivez. Trabalhus-
te nua trevHcí como oh morefigoo,

Os tetia abraços não do tumanduí,
Ria prin frente o enterras peias coa-
tas ns linhas dei traição. Aluda não
1110 resolvi a escr.ver o tou nome
porque és um sujo, um vil, um traí-
dor,

l'ódes to disfarçar com a pello do
gato. Talvez os trouxas so llludam.
Maa a mim o ás tuas victimas não
pássaras do rato de barriga branca,
pois naa sncrlotlas e fera deilas sú
levas a sugar o sangue do proxiiuu,
a explorar o -suor iilheiu.

Irmão du Opa
¦ am —

Digestões tüíiiceis
METHOUO HOJE BMIMIROADO TA-

IIA AS FACILITAR
São multas as pessoas que soffrem

iio estômago, sendo a causa as mis
digestões, acidez, dures, peso depois
das refelçOcs, ete, Estas attestam quu
eom o u*-u du blcarbonato esterlzado
tem colhido admiráveis resultados.
Muitos médicos tem constatado quo o
dito blcarbonato esterlzado alllvia o
estômago, fazendo desappareeer a hy-
peracldoz que irrita o inflamma a mu-
cosa »lo estômago. __' i.or isso multo
aconsolhado, agradável o aâo. No nos-
so paiz deve ser procurado o blearbu-
iikui est6rl-8dO cm vidros bem leclui-
dos especiaes o não em caixas ou pa-
cotes de baixo preijo.

DECLARAÇÕES
Secretaria da Instrueção do Estado do Espírito.

Santo
E__TAL DE OONC_-RPJ_NC_A

Do ordem do Exmo. Sr. Secretario da Instrueção, ãeolat-o
uohar-so aberta concurrcncia publica para o fornecimento d»
material oscolur abaixo discriminado, destinado aoa estabeleci-
mentos de ensino do Eutado.

Aa propostas deverão ser remettida.s ao Director do Bx«
pedlente da Secretaria da Instrueção, om envolucros fichados,
com o subseripto — Pnorom-A.

As propostas serão verificadas á vista dos interessado», ou
do sous representantes, no dia 20 dc Julho do corrente anno. fij
13 horas, na Secção do Expedlento da mesma Secretaria, de»
vendo deilas constar os preços de cada artigo, por unidade, e,
seguidamente, , por quajitídadc.

O julgamento da proposta será feito parcelludamonte, sendo
preferida a do Koitante que propuzer, por eeoripto, maior al».
timento o offerecer artigo de melhor qualidade.

Não comparecendo os ooncurrentes. ou seus repres-ntanta»,
ü. apreciação da proposta outregue, cofrorá essa á revelia.

As propostas deverão ser eecriptas çm tres (3) vlaa, sem.
emendas ou rasuras, com os preços menolonados por extenso e
cm algarismo.

Ob Ucltantes de praças commerciaea extranhas deverão fa.
zer constar da proposta todaa aa deopezas de embarque, des-
pacho, seguro, cmballagem. de modo que a mercadoria fiquo
livre de qualquer ônus, desde que eeteja embarcada, desde quan-
do correrão por contu do comprador as demais despezas.

Secção do ExpecHeiito da Secretaria da Instrueção do Es-
tado do Espirito Santo, om 26 de Junho de 1924. — Suctonio
do llexendm Peixoto, Dirootor.

450 carteiras escolares, do accordo com o modelo abaixo,
sendo 250 tamanho maior, 150 tamanho médio e 00 traseiras,

3) — Os analphabctos (i) terãodo permanecer 110 l.xereito todo otempo quo seja preciso para eua inStrucção. naa letras,' arte militar 1
EwcitoGS(-n) 

"S ; neccssltlud« 1°

o„ií^T,Devem ^er considerado-analphabetos para -a execução da lei •
os que nuo leiam o escrevam corier.-temente e que nãio ea-ibam as quatrooporaçjoes o pol,asem pratica regularmente.

(2) — Este tempo podo ser li" itado ao minlnyo de dois annos e ximo de tree.
Este projet/to refere-se tão eúmen-te ao sexo ir/.asoullno. De faeto elleserá mais çífleiente para o màõ-culino, porér*,, nem pm, lag0 dolxuli-,ae se reflec>.jr no outro sexo; creiomio haver e-xemplo de nação que,tendo os seiis homens instruídos, asmulheres sejam excluídas da instru-cção. Algunti,, hoje, por ignorância.;tarlam instn-ir -seus filhos sõ paro i ,os livrar do! serviço militar, porém, iamanha, quando os homens fossem!instruídos, jii fariam instruir seusfilhos de umíbos os sexos, não pelasdisposições da lei, mas por amor aosabor, e nac) ha no projeoto faltade justiça pq.ra com o bello eexo queeu chamaria) forte, se nüo houvesse

! tantas hyatéiíicaa, seria falta de Jus-
j tiça so déssd privilégios, mas o maisl que faria t^-è. reconhecer direitos a

quem se ejWgiain devereo.

Biogastrina revigora a vitalidade gas-
tro-intestinal em atonia, faz voltar á

disposição do servir o nosso paiz o a I normalidade a seereçSo dos orgSbs
digestivos que recuperam o seu func.

cionamento integral.
Republica, com a dedicação o pa-
triotismo com que, incontcstuvelmen-
te, sempro os serviu.

(Do "Jornal Portuguez*'). Biogastrina € m vida io estômago

TRETORÂ
Esta importante Companhia vae encerrar as inseri-

pções, para venda de prédios em prestações SEM ENTRA-
DA INICIAL, e, devido ao grande numero de pessoas que
têm procurado se inscrever resolveu, abrir os seus escri-
ptorios amanhã domingo 6 do corrente.

APROVEITEM A OPPORTUNIDADE DE ADQUIRIR
UMA CASA EM PRESTAÇÕES MENSAES SEM ENTRADA
INICIAL .
Rua Üruguayana n. 112, 2." andar, Telephóne Norte 6181

5 dúzias do cadeiras desmonta-veis para uso de professores,
dovendo ser artigo do regular qualidade.

100 contadores meohanicos, com 100 bolinhas cada um,
100 tympanoa do qualidades diversas.
10U bandeiras nacionaes, do lm,10x)7C.
60 pares de forros para oarteiras, de uuoôrdo com o modelo

fccima apresontudo.
30 pares do ferros para carteiros individuaes, graduadas.
200 tlnteiros com tampa do metal, para uso nas carteira-,
200 ditoa do vidro.

Juizo de Direito da Quarta Vara
Civel

MIGUEL NASCIMENTO — RE-
HABILITAÇÃO

KDITAIj
De. citação com o prazo dc Ü0 dias

aos credores de Miguel Nascimento
e a quem Interessar possa, paru
sciencia e dizerem sobre o pedido de
rohabilitação feito por Miguel Naa-
cimento, na fôrma abaixo:

O doutor Arthur da Silva Castro,
juiz de direito da Quarta Vara Cível
da cidade do Rio do Janeiro, Capi-
tal Federal da Republica dos Esta-
dos Unidos do Brasil.

Faz saber, pelo presento editai,
se citam os credores de Miguel Nus-
cimento e a quem interessar possa,
para sclonela o dizerem sobro pedi-do de rehabllitação que faz Miguel
Nascimento e para, 110 prazo do 30
dlaa, que correrão em cartório do
escrivão que este subscrevo, dizerem
sobre o pedido de rehabilitação, soli
pena de, â revelia, so proceder co-
mo for de direito, podendo qualquercredor ou Interessado, dentro do re-
ferido prazo de 30 dias, oppor-se por
petição ao mencionado pedido que é
do teor seguinte: Excellen-tlsslmo
senhor doutor Juiz de direito da
Quarta Vara Civel, Miguel Nasci-

• mento, havendo cumprido sua con-

dos o affhiados na fúrmu da lei. Da-do o passado nesta cldado do Rio daJaneiro, Capital Federal da Repu-blica dos Estudos Unidos do Brasil,aos quatro de julho do mil novo-centos o vinte o quutro. Eu, Jbilma-no Gomes Cardim, escrivão, o eub-aerevú.

Caixa Beneficente do Club Naval
ASSEMBLF/A ORDINÁRIA.'i' o ultliiui convocação

De crdêm do sr. presidente, e deaccordo com o art. üü do Regimento
em vigor, convido os srs. sócios des-ta Caixa Beneficente u reunirem-so
em assembléa geral ordinária, nusaio de sessões do Club Naval, nodia 7 do Julho de 1924, ás 211 horas,
pai'u cuvirtm a leitura do relatório
do sr. presidente e parecer do conse-lho fiscal.

Secretaria da Caixa Beneficente doClub Naval, em 1 de julho de 1924...O secretario: Zeii'UilliIc Magno deCarvalho, capltão-tenente.

Club Naval
ASSEMBLÉA GERAI. ORDINÁRIA

-*•* c iiltlmn couvoaioão
De ordem do er. presidente, con-vido c,s srs. sócios, des-ta Club a screunirem em assembléa gc-ral ordi-i-uria, 110 dia 8 do corrente mez, á-;

20 horas, para Of-etstlrem a leitura

S*__SVHF»reE_ BOM

CHA' PR0V0ST

cordata, vem, nos termos do artigo io relatório do presidente o parece.-144, requerer a eua rehabilitação. I io Conselho Fiscal.
Juntando os inclusos documentos 1 Secretaria, de juliin de 1924.  oexigidos por lei. Pede detrimento. Io secretario, Mario de Aísercdo Óou-"Hlo de Janeiro, 28 de junho de 1924.1 tllllic.
Miguel Nascimento. (Estavam eol- ludas e devidamente Inutilizadas 1 83000 MerCafítH ÍO RIO ÚZ MUNdua-s estampilhas federaes 110 valor
total de dois mil ríia). Despacho: A.
(¦¦xpoçam-se editnes com o prazo de
ilO dias. Rio. quatro de julho de mil
novecentos o vinte e quatro. Silva
Castro.- E para constar so passou o
presente edital e mais dois de
eguaes teores, quo serão publica-

A partir de 12 do corrente, serã
P^so, na riiesourarla di-str* Banco, o
2S" dividendo - mêstral, ã rajzão de
10 -v au a.1110:

Rio de Janeiro, 5 de Julho de 1924.— Joüo R'boino de Olrwstaa e Son-
za, presidente.

¦ i*i.-*.',Y'|-."i i__
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O JORNAL — Domingo, 6 de Julho de 1924

Ie acontecimentos de S. Paulo
(Coiielitslio iln il" pagina)

tli-.i, liinilif-in foi iihiimadn uo gabl-
neto do ministro da Murlnhu, com
(itiem conferonciou, tendo ficado as-
flontado rjuu a aviação naval iicrma-
nocu om rtgorogu promptidao.

A PARTIDA 1)1] UMA DIVISÃO
NAVAL 1'AItA SANTOS

llontum, a noite, purtlu para San*los, «oh o i-ommando do almirante
Joso Murln Penido, uma dlrlsao na-
Vai, couaütulda pelo couraçado "Ml-

tu do tropa», cano so tornuwo necca-
taiio,

No primeiro trora especial, que pur-
llll dQ VHIn .Mlllur ii.s 13 horau o 30,
seguiu paru S. Paulo, o cngurtholro
.1. AusuiupcAo snb-cJicfe «lo movlrnon-
lo, nflm dn no citado ramal, facllhur
u wioouaao das provWoncíuH quo, por

ventura, forem determlnudua pelo go-
verno.

Dadas us diversas paradas de tro-
pas, <rm pontos do ramal de 8. Puu-
lo, a sub- dlroctorla do rrafogo, do-
terminou, uo dr. Homero Xjonder, chefo

1TIIM l ¦ ¦*——*-——————--

O Palácio dos Cumpos Elyslot. resldenola do presidente cio S. Paulo

nus Qcraes" o tres contra-torpodcl-
ros
O MINISTRO DA MARINHA PER-

XOITOU NO MINISTÉRIO
O almirante Alexandrino de Alcn-

oar, mlnhuto dn Marinha, u o almi-
ra 111o Muchado Dutra, chefo do Ks-
tudo Maior da Armada, pernoitaram
no .Ministério da (Marlnna, cercados
«ios officlaes üos seus estados maio-
res.

O DEPUTADO VAIXHS DE
CASTRO K O DR. DEODORO DB

CAMPOS SEGUIRAM A BORDO
J>0 "MINAS"

A bordo do couraçado "Minas Go-
raes" seguiram paru H. Paulo hon-
tem, á noiic, o deputado Valols de
Castro •:- o dr. Deodoro de Campos, Ir-
mão do presidente do Estado do S.
Pauio dr. Carlos do Campos.

NA CENTRAL DO BRASIL
Logo pe.:.'i manhS, hontem, esteve

em longa conferência com o dr. Dela-
marc -S. Paulo sub-dlroctor da 2.'
DIvisilo, o capitão Heroulano do As*
sumpçãü, do Estado maior do sr. ml-
nistro da Guerra.

•Km seguida, o dr. São Paulo ex-
pciliu varias ordens, tendentes a ro-
unir material necessário ao transpor-

¦do movimento quo mobllisasso mate-
rlal do transporte, de modo a poier
attender Inimcdiatiimente, as requlsi-
(,-ões dos commudantes dos corpos
aquartelados em f.orena o Pindamo-
nhangubu. Os ongunhoiros do movi-
mento, itomero Zander, chefe, e Er-
nesto Schlobach, auxiliar, como seus
auxiliares, ficarão de promptldão no
gabinete.— Também estarão a postos os drs.
Carvalho Araújo, Lins Carlos e de-
mais membros Ja alta administra-
<;ão.
O MOVIMENTO ÜE TRENS PARA

O INTERIOR
Os servipos da Contrai do Brasil

soffreram alteração, como era natu-
ra,, conseqüente a rebellião em São
Puulo. I Ia mesmo falta du noticias,
principalmente, entre Mogy e Norte,
não obstante o telcgrapho funecionar
com intensidade,

O trem lip 2 que devia chegar a
Central, fis IS horas e 3H virá na ta-
bella do expresso S P 2, Isto é, es-
tara na Contrai se não houver atrazo
ás 21 hs. e 20 minutos.'Nu trecho de Mogy até Norte, em
«llie circulam além dos trens de gran-
des percursos, trens do subúrbios para
a capital paulista, foi totalmente sus-
penai a circulação «te trens.
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fls apparelhos «SâLUS» estsrilisa a
água, evita a dysenteria e o typho!

Guidae da saude de vo si familia \
Encontra-se nas principaes casas desta

capital

Depositários: Socieiade de
Produetos Ghimlcos

L. QUEIROZ
95-RUA DA SAUDE-95

Rio úe Janeiro - S.

I A'

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

HOSPITAES, ETC.
VENDA EM TODOS OS ARMAZÉNS

o auto-planos
allemães — Pe-
çam preços e
catálogos a R.
Ferreira & C.
nua S. Fran-
cisco Xavier
i-. 3S8. Telepho-

nu Villa 80GS. Uá-so cirandes prazos.

Pi
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éã
Portiflcante que se impõe por ser

a sua propaganda feita por todos
quantos delle fazem uso. ATJGMKN-
TA O APPETITE, ENGORDA,
1'ORTAL-EOE E liESTITUE A BOA
('OU. E sobretudo nas pessoas im-
paludadas, nas depauperadas por ex-
cesso de trabalho phyeieo e intello-
ctual, que o "CAROGEXO" realça o
seu valor. Com o uso de dois iras-
cos o paciente certificar-se-á da ef-
flcloncitt dMse importante prepara-
do. Composição de QUINA, KOLA,
STUYOHNOS e ARSÊNICO, medi-
canientos já de sobra conhecidos
como de real prestigio ao combate
em todoa os casos de fraqueza. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias e
Pharmacias,

Bom Dia!1

Quer V. S. ura os*
tomago saudável?
Eis aqui um fácil
caminho para tal.
Depois de cada re-
feição, tomo duas

Sem iguaea. Ellas
digerem os alimen-
tos ajudando as»
sim os estômagos
debilitados; dlo
bom appetite e boa
digestflo.
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TALABARTES sob medida, os mais
bem feitos.

AVENIDA PASSOS, 116
Alfaiates Militares da actualida.de >

MOTOR A VAPOR
Vende-se uni, typo "Ideal", de fahrl-

cante americano, "Fleming Engine", de
¦10 H. P., noiiilnues, cylindro O.io x o.aa,
volante de l"',S0, alia velocidade. A. Gon-
raives k Barros. rua I-'rei Caneca, -15. Tc-
lcphono N. ítiúU.

Entro Mojry o Jacaríhy c ontro Ja*
caríhy o Cuchoolni a circulação «« po*
dora fuzer com multa lrroguliii'1-
ilude,

Foram supprlmltkjs oa trens do lu-
xo, entro esta capital o a do Sio
Paulo,

Os trens rápidos, o os nocturnos e
ex-prossoa, puni o Ramal sô correrão
utó Cruzeiro o do Cruzeiro ate estu
capital.

Na linha do Centro, foi supprlml-
do o trem R O 1 o R C 2, rápido do
bitola larga, entro Ijufayotto c Bollo
Horfconte, Os passageiros baldcarJo
om I-afayetto pura os treus da bitola
ístrnltu. A suppresRâo destes trem-
(R C 1 0 R C 2) obedecem, uponas,
;i medida da urK.-.ncla sobre a mobl-
lizacüo do material rodanto da bitola
larga;
OS ESPECIAEK EORMADOS PARA

TIUNSI^RTES ÜE TROPAS
A chefia do movimento da Con-

trai do Brtuiil fez correr os seguiu-
tes especlaes do tropus: dois da Cen-
trai, tr«H do Vllla Militar, um de
Bello Horizonte, um de Ouro Preto,
um dc Sitio, um dc Juiz du Fura,
um de Cruzeiro, um de Loremi, um
do PlndamoiihaiiEuba, um de Caca-
pava.

Essa tropa «o destina a Norte.
VARIAS NOTAS

O coronel I.uln Franco Ferreira,
eommandante do uma unidade do
Exercita, aquarte-lada em Plraosl-
nunea, seguiu hontem para S. Pou-
lo pelo Np 3.

Seguiu também paru Apparecl-
da o deputado José Pires do Rio.

O dr. Carvalho Araújo, diroctor
da C. do Brasil, com o offlclal de
gabinete dr. Raul Manso, o dr. Luiz
Carlos, sub-director da Ia divisão
permaneceram duranto a noito na
t-star;üo—da— praça— da—Republicar-

Ü chefe do Trafego, dr. São
Paulo, o oo seua ajudantes Cícero do
Faria, Homero Lander, Ernesto
Schobach, também pernoitaram na
Central.

O rápido de S. Paulo chegou,
liontem, ds -1 horas «> 10, com o
atrazo de Ilha o 50 minutou. O trem
referido partiu á hora da Estação
da Luz; o atrazo foi motivado pela-mudança do tabeliã em Cruzeiro.

OUTRAS NOTAS
O GENERAL SILVA PESSOA AS-

SUMIU O COMMANDO DA
POLICIA MILITAR

O generul Silva. Pessoa, comman-
dante da Policia Militar, quo se
achava em goso de licença, afastado
daquella corporação, assumiu, hon-
tom, mesmo, cerca tle 10 horas, a
chefia da Policia Militar, apresen-
tando-se ^o Ministério da justiça,
em companhia do ex-com mandante,
coronel do Exercito Luiz Furtado.

O coronel Luiz Furtado apresen-
tou sua exoneração do commando
daquella Policia e do 1" batalhão
dffvvi corporação, por -haver pedido
sua reforma.

O CHEFE DE POLICIA DE
S. PAULO

O dr. João Baptista de Souza, do-
legado geral da Justiça e Segurança
Publica (chefe de policia) de São
Paulo, que aqui se achava om férias,
ha cerca de dez dias, t-steve hontem,
no Ministério da Justiça, partindo,
hontem mesmo, á noite, pelo trem
especial, que levou varias altas au-
torldades para aquello Estado.

A GUARNIOAO DE S. PAULO
A guarnlçâo da 2* região militar

í uma das mais numerosas, contan-
do unidades de grande efficlencla.

A região 0 commandada pelo bu-
neral Abílio de Noronha, cujo quar-
tel general ê na capital paulista.

A força do Exercito ahi aquarto-
iada consiste apenas do 4" batalhão
de caçadores, cujo quartel C- em
SanfAnna, e uma companhia de
transmissões do 2" batalhão dj en-
genharia.

Salvo erro, o 4" batalhão devo ter
como eommandante o tenente coro-
nel Martini Francisco Cruz.

Quitauna e um dos pontos mais
Importantes da guarnlçâo. Estão ahl
aquartelados o -l" regimento de :n-
Cantaria e o 2° grupo de artilharia
posada.

As demais unidades estão afislm
distribuídas:

Lorena, 5" regimento de infanta-
ia; Caçapava, 6o regimento de in-

fantaria; Rio Claro, ü° batalhão de
.'açadòres; Pirassinungrt, 2" regi-
mento de cavallaria dlvisionaria,
commandado pelo coronel Franco
Ferreira; Uu', -1° regimento de arti-'.liaria montada; Santos, 3" grupo
le artilharia de Costa; Jundiahy, 2"
grupo de artilharia de Montanha.

Do accordo com o.s effectlvos do
actual orçamento da Guerra, o ef-
fectivo total dessas forças sobe a
2.837 homens, nSo incluindo as es-
coitas dos quartéis generaes e o con-
tlngento da Fabrica de Pólvora de
Piquete.
O COMMANDANTE DO 4» DE AR-

TILHARIA
O 4o regimento de artilharia mon-

fada, aquartelado em ltu\ teve eo-
mo eommandante o coronel Francis-
co Escobar Araújo.

Esse official acha-se actualmente
no Rio, tendo estado, á tarde, nn
gabinete do ministro da. Guerra.

O APOIO DO ESTADO DO RIO
O dr. Feliciano Sodrfi, presidente

do Estado do Rio, logo que teve co-
nhecimento official das oceorrcr.eias
anormaes, de caracter subversivo,
que se desenrolou em S. Paulo, dc-
terminou a Ida do dr. Salvador Con-
ceição, chefe de policia, ao palácio
do Cattete, afim de levar ao chefe
da Nação os protestos de so'idarie-
dade do governo fluminense e u ça-
rantia de medidas tendentes a asse-
gurar inalterável a ordem publica,
pondo á disposição do governo fe-
deral a força publica estadual, cujo
eommandante, coronel Christiano
Pinto, teve ordem de se apresentar
ao eommandante da Ia região mill-
tar, general Ribeiro da Costa.

Em seguida, s. ex. reuniu em con-
ferencla, no palácio do Ingá. os srs.
sMretarios do Interior c Justiça, da.«
Finanças c da Agricultura e Obra»
Publicas, e o chefe de policia, ti-
cando assentado que o dr. Arnaldo
Tavares, secretario do Interior e Jus-
tiça, transmittisse pelo telegrapho
a todos os prefeitos municipaes a
nota official do governo federal «o-
bre aquelles acontecimentos.
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CHRONICA DO FORO
VENDERAM O IMMOVEL HYPO-

TIIEO.VDO DUAS VEZES E
FORAM DENUNCIADOS

O dr. 1° promotor publico oífOl'0-
eeu denuncia, hontem, contra Luiz
Augusto do 'Pua Carvitlliaos (.- suu
mulher d. lllsoleta Ferreira Curvo,*
lliues, resldonten nesta capital, á run
Paraná, ÍOJ, por lerem vendido duas
vezes um immovol que pomulam em
Portugal, e ali llypothocado.

O dlio prédio í sito na iregiu-zla
do S. Vletur, cm Uragu e coubera
ao primeiro dos denunciados por he-
rança de sua mãe.

Compraram uqucllo Imnitrvcl em
25 de março de 1H22, VIcento Joa-
quim Alves, funcclonario publico ro-
yldente na Penha, por 2;00U}, sendo
a escrlptura lavrada .nus iiotaa do
taibelliãii Fonseca Hermes, o. poutu-
riormonte, em 15 de março do nnno
passado, o negociante Luiz Gonçal-
ves da Silva, patrício de Carvalhnes,
que deu 3:500$ pelo prédio JA vendi-
do, tendo a escrlptura da segunda
venda, sido feita em notas do tabel-
Hão Álvaro Teixeira.

I.150S LMPRONUNCIADOS
Em novembro de 10-lÜ, foram de-

nuneindos pelo 4° promotor publico
OO Indivíduos Alberto Drummond, Al-
tredo do Oliveira e João Faria RI-
beiro, aceusados, o primeiro de ha-
ver em janeiro daquelle anuo arrom-
bado uma janella dn casa da rua
Souza Franco n. 191, c onde residia
Eduardo Gonçalves Teixeira Barbo-
sa e dali subtraído varias jóias que
foram depois compradas pelos ou-
tros dois denunciados que sabiam
ter cm a q ue lias Jóias sido obtld as_ por
meios llilcilo.-i.

Tendo o proces-.io etilado sem a-n-
damento até junho deste anno, o
actual juiz de diroito da -I* Vara, dr.
Renato Tavares, deu inicio, om 27
desse mez, ú formação da culpa no
decorrer da qual não ficaram devi-
(lamenta provados os factos urguldos
aos trfs denunciados.

Em vista di-so, o mesmo magls-
trado julgou hontem improcedente a
denuncia, para Impronunctar aquel-
les aceusados.
0M ARMAZÉM ASSALTADO — NO

POSTO 1)10 IlllJA' — FOI OF-
PERECIDA DENUNCIA

No dia 2S de maio ultimo, pela
madrugada, Carlos Marques, vulgo'Ciiniondongo"; José Autonio Xa-
vier, vulgo 'Moleque Xavier"; Luiz
José Ferreira Pinto, vulgo "Luiz Su-
jo"; Romualdo lürnesto Pare to, vul-
go "Moleque Romualdo", e Joaquim
Ferreira cie Souza, vulgo "Paca Gor-
,1a.", entraram, por meio de arrom-
bamento. no armazém do proprloda-
de de João Gomes Barreira, á Es-
traria do Porto ile Irajá, em frente á
estação do Brasi de Pinna. furtando
varias mercadorias no valor du réis
3;2li7?000.

Ja se achavam os aceusados na
referida Estrada, carregando as coi-
sas roubadas, quando foi dado o
alarme. Houve tiroteio de parte a
parte, logrando, tlesfarte, os assai-
tantes se evadlrem, com excepçào do
primeiro, "Camondongo", que foi en-
contrario oeculto debaixo ile uma ar-
Voro nas proximidades ria casa as-
saltada. Levado 0. policia, "Camon-
dongo" procurou negar a sua parti-
clpaçUo no facto criminoso, decla-
ran ri o que os autores do assalto ha-
viam sido unicamente os quatro ul-
limos o que elle tinha ido apenas es-
peral-os, paru, no caso do roubo ser
bem succeriido, exigir-llu-s dinheiro.

Processados pela policia do 22"
districto policial, foram os autos eu-
viários ao juizo da 2" Vara Criminal,
tendo o promotor rir. Constante de
Figueiredo offerecido denuncia con-
tra os aceusados, dando-os como in-
cursos nos arts. 350 e 35S rio Código
Pena).

EXPEDIENTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

43" sessão em 5 de julho de 1H2I
— Presidência do ministro André
Cavalcanti.

A's 12 horas e meia, abriu-se a
sessão, achando-se presentes os mi-
nisti-OH Guimarães Natal, Leoni Ra-
mos, Muniz Barreto, Viveiros de

ff RÀDIO-JORNALIíà

FOGÕES
GAZEIFICADORES DE

A PRESTAÇÕES
ou A DINHEIRO

EROZENE ULTIMA PALAVRA
Hão requerem iostillaçâo neta cuidados espeeiaes

ISMALTADOS
LEGANTES

.CON O MICOS S EIVI TORCIDA
EM CHEIRO
EM CARVÃO

Venha V. Ex. vol-os i
RUA DA ALFÂNDEGA, 118

WILLMANN, XAVIER & C.
Caixa Postal t-io — Phone N. 3130

As senhoras do interior enviaremos prospeotos se preencherem e nos en»ia.rme este coupon:

Nome ENDEREÇO

Cinstro, lidmundo Un», llcnnciiegll-
tio du Uarroa, Pedro iloM Sanio-i, Ge-
mlniano da Pranoa a Arthur iilbol*
ro. Deixaram de oonipiireeor oh ml*
lllatroa Herminio do ksplrllo Smio.
prcsldonto; Pedro Mibielll o «ebus-
ilílo de Lac-.-rriii, que se ucluim 01)1
goso du licença o Godofredo Cunha,
com i-auwi justificada,

Pol li<la o «."provada a acta da
«essão antcrloi' o licepachudo o ex-
poluente,

O proaldonlo submotteu ao Tri-
bunal o requerimento em que Leon-
tina d.- Mello Bulhões e outros pe-
(liam preferencia pura o julgamento
ria apliellaçilo eivei n. -1. S75, sendo
o mesmo deferido unanimemente.

JULGAMENTOS «
-Gouflictoe, lio juflsilloffilo:
N. UOU — D, Federal — itelutor,

o ministro Arthur Ribeiro; embar-1
gttiueo, Ângelo Peixoto o outros; em-
liargada, Julleta Medciroa SayHo Lo-
bato — Foram rejeitados os embar*'
gos, unanimemente. I

N. U-lt — a. 1-atilo — Relator, o
ministro Pedro tí-.mtos; stisoilantes,
Alberto Chagas e outros; suscitados,
os juizes da 1" Vara Cível de São
Paulo o u Supremo Tribunal Federal

Nãi> oo uonhoceu do eonflicto por
não ser caso dello, unanimemente,

X, 02S — D. Federal — Relator,1
ministro Arthur Ribeiro; suscitai)- jtos, Viana Silva & C. — Foi honio-,

logada a desistência requerida, una-
niniemoiite.

X. ci;; — D, Federal — Relator,
o ministro Muni:: Barroto; uuscitan*
te, Manoel Souza .Jordão: suscitado,
o juiz ria comarca de Vassouras e o
ria Proveiloria c- Resíduos desta eu*
pitai — Julgou-ae procedente o con-
f-Uclo—o—oompetenlu o Juiz—dn Vas*
souraa para processar o inventario,
unanimemente.

X. U4-I — U. Federal — Relator,
o ministro II. Barros; suscltante.
Feliciano de Souza Pereira; susci-
ta-dos, os juizes da 2' Vara do Or-
lihãos desta capital e ria comarca de
Burra Mansa — Julgou-se procedeu-
to o eonflicto e conupetento o juiz d'-
Barra Mansa pava processar o feito,
unanimemente.

X. liJã — S. Paulo — Relator,
o ministro Viveiros de Castro; susci-
tant»-, .loão Leopoldo Modesto Leal;

| suscitados, o juiz federal e u do di-
relto Ja 4» Vara Cível de S. Paulo

!— Não ne. conheceu do eonflicto po''
! não ter o mesmo objecto, una-nim"-
! mento.
| x. (1-17 — Amazonas — Relator,

o ministro Podro Santos; suscltantos,
Arthur Pinto & C.; suscitados, o

juiz do Commerclo de Manáos o o
juiz federal — Julgou-so procedente
o confMoto e competente o juiz rio
Commercio do Manáoa, unanime-

I monto.
j x. CA í) — S. Paulo — Relator.

o ministro G. Natal; suscltantes, A.
Scarrone «<i Irmão; suscitados, o juiz

i federal •? o juiz de direito da 3a Va-
Ira Cível da capital de S. Paulo —
Julgou-se procedente o conflletoo
competente a justiça local do São
Paulo, unanimemente.

Recurso ci'Iniin(U — N. 502 —
Maranhão — Relator, o ministro
Kàniumlo Lins: recorrente, o pro-
curador da Republica; recorrido,
Pauio Affonso de Araújo e Silva —
Julgado em sessão secreta.

Carta testemunhavel — N. 3.S02
Minas Geraes — Relator, o ml-

nistro O. Natal; suppllcante, Rai-
uold Ashulze; supplicada a Compa-
nhia Meridional de Mineração —
Julgou-se improcedente a carta con-
tra oa votos rios ministros Arthur
Ribeiro •¦ Viveiros rio Castro.

Appellitfõcs cíveis:
X. 4.2S0 — D. Federal — Rela-

tor, o ministro Leoni Ramos; embar-
gante, u Fazenda Nacional; embar-
gado. Paullno Tlnoco — Foram re-
jeitailos os embargo-s. unanimemente.

X, -l.iiOr, — D. Federal — Rela-
tor, o ministro II. Barros; dosisten-
tes, Luiz Pereira de Mello e Custo-
dio Teixeira Torres — Foi honiolo-
gnria a desistência, unanimemente.

.V. 5.351 — Paraná — Relator,
o ministro Oeminiano da Franca;
embargantcíi. irmãos Cury; embar-
g-ndos, Hachlch Irmãos & C. — Fo-
ram rejeitados os embargos contra
o voto rio ministro H. Barros.

PEQUENAS NOTICIAS
JjICHNCA PARA I\ST.\.*,Í;A<,'.U)

DR APPAIUII.HOS
O ministro da Viação concedeu

pormlesao para Instullar apparolhos
tecoptores radlo-tolophonlcofl, pnga a'Porto Morol»ohn.

luxa legal, aos «rs.: Mario Pcrdra
da Cosia Pinto, Joflí Cnrnelro da Ly-
ra, Corvnthn Pinheiro dr Carvalho,
Fellx UaroUGk, (leorice F.rlc GatLs.
Oermana Murrlc, Ludovico Sochof-
fer, Luiz llocha Chalalgnolr o Lula

L RADIO TEi-EPHONIA
APPARELHOS RECEPTORES E TRANSIHIfCSORES

TES E ACCESSORIOS
PEÇAS SOBREGALEN.

LIONEUL, SANTOS & CIA
Largo da Carioca n. 6, 1" andar

R'0 DE JANEIRO

RADIO TE.L,EPH0miL
F, R. MOREIRA <& O.

107 — AVENIDA RiO BRANCO — 107

BATERIAS AMERICANAS
li.NCO, •!¦! Vi VOI.TS 255000
KVEHUADV, •:•: líi VOUTS  30SOOO
EVEHKADV, IS VOLTá  D0SOOO
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SradiotelepítoniaI
APPARELHOS RECEPTORES

Para ouvir os Concertos, Noticias, Discursos, Irradiados diariamente pela
Estação Marconi, da Radio Sociedade do Rio dc Janeiro

COMPREM OS APPARELHOS

MÂRCONIPHONES
Receptores de galena e de válvulas de todos os preços

AMPLIFICADORES — ALTO FALANTES
PEÇAM CATÁLOGOS E INFORMAÇÕES DA

C." NACIONAL I COMMÜNlCiÇÕES SEM FIO
RUA Io DE MARÇO 107 — Rio de Janeiro

CAIXA POSTAL 126 TELEPHONE: NORTE B658

OS JUDEUSNO BRASIL
 DE *

S0LID0NI0 LEITE FILHO
CAPÍTULOS I

li Os Judeus na Hespanha. Iim Portugal.
•_') Participação dos Judeus nos descobrimentos marítimos nortuguozos.
;ii o Descobrimento do Hrasil. Primeiras explorações dos cliristaos novos,
i) A Colonisaçio Judaica,
r,) o.s Judeus c as Guerras de Conquistas.
0) Os Judeus no Brasil Hollandez.
T A Inquisição. Sua Influencia no Brasil.
í) O Concurso dus Judeus nn Civilisação Brasileira,

Documentos.

 PREÇO 5$000 
Editores J. LEITE & Cia. — Tobias Barreto, 12

DR. ESTEVAW REZENDE
OUVIDOS
NARIZ B

GARGANTA
Bl-mllnníu doa prot*- Wt-lriRacrtiuri,

Grruraann, Pa»»ow, cm llt-rlliu ¦
Neuruann, cui Vienna

TnACUEO-nKOVCHO-ESOI'HA-
GOSCOPIA

Tratamento cirúrgico da ozena (ta-
clinica do prof. Selfíert) o das da-
cryocystltes (oporaç&o do West.)

Consultório: Rua do Carmo. 5, eaq. Sao
José, de 2 ás 6. Tel. C. 2652. Resi-

dencla: Regina Hotel, Ferreira Vian-
na, 29. Tol. B. M. 3752.

Doenças

Caso Nero
Tratamento cuida-
doso o rápido quan-
to possível dn s«-

venereas "T^ (r^c«ã;
«M>mpUc*Kiõc» nu I

urethra, próstata, testículos, hexien, '_
rins. utero c ovarlos; da syplillls, dos!
cancros moles, das udenites, ele.,,
liolo DR. .UIIjIO »E MACEDO, á |
rua da CARIOCA 54 - A (do 8 ás
11 c dc 1 ás 6.) |
Prof. Dr. Austregesilo ^Zl'
Cons. 7 de Setembro. 211, as 3 horaa,

Tel. C. 1996

Antes de fazer suas com-
pras de calçados, visitem
os nossos últimos modelos e
comparem os nossos preços.

69 - S. J0SE' - 69

Nariz, garganta e ouvidos
Ur. Sebastião César da Silva, cx-assls-

lente dos Profs. Kllian Biulil, com pratl-
ca nos hospitaes dc Paris, Berlim e Vlen-
na. consultas, do 2 tis o. Ouvidor, 139,
1" andar.

*am*t*****mmmt*tmmm — ¦ — — —— — — ¦
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SANATÓRIO RIO COMPRIDO
Rua Santa Alexandrina 254 — h\apm\ Villa 4001
PARA DOENTES DE CIRURGIA E MEOiCINA DE

MOLÉSTIAS NAO CONTAGIOSAS
Situado no melo de parqne ajardinado com installações para dn-
chás. banhos dc ha, banhos d? sol. massiMrcns, raios ultra-violêta,
olrctroradlotl»erapl«. Reeliaen dictetlco de accordo com cada caso
particular. Tratamento do arthritisn.o (obesidade, diabetes, rheu-
raatlsmo); affecções do apparelho digestivo e cardlo-renal, conra-
Icscentes, efeotados o das affecções elrurRicas das crianças com
secção especial para deiwis. m"micos, racUltlcos, ljrmphaticos o

iiirtadorcs de coxalgia e nml h- Pott. Toxicômanos

O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER
MEDICO DE SUA CONFIANÇA /

São médicos da casa os Drs. Gustavo Armbrust (modicinz) e Dr. Crlsaluma
Filho (cirurgia)

PREÇOS ESPECIAES PARA PE :SOAS DK PODCOS RECURSOS
DIÁRIAS: 12SCO0, 155000, 20?000, 2S$000 o 30?000

CÜD VP!T7noa negoelo*. amcier
uuit Ibula 'er laudo, roallzar tudr

que deaejar; cartas coir
«elloa para a resposta a P. 8„ Eata-•üo de Mesauita. B. do Klo.

' ***___**********************************
Dr. GEBHÀRD HROMADA

CIRVnGIAO
AntlRo prlnrir» iiN^Liirnte éo Pro*
feftaor Sdinlíslrr, Vienn» — Anil-
go nNMfeitentc ilo ProCctiior Pntyr,

I.eipr.ÍK.
ALTA CIllimOIA — MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATnKKMIA

KAIOS UI.TRAV101.KTAS
florwnMor.il! Aioiemblòa, 100. Ttl. C.

SJ»1 (U30 li. u 4.30)
Residência: Rnn Gaulnri, IS. TeL

sui 5sr>.
******************* * *"" **~***r"r»-irw*Lix-'m-'u

"HYDRARGON EHRLICfl"
A melhor injecfiilo mercurlal, na

tratamento da syphilis, efflcacla « au-
eoncla absoluta dc dor, attestadas pc--
los grandes clinicos: Profs. Abreu Fia-
lho, Rocha Vaz, Honriquo Roxo, Aua-
tregesllo, Ed. Magalhães, etc. otc.

VENDE: Rodolpho Hesa & C. —i
63, 7 do Setembro.

a
PEQUEMOS ANNUNC.OS

A NTIü vivAD ES—Brilhante», Joiaj
e prata. Compram-se pelos molho.

;ea preços. A "Mina de Ouro", Ave*
• ida Rio Branco, 137.

ANTIGÜIDADES — Pagam-se ma
" ximos pregos: pratarla, chalés
hespanhoee, objectos em marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,
louça, moveis e quadros. Galeria
Essilnger, rua Barão de S. Gonçalo,
22 (junto á Av. Centrei). Tele-
phone C. -1243.

COSTUREIRA 
— Jà trabalhou para

as principaes casas como a Royal
Store, Palais e outros, recebe cos-
turas para confeccionar por qualquer
figurino, como também recebe qual-

i quer trabalho para bordar a machi-
na. Perfeição, presteza e modicidade
non preços. Rua Visconde de Itaúna,

.573, sobrado. Teleph. V. 2112.

i Copias á machina Jos6 de Andrade.
Rua Sachet 11 —

1° andar

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO -
SYSTEMA UE URNAS E ESPHERAS — FISCALIZADA PELO GOVERNO

DO ESTADO — EXTRACÇ-5ES A'S 15 HORAS
DEPOIS DE AMANHA

c

60=000^000
INTEIRO, 4$800 SEXTO, $800

TERÇA-FEIRA, 22 DO CORRENTE

50:000$000
INTEIRO, 4$000 QUINTO, $800

 VENDE-SE EM TODA A PARTE 

Conccsiionaria.: COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE
Kua Visconde do Rio Branco, 499 — Nictheroy

)

PARTOMANTE paraense, do volta
de sua viagem ao Norte, fi en-

contrada dae 12 as 18 horas á rua
Visconde de Itaúna n. 573, sobrado:
diz o presente e prediz o futuro, com
segurança; especialista em questõed
intimas; absoluta dlscregão.

HINHEIRO para hypothecae e pro-
missorins, juros módicos, com J.

°into. Chamados o cartas, a rua dl
Rosário, 101, sob. Tel. Norte 6238
e 3106.

lYDR. RAUL- PACHECO — Partciro
• e gyiiecoloelsta, com 12 annos ds

pratica. Partos sem dôr, moléstias
das senhoras, tumores do seio e ven-
tre, hérnias, appendicitea, hemor-
rhoidas, operação cesariana. Insta!-
lação especial para sua clínica no
Sanatório Guanabara. Consultório,
rua da Carioca, 81, das 2 1|2 ás 6;
cartões com hora marcada. Resi-
dencia, Sanatório Guanabara •— Tel.
R M. 877 e 403. . -

r.R. AUGUSTO CERQUEIRA —
Moléstias da Pelle e Syphilis. Con-

enltorio: Assembléa, 37. das 4 hora'
em diante.

DR. HYGINO, Clr. geral, Mol. Sra»,
DR. HYGINO PILHO, mod. opora*
dor, syphilis. appendlcite», hérnias.,
8. José, 60 (1 as 5). T. C. 515.

[)R. FLAVIO PESSOA — Pratica" doa hospitaes da Europa, Necker
e Broca de Paris. Viao urinarias.
Rins, Doenças das senhoras, cura
radica! da blenorrhagla aguda s
chroniea e suas complicações. Tra*
tamento sem dôr, do estreitamento
da urethra pela electroliso; cons. rua
Sachot, 21, das 12 fts 16 horas.
Tel. n. 7.217. Residência, rua Gene-
ral Canabarro, 470. tel. Viila 616S.

MATERNIDADE particular de ;ma-'* dam o Virginia Madruga, para
tratamento de senhoras grávidas em
trabalho de parto ou doentes. Dia-
rias do 10 a 30 mil ríis. Dispõe do
boas lítstallagões para qualquer in-
tefvèhção, Funcclona «ob a direcção
scle-ntlflca do dr. Maurlty Santos, á
rua d0 Mattoso, 115. I'hone Villa
n. 140.

DORCOS DUROC JERSEY — Legítimos
puro sangue, de diversas edades; ven-

de-ác a rua da Alfândega, 73; casa Do-
inlngos de Araújo.

DROFEtíSORA a domicilio, da l!i;õcs
tle côrtc, chapéos o bordados a

mão, por methodo facll, com pratica
de 20 annos; ensina também a ler 6
escrever a senhoras que queiram
aprender particularmente; :'i. rua do
Rlachuelo, 178, tel. Central 1>-lr.3.

QUER 
comprar, vendei', concerta."

ou fazer jóias com seriedade?
procure a "Joalheria Valentlm", rua
Gonçalves Dias, 37, phono 994 C.i

VIAJANTES em zonas a cavollo,
precisam-se dé alguns para ven-

der produetos pharmaceuticos, di
grande salda. Carta à Caixa Postal,
543. J. Gama.

A authentlcldadc o procedência dos
objectos de arte antiga, moderna e moveis
de Jacarandá da Galeria ranieres, s3o a
prova concludente do grande exito do
vendas que lem tido, nestes últimos atei,
o notável estabeletim.Tnto da praça 01a-
vo Bllac, Mercado das Flores.

Wí%
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De Pernambuco
A PEDRA miINDÀMI-NTÃl. 1)0 PA-

IjAOIO 1>A justiça
rtEciFJ':, r, t,\.) — Roulhou-HO,

oom cru mio BOloirmldodo, n uiivoma-
¦nia dn lun.nmontn da padro tunda»
juentol d» Palnblo du Juatlga, uom
o cnniimroclmcnto do fll', Sorglo (lo
Loroto, governador do Kfltado, altas
ftutorldadefl, todo» on mombroA do
üurjremo Tribunal lie JijsllQi. Incoi*»
pqmdOn, i*opt*onontantès do mlnlsiorlo
publico o da lmpvoniia <* arando mn»»
tm du povo.

Durtinto ossa Holemnlflado, nuo foi
:• pi'i."]ldlda polo Cir, Hcrirlo de Loreto,

falaram o dcsembarsíidoi* Ahrtlus do
Oliveira, prculdoiitodo.ro.orMü trlbu-
nal. c n <lr, Sá Pereira, procurador
gorai do Balado, quo dlscoiTorani bo»
bro o acontecimento, onaltocondu, a
pbreonaliflado»do governador a agra-
floconflo-lllfl, om nome da Jllíltlcii, o
iínportantç cmiireliondl-montr,'

O dr, Sérgio »lo I.oroto agra-aoun.il
0BKO.H roforonclu« elogiosas íi »un pos-
soa, dizendo sal* um dor. pontòo lm-
portanto» do sou programma, <-• nuo
merecem a oua liiolhoi* attenção, (i
Justiça do Estado, ondo já servira.

Rcullüou-se, -um scsuldá, uma rece-
jiijão no palácio do governo, rocoben-
do o di*. Soi-glo de Loreto os cum-

j prlmontoa de todo o mundo offl-
! elal.

Foi, om sr-gulda, levada a effeito' unia passeata popular, com grande
Imponência, oondo percorridas todas
as ruas prlncipaes da cida-úo, ató o
local nade foi fuzilado Frei Caneca.

A* noite i'f;allzoti-no um concerto,
no theatro Bania laabol, com a pro-
ronca dos olomuntod do maloi* des-
iao.uo no mundo oftlclul o na cldudc
du Reolfo,
Dc Sergipe
A COXSTITIX*IO.\AI,11)AI>IO DA

REFORMA I)A CONSMTUIÇAO
ARACAJU', l> (A.) — O Trlbu»

nal da. Rolando do Kstado, tomando
lioje conhecimento do um recurso
dos Juizes do direito do capital, «m- •
liavlam entendido nei* Inconstltuolo»'
nal a reforma da Consti tuiufi o dol
listado, promulgada polo autuai go-1
verno, om virtude de haver, nos ter-1
mos »1UB são HodO de comuivii^ trans-1
iv.-ldo as funegoea preparatórias
liara os Juizes dc direito, «upprlmln- ,
do os cargos du Julssea municipaes, |
decidiu, jior unanimidade do votos,
não dar provimento uo referido rc-
uurao, considerando, assim, valida a
reforma. contUBtadU,

RI3SAUi;i,FX*IMKX'l,<) OO TRA»
F13G0 FFRHOVIARIO

' A1ÍACAJU', Ií (A.) -- Com bal-
deacRo no ijljómêlfo '.**, foi resta-
lielccido n trafego ferroviário du
Estrada do Ferro Bnhla-Horglpo, in-
torrompldo lil» mais dc»:iiO dlao,
DO Maranhão
EXPLORAÇÃO DR MINAS DE

OURO VS PEDRAS PRECIOSAS
MARANHÃO, 8 (Retardado) (A.)

— Embarcou para Villa Redondo, na

regido OHtadunl dn Mnrncassumo, O
coronel UlysSOB Marquos, acomjxi-
nliado du varia» prasos da policia
maranhense, afim do assumir o com-
mando da Torça militar naquelle tor-
rltorlo anrlfero, Infestado pelos ln-
dlo» "Urubus",

No mesmo barco, a lancha "The-
rezlna", partiu, com Idêntico destino,
uma commlsslio norte-americana,! da Agencia Executiva Municipal
encarregada do verificar o valor das que »»c encontra em goso du licença,
minas referidas o Iniciar os serviços j mudou-aa para Cunrbutiulru, ondo

está com o seu gabinete dentário.

o que de mnls sclrcto existo om Tros
Corações.

Davldo u umu enérgica circular
dn chefe do policia do Betado d«
Minas, » dcluguílo especial do poli-
ola abriu síria campanha contra o"
Jogoa quu campeiam impunemente
pelot» quatro cnmos da cidade.

— O dr. João Oarola da Fonseca

de mineração, caso ache convetlloil
cia nisto,

Essa comniissão trabalha por con
trato com o govorno do listado, que

Os HurvIçoH da estrada para u
passagem do gado estdo sendo ata-
cados com presteza pelo sr. CornOlIO

El»! Homens 

e Mulheres
¦jÉSjK/1 robustas de amanha
SSPftl tomam hoje a
\\ JytívT n1A.li OU n ¦ ¦ I ¦ á#-ssT» MW Ame***.v£si\m EMULSÃOiHÍ-Wt-SnVa *-* *** **** *** *-** ** ****
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LifaüJiíii O s
FONTES E VIGAS DE TODOS OS TIPOS, SUPER-

STROJOTURAS METi'AM,IOAS, IXX1OM-0TIVAS,
TURBINAS A VAPOR, DK

S. A. JOHN COOKERILiL
ÚNICOS REPRESBNTAMTB8

«de Sicgaiegra & C. Lta.
S-i<Uj/-m V DE ÍVIAR-ÇÍO, 31

XJEI». NORTE, 2830,

ml TOR
A ultima palavra em motores electrlcos. Combina

todas as vantagens do motor de anneis com
as boas qualidades do motor de

. curto circuito.

' Patenteado no mondo inteiro.
Mancaes de espheras S. K. F. Stock no Rio.

Preços sem concorrência. Peçam catalogo e
informações aos representantes da fabrica

Rua Theophilo Ottoni 81 - Telephone: Norte 6146

CASA BRASILDANA

S. OORENSTIN
Avisa As Exmas. famílias que tem grando e variado "stock"

do todas ao qualidades de pelles tinas. Executam-se todos os trabalhoa des-
to ramo.

PRAÇA DOS GOVERNADORES Pi. 2 —- Toleph.: 4972 Central
luiMifHWF-w i mmmm**m*w**m*m*m

liedra |ireulo.»xis dOlltt'0 dc todo o
território maranhense. 1211a escolheu,
porím, como local parn «ua primei-
IU actividade, a rogldo <lu Marucus-
sumo, onde ja trabalharam diversas
Omprcsos o do ondo já foram uxpor-
tada.i para o ostrangell'0 centenas
do kllogrammaa do ouro.
Ua Parahyba

O NOVO .ILIZ DK POMBAI,
PARAHYBA, B (A.) — Foi no-

meado juiz de direito da comarca
sertaneja do Pombal o dr. Oama
Mello, actual Juiz municipal,

llio dá o direito do pusi|iilz»ir nietat-H (|(! ^n(jrado Pereira, vlce-prcsldento
da Câmara., cm exercício.

Kshp melhoramento que toda )io-
piil.icão rlo-vcrdcnsu quer v«.r finda-
do, trará liara u cidade relevante as-
selo, porque não mais passarão bola-
das pulas ruas centraes.

— Bm homenagem ao dr. Curiós
SiBiiorelli, pelo» aorvlços prestados
ao município, os nossos edis sollcl-
taram do govorno dc Minas tosse da-
do o nome du "Carlos SlgnorcIU" ii
ponte dc cimento armado construída
para <i passagem do gado que Be des-
tina á feiiu local.

-- A média diária da matança oo
gado na Xarqueada Rlo-Vordonso do
Industrial sr. Antônio Paclello, tem
sido de 1^2 rezes.

 Estiveram nu 'cidade os acade-
micos dc medicina Miguel o João

J Plzzolante.
(Do correspondente)

pai, presldento da Câmara, Juiz ,1o
l»nz, collector foderal, procurador da
Câmara o muitos outros. Pol unia
encantadora festa quo transcorreu
sempro na maior alegria,

— Os novos proprietários du fa-
zenda dc Cachoeira Jft tomaram pos»
su do Immovel, pelo que enviamos pa-
rabens, pula boa aoqtllslgllo quo aca-
ba do fazer esta localidade. <iue
«tú agora vivou no abandono. Já se
nota um Inicio de progresso, o o
povo espera quo os novos prOprle-
tarloB montem aqui Iniluatrlas, como
sejam: fabricas du phosphoros, de
tecidos o multas outra», pois o lo-
cal presta-se a tudo, Jft pela faclll-
dade do braço operário, Já pula for-
i.a hydraullca, ou electrica o clima
salubcrrimo.

Na fazenda do Santa Lulza, do
dr, Lolt&o du Cunha, já se nota
activldade, bon.s estradas carroça-
veis o montagem do umu serraria
para industria do madeira cm gran-
dc escala.

Lembramos ao sr. presidente dn
Kstado, u limpeza do rio Macncu'
c a c-trada do Cantagallo.

(Do correspondente,)

Cartas dos Estados
EXPEDIENTE

Tendo chegado ao eseripto»
rio do O JORNAL, varias re-
clarnáçoes; todas êllas do-
cumentadas, de que SILVINO
MAURÍCIO MEIRA, nosso ex-
agente em Parahyba, está cor-
rendo os Estados do norte do
paiz angariando asslgnaturas
para esta folha, declaramos
não estar esse sr. a isso autori-
zado, e serem falsos os talões
de recibos por elle empregados.

dc
dl-
ls-
ho-

Santa Izabel do Rio Preto —
(Rio dc Janeiro)

Como nos annos anteriores, reali-
zar-so-ão a 12 o lll do corrente,
os festejos om honra a nossa excel-
sa padroeira, Santa Izabel. A com-
missão que tomou a si o encargo do

organizar os fostejos 6 composta dos
srs. coronel imitando Ferras, João
VS, do Valle, Ilonlfaolo 13, Azevedo,
Herllmlo Andrade, DloaCAredea Mar-
Jlns, lfranelsco Martim», Clonoroao
Honzl, Manoel Ml Kernandes, Padro
Perez. JiiIIU C. Alves, lleynaldo Oo-
mes, Antônio do A. Gomes o Joa-
quim Duarte.*

Abrilhantarão os festejos, as ban-
das de musica lzabelensu o Munlcl-
pai dc Cruzeiro.

lim viagem dc Inspeeijào,
passagem, aqui pernoitou, o ar
rector da Rodo Sul-Mlnelra, dr
mael dc Souza, Não obstanto n
ra de chegada do especial a popu»
luofto, tendo á frente a banda lzabe-
lense, compareceu á "gurc", para
agradecei* os benefícios e melhora-
mentos feitos na estação local. Bm
relação ft. inudaneu do nome para
Santa Izabel do Rio Preto, promet-
teu com u melhor bòa vontade, sa-
tisfazer aquello desejo, esperando
apenas um abaixo asslgnado para
oncamlnhal-o ao presidente do Us-
tado do Minas, arrendatário da mes-
ma vla-ferrea.

A convlto do coronel Dalfando•Porra**, asslstlrfio uos festejos em
honra a Si»ntu Izabel, nos próximos
dias 12 c 13, o dr. Ismael dc Souza,
o os engenheiros residentes. A con-
vlte do mesmo, comparecerá tam-
bem o sr. prefeito do Valença, coro-
nel Manoel J. Cardoso.

Acha-se aqui o nosso conterra-
neo dr. Sebastião dc C. F. Pinto,
clinico cm Magé.

Jft restabelecido da sun «an*"
regressou para Aquldnuuiiu, onde *"-
oupu o cargo do director do llospi-
tal da IC. de F. Noroeste, o noas**-
conterrâneo dr. Atlwnaglldo Ferraz.

B' esperado do Rio, 110 proxl-
mo dlu S, o vereador u secrotarlo da
Câmara do Valença, ur, latnar O,
Tavares c família.

(Do correspondente)

Tres Irmãos — (Rio dc
Janeiro)

Na avançada edade de 78 annos,
vlctlmado por uma sviicope cardlu-
ca, falleceu nesta localidade o co-
ronel llertholdo Campos.

O oxtlncto, que gosavu tm nosso
meio de geral estima, era casado
com d. Moria Campo», de cujo con-
eorolo deixou numerosa prole.

O suu enterro rcalluou-so no dia
seguinte ao do seu passamento, non-
do o feretro acompanhado nté o ce-
mlterio por mata de 'Wl) pessoas.

A morte do respeitado ancião pro-
vocou n<iul sentidas manifestações
do pezar. Sobro o caixão mo«uai-io
vlam-se muitos grinuldas com tocan-
tes dedicatórias.

Os numeroso» mombroa uio sua
desolada família O multo especial-
mento acua dignos filhos, capitão
Cide Campos o Tello Cumpos, rece-
berani multas condolências por esso
doloroso golpe.

(Po correspondente)

Tres Corações — (Minas
Geraes)

fiob a competente redacção dos ba-
choreis' Flablo 'Pinto Coelho o Alcin-
do Moreira e gerencia do er. Fran-
cisco Plzzolante. circulou inata um
jornal imparcial e noticioso, nesta
cidade, com o titulo "O Diário do
Sul", quu õ vespertino. O novo jor-
uai está sendo impresso nas offlcl-
nas d'"0 Kcgionalista".

Bm villeglatura, seguiu para
Franca, Kstado de S. Paulo, onde »>e
demorará, por espaço de tres mezes,
o dr. Carlos Signorclli, um dos anais
¦prestigiosos chefes políticos deste
município.

Reabriram-se as aulas do Col-
legio S. José, Escola Normal, Gru-
po Escolar Bueno Brandão c Kscola
Rural Mixta, importantCH estabeleci-
mentos eduuandarios deste munlcl-
pio. O "Chlb das Damas", sulecta
sociedade rlo-vordense do dansas c
recreio, iwssou a tor a aua -sédc no
palacoto Nicolâo.

Eni coiivmcmoração a ose>c facto, a
directoria offereceu no dia 21 do
mez jiaesado uma partida extraordi-
naria, aos soci-os, á qual compareceu

Cachoeira^ de3Iacacú_(R-o—
dc Janeiro)
Realizou-se o consórcio em segun-

das nupciaa do sr. Jlodesto Ezequlel
da Silva, ex-chefe das ofíiclnas da
The Leopoldina Railway. com a sra.
d. Cândida Suppo, agente do correio
nesta localidade. O acto civil teve;
logar na residência da ntibcnte.

Serviram de paranymphoa os srs.
Carlos Brandão, professor do Lyceu
28 do Fevereiro e Alcebtades Guter-
res, Cunccionario do escriptorio ge-
ral da Leopoldina. Apus o acto civil
seguiram os nubentes para a res.-
dencia do noivo, acompanhados pela
banda do Lyceu 2S de fevereiro.

Aos convivas foi servido um lauto
banquete e doces finos. O sr. Mo-
desto, que gosa aqui do melhor con-
coito, teve occaslão de ver a sua
casa repleta de amigos c admirado-
res, notando-se entre todos a mais
jovial alegria; á noite houve anima-'do 

soirée dansante. prolongando-so
at6 ás 2 horas da madrugada. Dei-
xàmos de citar o nome dos piesen-
tes porque elles sobem a mata de
cem, notando-so a presença do dr.
juiz do direito da Câmara, juiz uni-
nicipal do termo, prefeito munici-

mam)
IMSTA1LAÇÕESm

Naterialelectrico
de ia Qualidade
PARA£)UALOUER.Flli

GUARDA-LIVROS
rou Tjoeo

Qucreis aprender a ser guarda-lí»
vros sem auxilio do mestre, e sem vos
ser preciso consultar outra pessoa ?
Nüo percaes tempo em escolher livros,
ide i Livraria Franciseo Alves c ou-
trás boas livrarias ou ao seu depo3i-
• ario A. Silva, á rua Uuenos Aires,
n. 22S o pedi uni exemplar do Escrl-
nturaçSo Mercantil por Domingos Car.
reiru, pois 6 o tratado mais simples e
claro que atfi hoje teu», apparccido so»
bre o assumpto.

rVickers^O mama
PEÇAM

ORÇAMENTOS
B PADOS /\'

. EI-ECTRICAL, EXPORT r.O.LTD,

S fíUA 0QOUVIDOfí59'3mDAMELEVADOR
RIO de JANEIRO

mmm-TAçjenciii em 6£U0 HORIZONTE - Ptvçà da Liberdade. /Í-.Í3 - Caixa Postal. J9- Teteph. 386 *****

KREMENTZ
E' o melhor botão do mundo

Feito de uma só peça, cha-
peado a ouro, não vae ao fo-
go, não tem emenda nem sol»
da, não suja nunca, não se
quebra, uem se estraga.

NSo seja logrado com o
botão ordinário que suja a
camisa e a pelle e fica preto

Veja no botão verdadeiro
a marca KREMENTZ, a
uoica que é GARANTIDA
para sempre.

CAIXA POSTAL
= 1623:=:
Telephone:

Osntral 3801

Rio de Janeiro
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Únicos agentes no Brasil:

Compaibia Her.aiiiil nümm
Rua S. José. 23 - Sobrado

CASEMIRASI
IiMNS E AVIAMENTOS

A' RUA GOMES CARNEIRO N. 8

próximo á rua Marecliul Floriano
Telep. Norte •-! io7 —

A essa mais conhecida do Rio de Janeiro

A380MBRO NOS PRE»JOS
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CORREIAS
RARA

TRANSMISSÕES
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FABRICA DE COLCHÕES

•*¦ a

3ola americana
Pello de camello
Salata legitima
Lona e borratsha
Sola nacional
Impermeável

ATACADO E

Marcas
AQUATIC
PYRAMID
CYCLOP
BROWNDEL
CRUZEIRO
OANDY
VAREJO

5YSTEIWA MODELO CUNHA

(PATENTEADO)

ünica no Brasil, especial nesta
artigo — Inwnçâo e fabrico

do profissional

JOAQUIM CAETANO DA CUNHA

Rua do Cattete 66
Telephone: B. M. 1667

min in iiirfmnT

PARIQUYNA
CONTRA TODAS AS

MOLÉSTIAS DO FÍGADO

Cuidado com as tintas que estragam as pennas...

a Tinta Sardinha
è a única de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.

A. W. Vessey & Cia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI 89

Caixa Postal 1777 Tel. N.
End. Tel. VESSEY

lARGfl;ME...DEIXAMEGRITAfi!.

Brasil 8
PARA PADARIAS
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Casa àe Sande Mstellita Lins I
OPERAÇÕES EM GERAL

CIRURGIA URINARIA — GYXECOLOGIA ' "
Aros a recente remortelacTio por que passou o estabelecimento hosplta-

lar, roram ampliadas as Installações e creádo novo serviço, cm secçáo cs-
pecial, para o tratamento cirúrgico das Doenças das Vias Urinarias.

SALA At BARRAN
Opcraçlio, diárias e curativo?, Inclusive, exame de Raios X e do Labo-

ratorlo (sangue, urina o piis), 12 dias  500Ç000
Dr. Kstelllia I.ins, (da Cruz Vermellia). Com pratica dos Hospltaes da

Europa. Avenida SS dc setembro l)Si. Toleplione: Villa G143.

niniMiíiiminTiT iiTnníTinninTiTmimiT

m<P Viennara
MACHINAS PARA LACTICINIOS "Clock"

Machinas para a "INDUSTRIA ALGODOEIRA"
PRENSAS PARA OLEO

MOTORES A OLEO CRU' "TUXHARi"
»LOCOMOVEIS "BADENIA"

em stock.
1ESE1 STOI.TZ <& CIA

66-74, AVENIDA RIO BRANCO, 66-74
Caixa Postal. 200 Teleph. Norte, 6121

r RIO DE JANEIRO
Sao Paulo — Santos — Pernambuco.

DOENÇAS
DE

OUVIDOS
GARGANTA

NARIZ¦ BOCCA

Cura garantida
i rápida íp

OZENA
(tstidez do nariz)

processo Inteira-
mente nsva

DR. BB1UCO DE 1.EM08

prnfe»ssor livre de«*a especialidade da
Faculdade de Medicina do Rio do Ja-
neiro. Consultório: rua da Assembléa
n. II. «obrado, das 12 às 6 da tarde,
relepbone Central 1587.
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POLIAS!

Temos em slock de todas as dimensões
e leitlos, ferro ou madeira. A. Gonçalves
4 Barros; rua Frei Caneca n. Mi. Tclepho-
ne .Norte '.'.060. Escrevam ou teieplioncm.

Dra. BARBOSA PEREIRA
Medica pela Faculdade. Doenças do fec-
choras, Oynecoloela e Partos. Hua Chllo
n. 17, ás terças, quintas c sabbados, do

I as 2 horas.

DR. REGO LINS
\-..\S TJBINAUIAS, PA1.T08. 01'EUA-
V("ii:»s. HES.» DAMRINA ",7. TBL. SUL
Ml. CUNS.: AV. 1UO niL\N»íO, 175,

UAS 3 A'S 5.

t O (MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO
PEITO - COM O SEU USO REGU4.AR.

1.' A tosse cessa rapidamente.
2." As grippos, constipações ou dof-luaos, etxtetn

e com ellas as dores do peito e das costas.
3." AUiviam-se promptamente as crises (affNçõtss)

dos asthmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

As bronchites cedem suavemente, assim conto
as inflammações da garganta

A insomnia, a febre e os suores nocturnos des»
apparecem.

Accentuanvse as forças e normalisam-se as B
funeções dos órgãos respiratórios. I
O XaPOp» 5 OOdb enCOr-tfa.**** n-íS *°h«**-rTi#e««flS I

Alvim & Freitas — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

8 4'"
8 5,°
¦ 6."

j LIVRARIA FRANCISCO ALVES
1 irur.do.iia. em 1864 — RÜA DO OUVIDOR, 169 — Rio de Janeiro —
? RUA USERO BADARÓ' 12» — S. Paulo — RÜA DA BAHIA, 1655— I1EIíI,0 UORIZONTB

Esta caaa tem um grande sortimento de Urros de ensino pri-I marto, secundário e superior, 03 quaea vende por preços baratlsni-
^ moa: assim como giz, mappas. globos, cadernos para .escrlpta, ds-¦) senho. etc. — Remettcmos catálogos grátis para todo o Brasil.'
ms**tmtmm*mQm*****mafm*mfi^mmr^
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Cfül/JM DO GIRASOL
15'poca ab wimuilnni — Dnvn.no

Homoar o «livinol na mn-unu .poça
do milho,, porquo tambt * esta piau-
ia roquor calor u humldbJo bom dln-
irlliiiidn, pura produzir abundante*
monto.

A somoadura %iu setembro om
ilonnta su nos afigura magnífica. En-
tipi.tnid, por ... a planta du brova
cyelo vogolatlvo, min A arriscado fa-
zor somoadurau tardias, ioda voz nue
nüo falto u Indltiponsavol buinldade.

(.iuiim vnrlcdnilcH proferir? — M'
bom difflcil podor fll.QV nos iiohhii.
ngiicultorOH ciiiaot) variedade) deverão
proferir, li u.tu nossa prudoncltt so
justifica por dois Cacto, fundamon*
tue.:

1") nflo (..\lHtlr iiinilu entro no» o
cultura dn "IrUflOl om vasta escala;

2») a oxtromu faollldado do varia-
çCo» uno «o produzem na accllmutn-
Qtto aliiM planto* o, Holirotudo, pela
Bopara.flo cm novo» climas d<m fôr-
iiiiiM ntavlcii» uno oventualmonto ao
osoondom oin Remonte, quo, forçosa-
imite, tui-emou do importar do outras
zona. âo Estado o ato mesmo do fura
dello,

Temos oxperimontndn a cultura do
lílrasol por varias vezes o obtivomo»
¦dus varleilndoH do .cmenten pretas
graadea dl_co_, m«a quor-nu» pareoer
ruu.* us do sementes brancas possam
produzir mollioi* entre nôs,

lüm todo o cano, u escolho das va-

rlodadcti do Blrusol devo nor orlonta-
da no sontlilu do dosllno quo so quor
dnr fls sonioiitcs.

A cultura para a nllnioniaçfio dai
aves, quo _ u quo nos pároco mais
Justificada, por outra, entro nôa, ro-
quor quo OUlâomCfl da exploraçilo de
.-«ledades do ..mentes do dlmon*
iOch medlttS, para facilitar a proon-

B d«H leBuinlnoHUH preteriremos o»
foijnea tropadoroii as orvllhas c ou-
trás tao» quo possam tirar proveito
diiii baste» des glrnHol quo ficam no
uoln dopols da respectiva colheita.

Cülli.lta o i»rodupçilo — Devo-»'
fazer o colheita do glrasol, quando os
discos estiverem maduros, -cm quo,
todavia, cotejam süccos, porquo neste

SÜLFÜRETO DE CARBONO PORO
Hara expurgo de sementes. Immunisação de cereaes

Indicado para o expurgo do café em grão

Formlcida ZUMBY__
Suecesso garantido - ln.allivel - Extingue' qualquer

formigueiro, por maior e mais antigo que seja

COMP. DE ÓLEOS E PRODUCTOS CHIMICOS
Candelária 81 - sobrado - Caixa Postal 747 - Rio de Janeiro

1
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Formicida "CftPAÜiEWIA" |
(8U-. URETO DE CARBONO RECTIFICADO) =

O MELHOR ATTESTADO DA SUA EFFICACIA ESTA' KO SEGUINTE: S

E' O FORMICIDA MAIS PROCURADO EM 1
TODO O BRASIL" 1

E O mais anli.o de todos o o melhor — Applicação fácil o directa, di.pen.anao s
appnr.lhos e artifícios Inúteis. —

Fabricantes: PIRES & Comp. 1
Caixa 3017 — RUA G. PEDRO, 37 — Rio do Janeiro ' 3

-?iiiiiimiiiiiii)íiini.r.nTn^

ASSOCâR
tefiBü-ii pnrii-írc-

Para earantia da saa legitimidade, deve exigir-se O SACCO
DE PAPEL AZUL COM CINTA VERMELHA e com a nata»
I íaS «Sislraáa da COMPANHIA ÜZINAS «ACMAfiS

g-g ¦'" «m-

Aeeniuid (.1... chumbo di do po-
tOHI'íl)  50 ~l*H.

Assucar (dn hkiíh barato) — DOO
gramnius. ,

Água — 4 litros.
Irrl~a-se as fruteiras aompre com

bom tempo, com Intervallos nuo vai-
riam, conformo a. chuva*! com tem-
po uoeco lxiHtn renovar a Iwl.nQfio,
cada 7 ou 10 dlns; quando houver
chovido, ronova-8o o veneno logo quo
o tempo o ponnlttli'.

Por c«to melo, conseguiram _e es
melhores resultados, na Afrlru do
Sul, onde o mal dos "bichos da* fru-
las" 6 tilo Intenso como entre nos.

Alím dente tratamento ô Indlspen-
gavol recolher todas oa frutas ntl.
Iiajnm caldo da arvore, mergulhai an
na água fervendo, eutf ri"il os "u um
metro de profundidade".

Convlndo espalhai' por cima um
pouco do cal ou wliida, o o."e £¦ me-
llior, por alKiins dias, numa tina,

OKim e sabão,
Ha multou Inimigos naturaes das

moscas dos frutas, o que convém
proteger c multiplicai', Paro o apro-
voilamento do.s parasitas no pomar,
diz O. Moreira: Collocam-so o.iixei.s
de madeira com im.r.o do contp:*!-
mento, um nutro de largura o melo
metro de fundo, abrigadas sob to-

lheiro, com todou os buracos o fon
dns bem tapadas, tondo n" parto su
perior um iilcupflo. ou tampa, pov
onde ne Inlroduisom as frutas hl-Vm-
dns, auo em Vr_ de serem dostrilldfls
sna upanhadas u postas ne-tn cai*
ms, i-Uo klovom ter mi parto mip-rlor
uma ou duas aborturas, guarnecldfls
com tela de arame do malhas do d.ms
mllllmotros, no fundo da caixa, l>0"-
d- uma cornado do melo palmo do
terra. Ah moscas dus frutas QUO mm-
cem nao poderAo sair pela molha do
dois mllllmotrns o morrerAo, ao pas
so otie as vosplnhns parasitas podem
atravessar ostas mo.lh.nd o «¦; espa-
lli.ir pelo pomar, ondo h'"o Infestai
e destruir os biches dtts Urutus,"

~(\) 
Tambem oo chanwm bichos

da. fnitMs". larvas de outros Inso
elos, olém dttfl moscas e i|iie passam
ii su- vldn ii larwr dentro da fruia,
Assim, o bicho da fruta J • condo,
. a larva de um lepldoplero. o Stc*
noma anonulin". A goiaba, alem da*
Inrvas das mosca, dn fruta, ~uo

tanto lhe Intcslnni, tambem e Ulciia-
(Ui pelu larva de um curculionldii,
outrolanto, suceedendo ;'t jabolicaba,
cuja polpa servo de' alimentação o
de um curoullonidn,

Enterrando a menos dc um metro

o effeiio -serA desastroso, porquo as
larvas *so iloscnvolviTftu, ilundo nau-
rimento u intlhnrei do mosens.

i*:. S.
OT-TR DOfl í'AKS

I), V.. iU> Aiiinji» ¦— Rserave-noBi"l'e.;ii-vus ai (fpntllczo ido Infor*
mar-uio pov liiturmedlo do vosso
apreciado Jornal o sogulnio:

Tonlio em minha casa nm oío
commum, ha alguns dias notei quo o
mesmo, quando Kioudla a eabtqiv
Eala sanguo tios ouvidos o Unha um
mfto cheiro terrível. Coiiuuliandu
pessOa i|iic o i-o.tunm trotai' mandou
quo botasse kororono, iiesta hora,
í) im tfio raivo:'.i nue proeleo nriior-
diiijal-o, depois fle-u tiimo o nilo quer
comer.

Com grando nfriicqilo recorro no
vosso auxilio com urstcnala, |wra vor
so por esse meio consigo allivlal-o,
ue a cura mio se pudor fa.er,"

1 tou posl a — Mando preparar o;
seguinte llnimentoi

Azeite, loo grammas,
Nuphtol, io grumman.
Ktlier aulfurleo, SO grammns.
Injooto dlarlamontú no ouvido do

elo, com uma oorlngulnha do bot«
incha, ,

1!.. íl»

aWHBBBaMBWBMÍM*MBBawaBP^

.*,- * .. ¦— —~.—¦ ¦.. ¦ y . , . 
'"*. 

. 
". 

.. i i ——————.1

Faço krüpp-mã'ERràmhms J
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Pé de glraaol, cultivaao em Deodoro
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POR FALTA DE ESPAÇO
il FAZ-SE MUDANÇA OE MERCADORIAS (CAMISAS, CEROULAS, CUECAS,
= ME'AS, C3ET0NES, ffiORINS, ALGODÕES, COBERTORES, COLCHAS E TUDO

QUE PERTENCE AO VESTUÁRIO EM GERAL) PARA CASA DOS FREGUEZES. 5
STOCKB DE 2 CASAS PARA VENDER BARATO, IMA 1=

, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 2
(EM FREiNTE A' CeVrilEDIUL)
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RESTAURANT MILANO
FRANCISCO LIBERTI

209 — RÜA SETE DE SETEMBRO — 209
TENDO PASSADO l'OU UMA REFORMA RADICAL, ESTA' FUNCC10NAND0
COM UM PERFEITO E EXCELLENTE SERVIÇO DE COZINHA INTE11NAC10-

IUL ONDE OS NOSSOS FREGUEZES E AMIGOS ENCONTRARÃO OS
MAIS RAROS ACEPIPES.

_ilo nas aves, salvo sc não so quizer
inoel-us para admlniatral-as om fra-
gmontos ou tm forma de farollo. _

O giilisol como abrigo provisório
du vurlua culturas — Usa-sc em «l-
guns paizes cultivar o glrasol ao ra-
dor dos lotes do outriKs plantttQOO?,
iscrvindo ollo, neste cano, *d.' modesto
abrigo contra os ventos. Mas tai
plantei, por ser de breve cyclo vegeta-
tivo. só pi do abrigar outras cultura»
poi* espaço dc tempo multo limitado.

Xos loteis dc terrenos cultivados
com batata, fumo, arroz, e outros cc-
reaca pode. o glrasol prestar perfol-
tamonte puro aln-igo.

Ciitdiulosciilturaca— Algumas Uni-
pas e leves amontoas, colmando o.
stiUeos onde se semeou, favorecem
basttinte o desenvolvimento das piau-
tas.

A irrigação quando pudor ser feita,
nos casos do oocca_ persistentes, o
em períodos mais ou menos espai;n-
dos. constituo um factor que multo
favoraco a cultura.

Plantas que suocodècin bem ao gi-
ras(,l .— Paru so resolver qual ê a
plantai que deveremos preferir na eu.:-
cessão do glrasol, deveremos ter em
vista o esgotamento do solo e o apro-
veitaiuento das Hastes quo pcrmanc-
cem solidamento presas á terra.

Ora, o giruflol 'deve ser tido como
planta eag.tftnte.

Sendo ella dotada de grande vora-
cidade, é lógico que o solo em que s-è
fe*/. a cultura empobreça sensivelmen-
te, ficando bastante depauperado Jo
todos os elementos fertilizantes.

Outra cultura depau perante ou exl-
gente mal se adapta, pois, il stiçceder
ao glrasol; por isto mesmo será pm-
dente preferir uma planta 

"melhora-

dora''. induetora de azoto, como sfio
as legirmtnoses

caso haveria queda o desperdício dc
sementes.

A colheita C feita eorUindo-so as*
haste» rente ao chão to<la a vez qu*.
ee tom om vista aproveltal-os paro
combustível, quaj e oxcellcnto. Vice-
versa, colhenl-so apenas os discos
quando sc tem em vista deixar us
lm.tes no solo para servir dc adubo
ou, melhor, parti servir de supporto
fi» plantas trepadeira, oonio ervilhas,
feijões o uutrae leguininoaas.

Km qualquer caso, os discos sepa-
iodos das hastes expõem-se ao sol em
terreiro ondo se faz a debulha ou le-
ve. batedura que permltto a sepzira-
ção .das sementes dos respectivos ca-
pitulos.

lívitc-ao em qualquer caso amou-
toar <s discos ou sementes afim de
não provocai* o. fermentaijão que fa-
talmente poderá prejudicai* o pro-
dueto.

As colheitas muitas vezes são par-
ciaes, porque nem sempre oo disco
estão em Iodas aa plantas perfeita-
mento maduros, mas isto, na roulida-
de, não constituo nenhum embaraço
serio que, por qualquer modo, onça-
reça demasiadamente esse eervigo;

A producção do girasol 6 muito
variável, estando dia subordinada a
uma série de factores como são a ri-,
queza e amanho do solo, a variedade
da semente, os cuidados culturaes e
o correr da estação.

Aa médias geraes podem ficai* com -
prehendidas entre -10 a (10 saccos do
100 litros, o que eqüivale ao peso de
uns 1.500 a _."0O hg. dc sementes.

Quando se colhem tambem as hns-
tes, a producção desta chega a sor,
em média, de uns lõ.OOO Ug. poi* he-
ctaic.

ÚNICOS^ REPRESENTANTES

PORTO ALEGRE
' *~> RUA 15HE NOVCMBRO.lfi.'

D. FM-
[XTRA

CSPCCIAL

D.rM.
CXTRA
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Para lornos tnechanicos.limadores,
plainasoescaleladores. A melhor qual.
dade das Usinas Krupp para Irabalho*

pesados e velocidade máxima.',

Para brotas efusos de toda esp.cie.Tra
balha os mais duros-aços.

A.14K

A.1-4P

¦
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Aço especial para motrizes
___

Aco em verqalhoes octogo-naes eje-J-f*
dóndos,especial pata talft-detr^.ír»,' B
balhos em minas.pedrttia^ctc^ iHi

„_„- Para qualquer {im industrial, opadrão
DIn.b. de qualidade das Usinas Krupp.

j Aço de cadinho extra-dwo. _.«-**
H.Hi Especial para pun"óes,mttdios-aeah'ír

I ro5cas,míT\-lri.,escavad*oM«,el"í.

'Jff. SSEge ggCggHgJW

crãação do gadlo
M.aniflco lòts das rasa»: GUZZERAT, GYR

>_****
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A CASá RIPPONIK^r_ ¦fí-yJwjS

Pedo ás exnias. famílias para visitarem seu
novo estabelecimento, onde encontrarão lindo
sortlmento cm artigos dc porcelana, bronze,
marfim, êtnriío, metnes finos, emfim iodos os
objectos de arto c fantasia, raéècehidos directa-
mente do Japão.

Preços miiiio convcnlcu

51 — Rua Gonçalves Dias — 51 1
Telephone: Central 5511

linnnTirníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiii iiinrmummif-
nnrA-4..**- AOS BENHORES MEDIC.iS V1SITAK, NO INTERESSl*! DoaB_í?tlfi T)OF?VTE31 os appauelhos OKTHOPEDICOS EXPOSTON

wm VOSSO ESTABEIiEOlMENTO E QÜE OBTIVE1ÍAS1 NA EX*
í-nSICÃO lio CENTENÁRIO UMA DAS MAIS AMAS RK*IÜ.1VAU 

^^JENgAS {IJIP_oJ_A DE HONRA)

Quebi-iiâura
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS

r. P,,.f LüM-rlnl, devendo ause«tar-sc paro visitar a» .can Estabele*
oito. esperam centcnns dc aloontcN, nviia n «nn game

:_:reTe»t«l-. aue «6 eslarfi no sen consulto,», do Bio «té o _.

15 DE JULHO
Roga-se não esperar os últimos dias, sendo todos o_ anpnrolho9 feitos

sob medida. moléstia da qu"'- o doeuto está diariamente amo&-
A, HcnÚL JZosTue são conhecidos pelo nome do Estransulamento

ffd%-.in-T8p.taPmife8tta (na maioria dos casos a intervenção do cirur-
Hcrni-rlo. EWa "J* esii^. sujeitos o.s hern osoi, ê tão grave que
gião chega atiazaa.t* ns uu & morte, £,offrendo terrivelmente tudo
em poucas horae Pa="'"" , t doentes compram cintos não adaptavala
iBto por causa que muitosi - . 

^ venflMM pQ1. pMBOaa íncompetente3.
áí qualidades Je 

«"'ls «.mias das suas fOrmaa e posição e do grác da
O estudo das differentes -íein 

^es„nvolvlmonto é áa muita importância na
contenção, para o tratamento da_ Herni.is
c deve sempre servir do gula aos srs. ma-
[•Icos pura aconselhar aos seus doentes o
cinto a ser fabricado sob medida, segundo
a qualidade da doença.

O cinto Electrico Orthupedioo âo
Prof. i,:i__:irinl fi um maravilhoso apparu-
'ho feito sob medida, sem nenViuma mola
rte ferro, nompletamento de tecido Elastl-
ieo levo, Invisível e suave, permittindo aos
enfermos montar a cavallo, fazer qualquer
trabalho ou fadiga, contendo a mais volu-
mosa quebradura a qual serã fixada en)

bre-*vÍ3HÍ.iio tempo.

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
_OU CIMaV UA PHAltMACIA - 

^jn/ev 
PElaA «l-A^O V^ZIZ^

AD-ilTO DAS IO DA MANHA A---' S DA -Alli-m

I

CORRESPONDÊNCIA
PARA EVITAI! O BICHO De\S

FRUTAS
II. ,T. Campos — E. do Rio — Es-

creve-nos:
Não comsigo obter aqui pecegos,

pois todos são bichados. O que devo
fazer?

Resposta — Como resposta a sua
consulta transcrevo «qui o trecho de
uma obra sobre moléstias das plan-
tas. que breve vou publicai*, no qual
v. s. encontrara cabal resposta as
suas perguntas."Bicho dos frutas — B' uma 'das

grandes pragas ãa frutifleultura, _o
chamado bicho dos frutas, quo nao
é mais que a larva de algumas cs-

pee.ies de moscas. (1).
Entre as demais sobresae. as Ca-

ratites capitula". AVilil, que ataca u
laranja, o pecogo, a jaboticoba. a pi-
tango, a fruta de condo, mamão, Ci-

go miitiga, banana, alwcate, goiaba,
pêra. eapota, ablo, marmello, jambo,
e até o .cate. —*-—

Além desta espécie temos outras
do gênero 

"Anostropha", que tam-
bem atacam o pecego, o -abricó do
Pa.rá, o sapoti, o araçã, a goiaba, o
caqui, laranjas, etc.

A "Carotltes capitata", a mais
prejudicial das moscas das frutas, é,
assim descriptft pelo «ntomologlsta
Carlos Moreira: "Tem *1 1|2 millime-
tros de comprimento a 1|2 millime-
tro a cor predominante do insecto
,<• amareila, a cabeça branca amarei-
lada os olhos -são castanhos vina-
coos. o thorax 6 preto com desenhos
simétricos brancos, o abdomem ama-
rello, com-*dois anncis claros, ãs azas
são transparentes, com urabescos
protos, perto da base têm tambem
faixas amareila., eombreadas de
pardo.''

A fêmea faz furos nas ca*scas du?
frutas o ahi põe uma immensidade
do OVOB.

Ae larvas, aqui <*m nosso meio.
nascem dos dois u seta dias, c nos
climas frlcs, dos M aos IU. c

¦\s larvas duram de seis a 1*1 dias
Elias perfuram «s frutas om toda.-
[.» direcçaVs. apodrocondo-as.

Para <is larvas so transformarem
om adultos, enterram-se no chão on-
de pa.r-.um de 0 a 11 dias, surgindo
então ai mosca, que de 10 II 1" dias
upíw o nascimento começa a por.

V mo^iM l>ádo viver (Uz mezes.
pondo neste periodo de tempo, cerca
do S00 ovos.

Como combatei* a praga. — bube-
se que a mosca da fruta só deposita
o.< ovos quando a fruta está desen-
volvida c caminhando para o amu-
durecimenlo. O methodo empregado
na defesa contra aa moscas das fru-
-MliML.M^IIIUMgM****************************1^*1*^

E-cc!a para Chauffeurs
Em virtude tia próxima mudança da sé-

| de para o prédio próprio A Avenida Salva-
dor de Sá, resolveu o Dlrector da Escola
Para Chauíícurs, com rede actual ;\ rua

j Riachuelo ll, 3S3, fazer reducçOes nos pre-
cos d:H matrículas dos difforentes cursos.
Mlnlslram-so Instrucçóo* a domicilio.

i ri-aiiquea-se entrada ao distineto publico,
i DlrIjam-se 1'aia a rua Rlacüuclo ti. 333 —
I Plione Norte D3-iO.

tas é o seguinte: Logo que as frutas
tenham attingido seu desenvolvi-
mento, e portanto, pouco antes dellas
começarem a amadurecer, dá-so o
inicio do tratamento.

O que se pretende é manter, tanto
sobre as frutas como tambem sobre
todas as folhagens, unia certa quan-
tidade de veneno, do qual as moscas
venham a provar, para morrerem
antes -ele atacar as frutas. Para fazer
as moscas ingerir _ veneno, junta-
se certa porção de assueai*. A for-
mula a empregar é a seguinte:

Em Barra do Pirahy, distante 10 minutos da oataç-o, poderio aar vletos lindo- l-toa daa -a.» _-_ZE*iAT e QVR, «íqul-

ridoe na India. Informações com o ar. José Alve. PlmenU, em B_-*a do Pirahy - E.&do do «Io. ou com o pr-prteU-lo, sr

Alexandre Vigorito, i rua Primeiro de Março, 24, «obrado, Rio de Janeiro.

HAOBIMAS
A§cunnA basse corn

Galllnlins ale raça — Lnal. Aacnrrn, 5#

PORCOS DUROC JERSEY
Leg-ltlmos puro sangue, do diversas

edados; para reproducçrio; vende-se & rua
da Alfandeya, 73; casa Domingos de
Araújo.

OVOS de grandes poedelras, Rua Itapa-
•_lp., I55. 6MBpe-0 na*JL-E_tiH_iieiles üe aves
de 1021 a 19-.3.

para

SERRARIAS e
CARPINTARIAS

l"""-" """"""""FORMICIDA
Para a extinção completa da

SABVA «a* coiii o

INDEPENDÊNCIA
do suecesso garantido.

RUA S. PEDRO, OI — RIO

CHOCADEIRA, vende-se uma em peiTcl-
to estado, para 120 ovos, tuticclonando
bem, ii rua Mcnna Barreto, 38, com o Dr.
D. Machado.

Otto Legitimo Ltda.

Rio de Janeiro Rua Alfândega, 103

>.

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

lVÍ_Ffa_OSIT!
vende-se na rua Va-sco da (lama. I-;

ri.. 7 n. 151 c 1° de Março, 10 —- Preço
do. vidros -."inUO c 3$0OU.

-piIiübAS-

¦*_»_—¦

RIO DE JANEIRO SAO PAULO
¦-HOBECO" Endereço telegraphico:. ,'SVBA'

As nossas desnatadeiras são conhecidas pela simplicidade do seu machmitmo e 
|

superioridade do material empregado

MARCAS :
"DOMO"-"DAHL.IA"-"SYL,VIA"

(Tilulas av papaina o Podòpbyllna)
Empregada- com suecesso nas moles-

lias do ostoináro, fígado e intestinos. Ks-
tas pílulas, alé. de tônicas, s!ío Indicadas
nas dyspepsias,.lares de cabeça, moléstias
do rirtado e pris., _o ventre. Silo um po-
deroso digestivo rogularlzador das se-
creçOos. gastro-int-stiiiacs. A' Vendi em
todas as pliarmaclt.: c drogarias. Vidro,
••$500. Deposiuu-ios: Mariina 4: Bacelar,
Rosário, 17-.'.

Cura rápida e garantida da gonor-
rhéa e suas compllcarjõco. DK9. JOÃO
ABREU D BRANDISO CORRÊA. Ru»
Eâo Pedro Si. ias 8 às 13 horas. Tele-
phone: Norte 6803.

ayyVTVTTg» — — *¦ *¦ ---^-^—- — --¦

| DR. CARLOS 0SB0RNE
i ___ _..-...-._ _- I>,.-t,i.l!...nH.l„n ,Do Instituto de Radlodlir-;no«tlco 6

RaaeUotlieriipla do Dr. Manoel de
Abreu. Rua Evarlsto da Veiga, 20;
próximo ao Theatro Municipal. Te-

lephone C. 442.

*ABT Exioncs f

**¦ Plüas das

doenças do estômago, Intestino.,
pulmões, coração, rins. etc. — prio
J)R. RENATO DE SOCZA LOT--8.
prof. dn Facnlai-de. Preços -___«_Hco(**.

Rua S. .Joaé S9 — l*e 2 ás 5,
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CATHOLICISMO
CÂMARA EOCHÜSIASTIOA

IC.vpwllwito
ProccKsoH matrlnionluee — Provi-

«ões: Antônio Alves do Oliveira c
Moollnda Ferreira Carruloj IDuriOO
BaroelloH e zira dn Alencar Fialho,

Pi-ovlftOoB eom llconçn do orutorlo
parllculur: Domlhgou Burthani e M.i-
i'lfl Bmllla dn Mattoa IIi-hkh* Itenato
Tòurlnhb o Maria Alljortlnu da Silva
Moraes,

Llõonçias do ornturio imrtloiihti':Mfliiin 1 ViniiiiH Mnrtlns o Norinn Pim-
üiirlnl; Fradorloo Õullhormo R-itcI-m
õ Marlii da.s Nove» Ollvolra: ISunlydnK
Pllito Moreira o Stollfl. \'lllii Verde
JJuartoi '1'lto Llvio do SànLAnna o
Carriíollnda Má 1 tempo; Olival i'*er-
náutica do Oliveira e Aluída .Ut.i-.-t
Campo»; Mnrlo AugUHto Sor-aphlni d.-i
Silva o Ftuuãolphlna Adelaide de MI-
renda; ,lc«6 Ilodrlijiio.-* FortOS e Cly-
inene da lloclia Lima.

Jnali-umentoHi oiii favor do nuben-
to Severlno Jot-C Soui-ph, pari sc ca»
«ar eom Maria Amblltt ile Almoldu,
ua dloaoBü do Campcísj óm favor do
niibeuto Leopoldo Naonscl, para .se
ciuMir com Ulovanlmt FelinoUi, nn
dloccHo do Aracaju: em favor doa
mibentes Allieitn Blolohlnl e Maria
da (llorla Nogueira du ütutui, para «e
líiHurem na urcht-dlocoso do «ilo
1-llUlO,

Lespaelios diversos — Conucâeu-so
uso de ordens: por um <imii). ao rvd.
padre Núncio Francisco Cdnilll; pur
hpIs mozes, uo revd. padro José Ma-
rltt Alves; por nilo dias, ao rví» pa-
dro André Cpllli

Autorlüamm-so an seguintes
procIssSo-s: pnra hoje, de Corpus
Ohristi, nas parochlas cia Piedade e
Santa Cruz; do H. Coruçilo do .Tc*
sus, nas parochlas do Irnjii. o Inhaú-
ma; em -JU Jo corrente, em honra de
Nossa Senhora do Carmo, promovida
pelos Cormelltufi da Lapa.

Concedou-.so licença ao rvmo,
vigário dn Andarahy, para sc au-
èòntttr da orchl-dlocose, por 30 dia«.

Foi nomeado cconomo do semi*
ixirio de S. José, om 1'aquetd, o
revmo. padre Manoel Rodrigues San-
ta Rosa.

LAUS PBRENNB
A adoração d» S. S. Hóstia Consa-

grada, do altar, «erá, hoje, ús horas
do costume, duranto o dia, nus ma-

trizes de H, ,loil(|iilni o K. Joflí 6 du-
ranto a nolto na matriz tio Santa
Illia.

AnianhO, o "Laus Poronno", serfi
duranto o dlu nu ogreja da Oavoa ,.•
na malriz dc K>nito Antônio o fi. nol-
to nu matriz du Suiette. Kstas core-
monlUB, lernilniirão «enipre com ft
bonçrto ih» yantlHsInio ãàoramonto,
«ondo ciue o« adoráflUcs nocturnas,
i|U0 sfiu publicas ali fis 3-1 horas,
pasearfio a nor privativas dos ho-
meus, destiii hora ató fin G l|lí.
MATRIZ DIO IMIAU'MA — FKSTA

1)0 S. CORACMO DII) JESUS
Tranuforlda pura hoje, realiza**

BO nesta locdliílttdc, na sua matriz, u
lesta dn Sagrado Coraçllo d" .lestis,
iiijn progi-üinimi organizado 6 o su-
Kulnle;

A'b H horas: missa com cantlcoa t
conimuiiiiiiii geral;

fis lü horas: missa, solomno com
acompanhamento do orohoBtra, pré-
gando ao Bvangolho « oi-ador eaoro
padre dr, Henrique de Mugnlhflos;

tÍM I ii horas: Mtilrfi Imponente |iro-
clnsão, porcorrondo aa prlnclpaea
ruas da localldodo;

Ao recolher a procissão, serfi. can-
tado HOlenino "Te-Deum", em acção
de graças, em seguidas Consiigraçilo
da ii.irm'hi'1 an Sagrado Coruçilo de
•listis e benção ilo Santíssimo L-acra»
monto,

S, PEDRO
A V. Irmandade do Principe dos

Apóstolos íí. Pedro realiza, hoje, o
encerramento dos magníficos festejos
i|tie om louvor ão sou orago vem
reallü-iMido, desde o dia ^7 do mez
p. p. f) programma Ja festa do on-
eerramento do hoje consta do «c-
gunte:

A's 11 horas, missa pontificai, of-
Clclundo o Irmão vlee-nrovednr jubl-
lado, monssnhor Amador Bueno do
Barros, pregando «io Evangelho o
irmão thesourelro, conego dr. Bene-
dicto Marinho du Oliveira.

A.'s 18 horns, proceder-se-fi, na
sacrlstlu ila egreja, :iu «orteio das
esmolas legadas aos irmãos pobres,
sendo cinco de 10U$, cada uma, pelo
finado Irmão bem feitor conego José
Lui-j Gomea de Menezes, e quatro de
l!ü$, cada unia, pulo finado irmão
major José Monde» da Costa.

A's 18 1J2 horas, sermão pelo ir-
mão dlrector graduado revmo. podre

i5 ^-^""-»|
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A.ÍÜPERIGRIDADE, %k .^^ 
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J. VEL.L.OZO Se O.
MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

Escriptorio : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
(Antiga rua Barão da São Gonçalo)

TELEPHONE : CENTRAL 496
Grande Serraria e Deposito de Madeiras e Matenaes de

construcção Nacionaes c Estrangeiros á
RUA SANTO CHRISTO DOS MILAGRES 142 c 144

RUA DELTA 19 e 21 — Cães do Porto
TELEPHONE: NORTE 343

Súccursal á RUA S. CLEMENTE 33 — Telephone: Sul 647

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMIDE

-rmfeduz eo minimo as
i.y despezas de energia
f * c lubrificantes
Çxige apenas /iwfâa
^^ fcmestral
Tfyoc/erni^ar Sua
insfatlcffão Será uma
ífcsfatfl ècc/uiria,^

4-TYRDS DE PIÃO*> » »MANCAI CUPERIOR'SEMPRE EN ÍTOCK
peça Circular fâ

stm
•íll.OWETASlDA CAIXA *IM*5l

i )RI© de JANEIRO -

9

^iieduz ao minimo as /í^í^^^Mf^^v- wil

KEÍÍZIl

dr, IleiirUiuu do MagülhOofl, icrml»
nando e;uii 1'ostlvldodo oom «olflmno'"re-Douni" 0 bonijllo do .SH-ntlwilino
fiacranionto, ofllelando o Irmlo pro»
vedar, moneonhor Luiz Clonzaga du
Carmo.

•Nu matrli* do S. Pivlro —¦ Bm Cas-
cailurn, onde ha uma matriz de t|lto
é patrono o prlncipo dos apofitolos,
teríl bole os louvores a honras de
(|U(i (: digno pela nosflll (levneão,
louvores e honras nue sorílo clllnil-
nadou em domonHtruçílo publica ilu
fé, numa |iroclssao quu iicrcorrcru

ms ruas centraen du locullilade,
.\es-iii. proclwflo, .S. 1'eilrn será

acompanhado dns Imagens tle Ma-
rla. Iminneulüdii, do Hagrado (..'ora-
QÍlo c do Kíinto A-ntonlo«

1'elii manhã, flu 7 horas, haverá
mixiii cantada, oom communliBo ge-
ral dos Klllins do Maria o do Apus-
lolado lies lloinens.

A procissão, OU" sairá dn referida
matriz, ís 18 liorao, percorrerá "
sogulnto itlm-nirlo: Ida — ruas Sa-
imtoriii, Altitijo, .Marechal Itu-ngol,
Avenida Suburbano. Itaquat)', Itanui»
raty, Silva (lomes. Volta — riais:
Mn recital Rangel, Miguel Hangel,
Araujo o .Sanatório.

A' entrada da procissão haverá
sermão e beni-fu* do S. S. Sacramento,

EM IIOMIIA DA UXtlBI-SA VIR-
IIK.M DO CARMELO K ÜO TRO-

PHETA ELIAS
A Ordem Terceira de KoBfO Sc-

nhora do Carmo da Lapa, do Rk- de
Janeiro, promove, nu correr do pro-
sinto mez, grandes tetítas etn honra
de nua oxeelf-a padroeiro c do glo-
rioso phophota Ellas,

15ssiis íestlvldadeo, aue comcyarilo
amanhã, 7 do mez corrente, sc pro-
1- ngarão atê o dlu 'ííí, o constam do
seguinte programnm:

De amanhã, dia 7 ss,, dia 1 •"> de
julho — A'» 1!» hora*, terá logar a
novena, sendo obrigatório o habito.

Dia 12 — Kermes.se em beneficio
do lüscola de Santa Thereza, dirigida
pelii-s Irmãs educadoras de S, Vieen-
te de S. Paulo, na <iuol sc educam, in-
truem o preparam para a vida, m-.iit.
do ítOO meninas pobres.

Dia Ui — Missa solemne, sendo
colebrainte o sr. arcebispo coadjutor
d. Sebastião Leme. com communllilo
geral, de habito, (us 8 horas; âK 10
horas, missa cantada; ás lll horas.
sermão eom o panegyrico do pro-
phota Ellas e bengão solemne, iissiá-
tindu os irmãos de haliito.

Dia 'io — Festo do glorioso pro-
pheta Ellas; ãs li horas, missa so-
lenine. conimunhão geral o absolvi-
ção plenária, devendo u.s irmãos eom-
parecer, revestidos ile seiit» hábitos.

A's lã 1|2 horas, solemne e gran-
diosa' procissão, em homjmugem á
excclsa padroeira da Ordem da Vir-
gem Santíssima do Carmo, após a
qual haverá, sermão, "Te-Deum'1 e
benção. Oe irmãos terceiros deverão
comparecer do habito.

As festas serão encerrados com
uma "soir6e literária", no nalão no-
bre do Instituto Nacional de Musica,
ás lll horas: a) conferência pelo con-
de ile Affonso Celso; b) concerto c
rleclflmaqão, fozendo-se ouvir elo-
mentes artísticos do escôl tia socie-
dade carioca.

As pessoas que desejarem offere-
oer brindes para. a kermesse e esmo-
laa paro. auxiliar <is festas, podem
oncaniinhal-os para o Convento de
Nossa Senhora do Carmo, no largo da
I/apa.
LIGA CATHOLICA JESUS, MARIA.

JOSE', DA MATRIZ DA SA-
LETTI3

Xo local e hora do costume, essa
Liga realizará, hoje, de accordo com
o art. 31, cap. 4" do Manual da Li-
gu. Cntholiea, a sua reunião geral,
sob a presidência do padre dr. Paul
Simon Gaccelli.

CONFEDERAÇÃO CATHOLICA
Na reunião da seccáo masculina dn

Confederação Catholica, a realizar-
se, hoje, ás 1-t horas, no Circulo Ca-
tliolico, o rvmo. padre dr. Olymplo
de Mello, fura. uma conferência so-
bro a "Questão operaria".
ASSOCIAÇÃO DO GLORIOSO MAR-

TYR SANTO EXPEDITO
Promovida pela. Associação do

Glorioso Martyr Santo Expedito, ila
matriz do BJngenho Novo, será reza-
da, hoje, ãs 10 horaa, missa solemne,
em louvor desso cxcelso bemaven-
turado.

No adro da, mm-triz haverá, 6s IS
horas, leilão de prendas.

CONFEDERAÇÃO CATHOLICA
(Commlssã»» do iiicrrtiulc o culto) —

Horário ila±. *iii»*i!S dominicaes
Hoje:
CfcililH-dríil — Múasas ás S 1|2 e

10 1|2 horas.
Mutriz ile S. Josó — Missas ás S,

0, 10, 11 o 12 horas.
Eg-ivju ilo Sa,nUi IiuzJa — Missai

ás ) c 10 horas.
Egreja iJa Misericórdia — Missas

ás lü horas.
Gaipedl-i du Santa Ousa — Missas

ás ã e 8 horas.
Convento dc Santo Antônio—Mis-

sas á« 7 e S horas.
Matriz do Santa Thereza tle Je-

sus — Missas ás 7, S c 10 horas.
Egreja do Noesu Senrhora das Nc-

ves — Missa á.s S .horas.
Convento de Santa Thcrt-za —

Missa ás S horas.
IMu&riz do Saímulo Cioracão de Je-

SUS — Missas as ü 1|2, 7 1|4, S, 0
e 10 1|2 horas.

Oaiiclln tio Nossa Símhorn ilu Di-
vin-i ProvWeilola — Missas ás li, 7,

9 horaa,
Kgreja ôu Carmo (largo da Lapa)

Missas ás 5, 0, 7, S, I) c 10 1|2
horas.

JIiLtriz do XoKsa Senhora da Glo-
ria — Missas ús ü, 7, S, D, 10 e 11;
ás 12 horas (só para homens).

Capella das Searas do S. S. Sacra-
monto — Missa ãs 0 lioras.

Oapelli* dos lngloz-cs — Missas ús
8 e 0 horas.

(Matriz de S. João Baptista (la I,a-
gôa — Missas áa li 1\2, 7 1|2, S 1|2,
0 1)2. 10 1|'2 o 11 1;2 horas.

Egroia di* Santo Ignacio — Mis-
sas fis 5 1|2, li, G 1|2, 7, 7 1|2 e
S 112 horas.

Egreja da limnaculuda Oonocição
Missas ás tí e 8 horas.

Cupella (lo Oomltcrio de S. João
Ba,pUst-a — Misaa. á»-i S I|Q horas.

Bfatrlz de Nossa Sniliora da Vaz
(Ipanema) — Missas ás 7, S 1-2 c
10 horas.

Matriz de CX>pacal«uia — Missa ás
•õ 1(2. Ü lf2, 7 1[2, S 1[2, 9 1|2 e 11
horas,

.¦Matriz to Gavca — Missas ús 7
c'0 lioras.

Matriz do Nossa Senhora da Ajude
(ilha do Governador) — Missa ás 9
lioras.

Egiv.la du Sagrada Família—Ml»-
«a á.-i 7 hnríu».

Mutrlz üo PaquotA — Mlisn i^ o
horas,

ligreja llc S. lto(|iie — Mlsaa án
8 lioros, menos no i* domingo,

Matriz da Candeia riu — Mlnsaa ás
8. 9, io, il o 12 horns.

Egreja t'i3 8, Pedni — Mlwwis (Ui
7 l|2 icunlada) « íl horas.

Egn-Ju do Nokhu Sonliora Mão dns
Homens — MImmis ás S o II horas.

Effroju (Ia foiuTli-ão <• liou Morte
—, Miam an 10 linrar»-.

l"ereja du Santa Ci-use do» Millui-
nw — Missa ás li lioras.

lilvreju ila i.apu df>s Mercadores—
Mi.-s:, ás iu horas.

Egrcjii de Noss-i Senhora ilo Mon-
te do Cai-nio — Missa, ás 9 horaK.

Matriz do Santa Itlta — Mls?au á»
7, 8 o 9 i|2 horaa.

CaiKdlii do S. Francisco dn l'rul-
nlia — Mltma áti li horas.

<inpellu ('•! ilhu dos ttoblits —Mia-
sa ás 7 lioras,

Matriz (lo S. S, Samii-M-iil-o—Mis»
sas ás 7, S o li l\'i horns.

licTeja (le NdNsn Sonliora da l^vm-
padoHn — Missa ás 3 horas,

Egreja (lo S. ••raiicisi-n do 1'aula
Missas ás !l e 10 horas.

Egreja de Nossa Senhora do Rn-
Kirlo — Missas ás 10 e 11. horas.

Etn-oju do Senhor Bom Jesus do
Calvário — Missa ás 10 horas,

K-írcju da Iiiiniaeuhidji ConoclijãOMissa ás 9 horas.
Iirreja de Santa ICpíiigenla o São

EI<-*'l)So — Missa ás !i horas.
I'*irieja de Nossa Senhora do Terço
MItSttas ã.s 7 c !t li orna,

llgroju io S. Gonçalo (iarcla. —
Missa ás 10 boras,

ilísn-Ja- de Nossa S<Mih!>rii do Parto
ÍIISKia ús 7. 9 e 11 horas.

NOSSA SENHORA DAS DORES
A devoção du Nossa Senhora das

D6re9, com sede na basílica da San-
tu Cruz dos Militares, fará rezar
ainanliil, na síde provisória, Cathe-
dra!, ás 9 horas, missa com eom-
munhão o cânticos em honra de sua
excclsa padroeira, offlclando-a mou-
senhor A, !•'. dos Santos, capollüo
da Irmandade da Santa Cruz dos
Militares.

EVANGET.ISMO
EGREJA EVANGÉLICA FLUMI-

NENSE
Xíi Escola Doríilnleal dn egreja

supra. reu!lztt-90i hoje*, ás 10.110, como
do costuni", o sua reunião do costu-
me para ealudo i!<i palavra de D:ns.
oom a lição seguinte: "N-anctmento
fle Jesus, registrada em Lucas 2:7-
20, conforme noticiámos domingo ul-
Uma o n texto áureo 0: "TIoJ , na
cidade de David, vos nasceu o Sul-
vador, que é Chrlfito. o Senhor".
(Lucas. 2:11).

Xo próximo domingo, será estuda-
da a lição: "Infância de .lesus", reg.
¦m Lucas 2:40-f>2.

An meio-dia e fts 19 1|2 horns. terá
logar o culto e pregação do Santo
Evangelho, reallzando-se, egualmen-
le tlf mesmas ceremonias, nn Casa de
Oi<l"f'ão ile Ramos, á estação dc egual
nome, assim eomo na Escola Doml-
nlcal da Egreja Methoãista de Cas-
cudura, á rua Coronel Rangel n. 2õ.

Para leitura dlarla: Junho 7 — S
 L,uo. 2:7-1*1 — O nascimento de

Jesus; s — T Llie. 2:15--20 — Os
pastores vão vêr o recém-nascido:
9 — Q — Luc. 2:22-32 — A consa-
gração de Jesus; 10 — Q — Gen. 33:
1-5 — As crianças são dádivas dt'
DetiG: 11 —- S — Psa. S — As crlan-
cas glorifieam a Deus; 12 — H —
João 1:1-8 — Jesus fi revelação ile
Dons; 13 — D — Isa. 11:1-5 — A
criança boa.
EGREJA BAPTISTA ORTHODOXA
Rua Andrade Arauio, 37, Oswaldo

Cruz
Haverá nesta egreja estudo da pa-

lavra de Deus, ás IS horas, sobre o
nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo e ás 19 1)2 horns. pregação
do Evangelho, pelo respectivo pas-
tor, Antônio Teixeira Guimarães.

CONFERÊNCIAS
Os estudantes bíblicos internado

nãos, eomo de costume, realizam
hoje, á rua Luiz de Camões, 22. um»
conferência e um debote públicos
aquella á tardo e este á noite, nell*'
tomando parte um cidadão catholico.
quo defenderá as seguintes theorlas
ücclesiasticas: 1", que a alma é im-
mortal; 2*, que ha torturas e agonias
eternas, em fogo verdadeiro e um
,'ibysmo sem limites: 3", quc Maria,
mãe de Jesus, nãn só ora virgem u:i
tes do parto o depois do mesmo nun-
cn deixou de ser virgem. Responder-
llie-ã Um dos estudantes bíblicos.
EGREJA. EVANGÉLICA SCANDI-

XAVA
Haverá reunião, ás 14 horas, no

templo ila praça José de Alencar
n. -I.

O pastor André Jensen falará em
dinamarquez, sobre Rom. V111:2S e é
provável que haja um discurso em
lingua sueca.
UNIÃO DOS OBREIROS EVANGE-

L1COS
Amanhã, segunda-feira, ás 1.4 ho-

ras, na séile da rua 1" do Março, ti,
2" andar, sob a presidência do dr.
Antônio Marques, terá. logar a ro-

união mon Ml denta corporação, O
rovii, Laudollno do Ollvolra aproson-
lura unia ih<'ne sobre "A Bíblia cu-
mn palavra du Deus". A reunido 6
publica,

EüREJA DA TRINDADE
Comu de coatiime, haveni íicslu

egreja, sltn a rua Carollna Meyer.
lll, nu PHtaçílo dn mesmo iiiime, Es-
caia Dominical, ás 10 horas o cul toa
divinos, ás 11 o 17 1|2 hora», S''rá
tambom celebrada a Santa Kucharla»
tlu, paru os fies.

S. PAULO APÓSTOLO
Rua Mauá 07 — Saiitn Thereza
Hoje, toruolro domingo depois da

Trlo.lnde, ns 10 iTorus, será celebrada
a Santo Euchiirlstla, o o rev, Saio-
mão Perra/, discordará sobre "O
s.vmbollsiiio em religião, o sou logar,
valor e Importância", Cantará o coro
do Grcmlo S. Paulo Apóstolo, sob
,i direcçao do sr. fluarabyra, Na cul-
lectu imitará o Coro Juvenil.

A's K> horas retinir-se-ãn as cias-
ses da Eseoln Dominical paro. exa-
me, segundo convocação du sttperln-
tendente, sr. Etnlyilcs DoslRIldea,

No dia lll de agosto, oitavo domin-
go depois da Trindade, sob a presi-
dencia do revmo, bispo, dr. Luclon
!,•<• Klnsolving, terá logar o solemne
lnnçninunto du pedra fundamental do
templo, O projecto, quo sp acha. cx-
posto n.i capella, é ila autoria do on-
genheiro urchltocto dr, Glacomo Jau-
nuzzi, ti quem a Junia parochlul con-
fiou a administração das obras.
EGREJA BAPTISTA DE JACARÉ-

PAGUA"
Hoje, âs 19.30, oecuporá a tribuna

ili sta egreja. o coronel Antônio Er-
nesto do Silva, amado pastor da
Egreja. Uaptlsta. da Liberdade, da
bella Paullcéa.

Ao meio-dia, após ú Escola Domi-
nical, pregará o pastor da egreja, o
rev. dr. Salomão G. Guinsburg, sobre
o thema: "Um coração recto", ba-
scado sobre o seguinte trecho da Es-
criptura Sagrada: "Tens tu o cora-
çáo recto eomo o meu o é paru eom
o teu '.'" 2 Heis. cup. 10, verso lã.

Na quinta-feira próxima futura,
10 do corrente mez, cffeetiiar-so-á. u
sessão econômica mensal ila egreja o
no domingo, 13, haverá baptlsmo de
iMiitliilatos. ii tarde e coiumunhâo,
após o sermão dft noite.

CONVENÇÃO ESPIRITA BRASI-
LEIRA

Em janeiro de 192ã deve reunir-se,
com a Egreja Baptista de Campes,
Estado do Riu, esta grando assembléa
baptista.

A commissão do prognamma, da
qual o dr. S. L. AVatsen, dlrector da
casa Publlcndora Baptista. fi presi-
dente, está trabalhando para que
essa reunião seja a mais importante
no-- mina os da historia baptista na-
eional.

São esperados representantes do
tortos as egrejas baptlstsis. Jesile u
Amazonas até o Prata o rtesile fis
praias ilo Atlântico até as mnttas
densas do Goyaz.

E1 presidente da Convenção o
rev. dr. Orlando Falcão, lente do
Colleglo Baptista Americano de Per-
nambuco.

ESPIRITISMO
GRÊMIO ESPIRITA LUZ E AMOR

Em sua sede, ú rua Silva Cardoso
n. ã7, Bangú, haverá hoje, ás 18 1J2
horas, u conferência mensal da série
promovida por case eympathlco cen-
tro dc propaganda espirita.

O orador de hoje será o Sr. Igna-
eio Bittencourt, director du "Auro-
ra", o popular quinzenario de Bota-
fogo.
FEDERAÇÃO ESPIRITA BRASI-

LEIRA .
Haverá hoje, át- lll horas, na sédc

Ja Federação, á avenida Passos nu-
mero 28, sob a conferência domini-
cal de costume, de ingresso franco
ao publico.

Dlesertará sobre palpitante thema
doutrinário um dos dlrectores dessa
sociedade.

COMM EM ORAÇÃO DECEXXAL
O Centro União e Caridade do

Realengo realizou hontem a annun-
ciada commemoração du Io decenm.o
da suo fundação.

A' hora «iprasuda, o tenente Me-
deiros, presidente do Centro, abrindo
a reunião por uma prece, passou n
presidência ao professor Phellppo
Santiago, vice-presidente dn União
Espirita Suburbana quc, allud.ndo u

Um episódio da Historia Antiga en-
tro Sócrates o Xonophonto, fez a
apologia do Centro com urna escola
onde se uprondO a priUIr-ar o bom.

Teve, em «eguldu, a palavra o pro-
Coasor Souza Moraw, dlrector d i «u«.
0Ur»ll (l'"0 ('laiiiM' nm Santa Cruz,
que, em vibrante nllocuçfto cxhoríiai
os 0Kpln'.UlS u envergarein ;i fardu
branca do exercito de Jesus, com-
batendo com fervor pela vinda do
reinado da fraternidade quc o Mes-
tro nos annunclou.

Em seguida, o Irmio José Tosta
falou sobro a missão dos espiritas e
a senhorita Josellna To-sta disse ver-
sus i.nutulailos "llcmdlto Enplrltls-
mo !"

Kaluii, depois, o Irmão SelinetlAo
B-iptist-i, saudando ns preveni ea, pelo
Centro "Amor o Verdade", do Santa
Cruz.

Falaram, » seguir, representando
sociedades ootrmfcs, os confrades
Appollnarlo Martins, pelo Centro"Pedro o Paulo": Antônio Guedes,
pelo Centro de Iniciação, de Oswilrto
Cruz; Luiz Cavalcanti', pelo Centro

"Dlselp-.iios ilo Jorua": siiiiiuri! i
Anoraldlu.i do Nascimento, pelo Gre-
mio "Luz e Amor", de Haugfl,

Oraram, ainda, a s--.ihuri'a Maria
Brito, menina Lucltln Machado, da
aiila de moral i!-> CentTOI S'*b.u*t.:ao
d« Silva c JoM Fortes.

Por ultimo, o irmão Mario Reis,
cm nomo da direciona do Centro,
encerrando n reunião.

A Irmã d. Santa Vurclla fez fervo-
ri.*s.i i>rccc final.

Esta -«uNfiii commemorativa levo
ertraordin-irio r.xlio.

O efllflo eslava replotn do aesis-
tentes que nnclilai-.i, atndu a varanda
o os corredores vísinhos,
TENDA ESPIRITA TRABALHADO'

RES UA slvAKA
Hoje, ás IU horas, o sr. Est ovam

V, Moreira realizará na aédi deslu
tenda, ,\ rua Frei C«.neiu, 300, uma
conferência -»obr,- o thema "A por-
Bomüldadü de Joutra", A entrada f,
franca, sondo convidado» a assistir
a referMa Conferência quantos o do-
sojareni.

i
se

ME&
52—RUA THEOPHILO OTTOUI—62 §

(«•quina da raa da Quitanda) í£E

CAIXA POSTAL: 593 - ENDEREÇO TELEGRAPKICO: "FEIO" |
TELEP. 5024 NORTS §E

RIO DE JANEIRO Ü

re=

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir hoje na sua nota de compras o

remédio necessário pura ricos e pobres,
que deve existir em todas as casas. Nada
superior para doenças Ua pelle, eczeinas,
frielras, eniplngcns ou golpes, escoria-
ções, uleeras antigus, etc., etc. Mão suja
a roupa nem se conhece a appllcação. Se,
preza a saúde o quer poupar dinheiro
compre hoje mesmo um vidro dc DERMOL
e leia o livro que o acompanha, citando
remédios para varias doenças dirriceis dc
curar. A' venila em todas as pharmacias e.
drogarias Importantes. Kxija DERMOL do
pharmaceutico Henrique K. N. Santos, e
não aceite iniltaçOcs baratas.
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FABRICANTES — Importadores — Exportado- =
res — Grande deposito de: ferro cm barras, chapas =S£
de ferro, figas de aço, cobre, latão, zinco, chumbo, E=
cimento, telhas galvanizadas, tubos de ferro Rulvanl- S
zado, tubos para caldeira e para vapor, alvaiade, §=
oleos e tintas, arame farpado, enxadas, bombas, arados, ==
soda cáustica, louça sanitária, ferragens em jreral ~
para construcção, uso doméstico, etcn ^

FABRICAS: H
FUNDIÇÃO NACIONAL — (Rua Luiz Gama) — M

Ferro6 de engommar, balanças, louças de ferro batido, =3
fundido, estanhado e etc. s

* 3
NOVA INDUSTRIA — (Rua Figueira de Mello) |§— Pontas de Paris, tachas para sapateiro, de ferro e ES

latão, e etc. £5

EMPREZA PROGRESSO — (Rua Figueira de §j
Mello) — Fogões, caixas d'agua, ferraduras, portas de =§
aço, gradis e etc.., ==

USINA DAS NEVES — (Nictheroy) — Lamina- j
ção de ferro em barra, cantoneiras, fundição de ferro §5
e bronze, fabricação de parafuzos, porcas, rebites e etc. S

as
1
Sae
ss

Todos os seus produetos levam a marca rcíistrada ~
"ESTRELLA" iS

I METAL DEPLOYE' ¦

as CoalfiojgÇ^REJ
Cimento Saccaduira 1

Dpamite & Geligníte da NobeFs Explosivos Compagny Ltd. 1
DEPOSITÁRIOS DO FERRO GUZA DAS USINAS: S

ESPERANÇA - BURNIER - RIO ACIMA I
REPRESENTANTE EM S. PAÜLOl

Heitor G. ela Rocha Azevedo 3
| RÜA ALVARES PENTEADO 35 - CAIXA POSTAL 618 1
õniiiiiniiiiiniiiniiiiiiiiw

£ónira a dBr*3ô .caLeca, co-licas, e o mal estar nem*
gue as senhoras spffi-emoliíaiite os periodosphy|ioIo^cos mensaes,na6 lm nada que se compar

fflm coirf a m a
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N. 185 JBL, APP. DECR

,18,12-187.1
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do DR. EDUARDO FRANÇA _ ,1 ^
para o tratamento externo, efficaz, de feridas, data, suwes fétidos, queda dos cabellos e plper

moléstia da pelle — Único remédio brasileiro adoptado na Europa, na'America
do Norte, Argentina, ürupay, Cüe, etc.

OS DOIS MOS REPBESEOTAM
0 I0FAL DO TRATAMENTO

Preçr de cada om, 3 $500

CAROBA e B5ANfl©Jk% de r-^anda
preparada pelo DR. EDUARDO FRANÇA

rO rei dos depuratms para o tratamento interno de syphilis,
impureza do sangue, rheamatismo, feridas, dores, etcuu iiuiio, i-ii^sm-in-, u<Hgnaj, uune, uiui . •»»!»¦»••.•-»» —•» •••-—¦»-¦"-> ¦»•*••.¦. *"» ¦-•»•••¦»¦, ¦>»•») v»»w

ühlçosj^^ - Mfeo - Itália
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SAS OLYMPIADAS
Os inglezes são contrários a

esses encontros internado-
naes, principalmente com

certas nações européas
(Commurileudo opUtolm- Uc Mluott

Snundera)
PARIS, r«lo (U P.) — Us Jogod

Olymploo» *Ud demonstrar, tutu unnu,
u grão du cnvulliolrlamo desportivo
internaclonul, U jirlniulrti numero
dolles demonstrou auo a« .synipu-
thlas naeionaes silo multo acudas,
começando, por Isso, on protestos da-
quollou (-uo discordem duu punidos
Internacionaes;

Alguns entluislastus acreditam ter
sido um erro reviver os Jogos Olym-
picos, pretorlndo quo « sua gloria fl-
cuíao etornanionto na historia dunn-
liga Oreclu.

Na Inglaterra, particularmente, lia
;; ru mio ogcilsu ús oomputlçOou Intui*-
naeionaes, com o fundamento Ue que
dellas resulta maior mal do uuo bem,
criando anlmoslcludes prcjudlciueti 4
bõa amizade da» nações,

Nio ha, na Inglaterra, o mesmo
interesse, por esses Joítos, quo so ve-
rlflca uu Amerlea, e Isso bo oxpli-
ca i>elo Cacto tle tiuc o espirito des-
portlvo inglez ó ofténdtdo, quando
08 sentimento:: Ue liuelonallduUo
transcendem ao cavai heirlsmo des-
portlvo, como trai acontecido uent-
pro, naa-Olympiadas.

.Muitos Ingolzos profeririam limitar
:is Buoa rclUt-OoB, no terreno Uns
desportos, ú Amerleii o ús competi-
ijOea com alguns paizos europeus, cm
aporta como u goir, toniili, £001-
Lro.ll, etc.

Umu multidão de qulnzu mil fran-
cezes niostruii deplorável talta de et>-
pirltu desportivo, quando os amerl-
canoa venceram oa i-umaloos num
inatclt Uc rugby. A coisa chegou ao
extremo Uo unia formidável vaia
contra-Oã vencedores, que se porta-
iam com toda a lealdade o nüo mos-
traram, rte nenhum modo, desejo de
acompanhar os francesas nesAsfkln-
esperada demonstração Uu descor-
tezia.

O facto £oi amplamente eommen-
tado na imprensa, o o Comltí! viu-
sa obrigado a publicar a seguinte
nota a respeito:"Lamentámos e ainda lamentamos , vu...v  -.-- - . .
aue uma parto do publico, durante ¦ proporcionar aos nossos turimt.ii u t.alíl„, „„,„«,, ., , „.,
o mátch 'do rugby entro a Rumanla ensejo dc assistirem a uma luta emo- D-arnQnt|na, imbuiu o Jaçanan

*-._!._ j__ tT.!i„„ t... i.. MAMi>As.Linnan»A & <n "Dr. t* ron tln ( etn l.suu nn^t, .-. />n*mn1nmAn tn rlrv

Paiít ser-üu desportivo, Ueve-BO
applaudlr o enforco o a vlctorl».
nem óonilderar a iiai;iio u nue per-
tenceni oh vence d o reu o vencido*,

Quarenta u quatro paizes purtlcl-
parto nos jogou de Parto.

Duremos offírouei' nos ropresen-
tantes de tuduu u mesma recepção
cordial,

O Oomitt> Olympleo Francea podo
ao publico que se abstenha du fazer
proteston o manifestações du má von-
tade. Conta com o csplrltu do povo
paru montei*' a alta moral neoeeett-
ria uo exito doa Jogou Olympleos,
o está eonve-uoldo de que u eeu ap-
pello será ouvido."
li !((!¦'

.\ CORRIDA DB HOJE, NO ITA-
MARATY

"OrsuMlo Prcmlo Dorby-Club"
Nilo uci*á, cortarnonto, temeridade

de nossa parte viitlolnar para o
Dorby-Club um completo exito com
a realização de sua corrida de hoje,
no plttoresco liippodromo do Itama-
raly, á vista do magnífico program-
ma para ella organizado.

Dentre oá oito parcos dessa re-
unlflo, irada qual mala ln.tcresfla.nte,
oecupa logar Ue remarcado destaquo
o Grando Prcmlo "Derby-Club", na
distancia do 'I.HOO metros o com a
dotação de aOiOOOJ ao vencedor.

Jissu prova, a mais Importante das
reservadas pela conceituada socioda-
de uos produetos indígenas, reuniu,
ume anni), oito Inscripções, porém, ao
i|ue se diz. ás ordens do starter de-
verão comparecer apenas seis oon-
correntes UaduB as condições defi-
cientes Uo treino Uo Ebano e
Avcllar, . ...

Aprompto, O valente filho do \oltl-
gi:. que em nowaa plstao jú bateu ani-
maea da ordem Ae Briglit Eyea, Ay-
mestry, Metrópole, Mostrador, Per-
tinaz. etc. i o fnmeo favorito da
cathedra que julga, como nós, quo sd
por desastre lho poderá fugir a vi-
ctoria. Nessa hypotliese. aliás Impro-
vabillsslma a Na«sau devem caber
os louros do triuniplio, levando-se em
conta o ueu recente sm-cesso, sobre-
pujando, no prado Uc Santos, entro
outros pa-rolhelroa, Aymeotry o Ka-
lool-.ih. cios quaes, é vonlade, recebia
sensivel vantagoni de peso.

A despeito Ua magnífica forma
uuo ostentam no momento, oa restau-
teu concorrentes, a nosso ver, dtírl-
cilmente apparecerão, no final da
carreira. ,

Outro pareô que ostu destinado a

su """•" —"" ""! PARA NOS CONSERVARMOS ÁGEIS
rSituni i lr>h,«nKi \f*A\ v.nf \\.*\ i\f i'\t- i
IIIUI'1
Como elemento Indiscutível dc exl-

to, ua partidas continuarão u ber
duilua pelo'Mr. .Vlexandro Kernandez,
quu tao bom uo houve mis duas ul-
tliiuiH ruunlfleH do ltinuuraty.

Ne»o meoilng, cuju Inicio esti
marrado para aa 13.30, aau os se*
giilntes os ntjBBoa palpites:

Uevanclie, llerôc o Pal6s.
Quorol, Mulatlnha o Gigante.
rUgente, Poquery e Blaturl,
Üearlnu, Juuauan e Uuróc.
Halonio, Llama 0 AlsacJana.
Leblon, Mico c Patrício.
Aprompto, NatHitu o Horoulos.
Hollgado, Bnigamja o Wilson.

AS KEUNIOHS UK ia c 14, NO
JOOKEY-CLUB

Aa InsorlpçCes oncorradaa hontem,
para oa corridas que o Jockey-CIub
levará a effeito nos dias 13 o 14 do
corrente mez, deram o seguinte rc-
sul tado;

Corrida do IU I
Grande Prêmio "Jockey-CIub" —

3.300 metros — 30:000$ — Edon,
Albenlz, Mehemct-Ali, Viaigodo, Por-
Ünaz, Metrópole c Rondoii.

Prêmio Official "Criação Naclo-
nal" (8' eliminatória) — 1.000 me-
tros — 5:000$ — Plraju', Poquery,
Barão, Pânico, Garupa, Trltüo, Ocea-
so, Baroneza, Florldor, Parunn.il,
Baby, Palia, Barbara, Bucephalo,
Favorito, Perdiz, pimenta e Uc-
gente.

Prêmio "riul America" — 1.750
metros — R:000$ — Olympo, La-
crau, Hercules, Arlstéu, Mlraaol, Llró
o Xijinsky.

Prêmio "Big Boy" — 1.600 me-
tros — 3:000$ — Rapoaao, Rei dc
Ou roa, Santuzaa, Ramaloro, Roulcu-
se o íiolidago.

Corrida i|o 14
Promlo "Criuyão Kstrangoira" (2*

eliminatória) —- 1.Ü00 motroe— R».
r,;ooü$ — Samarilla. Trovoada, Tym-
bira, Vcnturosa, Tamoyo o Flumi-
ueuso.

Prêmio "tíaudie Loy" — (4* oll-
minatorla) — 1.300 metros -- Réis
8:000$ — Boiivia, Florldor, MimJ-AU,
Review, Regente, Boreas, Paranan,
Brilhante, Fragoso, Blsturi, Baby,
Pequery, Brisa o Paulista.

Prêmio "Cacique" — 1.450 metroa
— 3:000$ — Rayon, Lanius, Okapl,
Wilson, Modesto, Orass-poppet e Mu-
lutinha.

Promlo "Mediu Rlenda — 1.600
metros — 3:000$ — Ouvidor, Noe,
Rio Pardo, Heroe, Noiva, Obelisco

Um simples exercício que põe em acção todos os músculos
do corpo

u-u:' w^MmMtWÂlMPP ^Mâw'Wtwr ¦ V" ' ¦í*'"í ?Í-i '' affií •v. < ,.'•••'.•'*vi-': «3$üf

'w•>- i-"'í V/i-í'>:-'d':'-.-¦',ü

O Illílll U UU l Uijuy nuiu « uumu.»"* . "iw-J" —-

o os Estados Unidos, haja manlfes- clonante é - ^-• -•-•¦---¦ v„_,„Hjn
tado sentimentos de grande violen- metros, cujo campo ficou '^mad0
L.la- pelos cavallos Patrício, bobeiano,

Ò Comitê Olympieo Francez ap- Leblon. Mico e Molecote.
pella para o oavalhelrls.no despoi- : Ha ainda a ^*™B?*™£*5:tivo o oa princípios de equidade do mios complementar^ do meeting de
publico, afim Ue que os numerosos hoje, o "Internacional , onde foram
estrangeiros, participantes e espeota- alistados M^^r^I™'^™
dores dos Jogos Olympleos, guardem i Rlenda, ^amalarp,. 

Llama o Ba* nb.
bõa lembrança da nossa hospitall- e o «CrlaeSo Nacional ,e reunm
dade e educação. I um loto -numeroso e aelecto de po

SENTE-SE DESANIMADO?
Porque não faz uso do

ELIXIR de SOBÉT
O TÔNICO NERVINO ? EFFICAZ EM TOD03 OS CASOS QUE 0 MAL SEJA

PROVENIENTE DOS NERVOS.

Readquira a sua forca viril! Torne-se moço. Não ú a edade que Inutllisa o

homem ou a mulher, sao os nervos que necessitam o ai13» Infllspen-
savel. use o tônico SORtT, composto Ue elemento» vegotaes vende e
^em todas- as-Drosatlas _e Pharmacla!. Approvado pela Directoria ac

Siudo PubíiSrêui"3SiStl010-sob- V 0-7-

— Para o complemento dos Uois
programmas, sao chamadas inseri-
peões para os seguintes pareôs*.

CORRIDA DE 1»
Prêmio Pardal (reaberto nas mes-

mas condizes — 1.200 metros —
j :t:000$000 — Para anlmaes nuclo-

naes que não tenham ganho prêmio
! superior a •i:000$ no Jockey Club —
Pesos: 3 annos 51 ItiloB, 4 annos 54

5 annos e mais 55, tendo as éguas
•2 kllos de vantagem — Descarga Ue

I kilo pura cada carreira perdida
cm 1923 o H'24, uté o máximo de
•1 kllos.

Prêmio Idnlers (reaberto nas mes-
mas conUhjões) — 1.600 metros —
•J:000$000 — Para os seguintes ani-
mães, com pesos especiaes: Turrão
55 kilos. Ripou 54, Casing 54, Me-
dia Rlenda .54, Santuzza 54, Sonha-
dor 53, íiolidago 53, Sombra 53, Pre-
toria 52, No se sabe 52, Palmas 51,
Bragança 61, Velleda 51, Caravana
61, Okapl 51, Tapajoz 50, Lolma 50,
Cocquldan 50, Capataz 50, Wilson 49,
Nlhclac 49, Himalayu 40, Digiulis
•18, Salvatus 48, Orasspoppet 4 c,
Sunspôt 47, Resoluta 47, Galga 47,
Nino 46 e. Juquiá 46.

Prêmio Sunstar (reaberto nas se-

iFaca-so uma aspirarão profunda,
que encha bem os pulmões, c po-
nhu-se rígidos todos os músculos.
Depois trate-s..' de fazer lentamente
o qu* representa a gravura. Toque-
se o solo com a ponta Uos dedos;
mas — note-ee bem — sem dobrar
absolutamente os joelhos. Se os bra-
<;oh -suo demasiados curtos pura que
sç posou toca:- o solo, ou a falta de
flexibilidade do coiiio constitue um
impedimento equivalente, deve-se
approximar os dodos quanto so pos-
sa e deixal-os nessa poslqilo dez su-
gundo*. Em seguida, eolte-sc- o ar
relido nos pulmões, afrouxe-sa os
músculos e regres£«-se á posíi:ào
prlmltha, descansando um . po-uco.
Esto poslfiâo primeira deve ser de
pú, com o-J braços estendido.-: liara

cima. <; a« palmas das ni6or, paru a 1
frente. Repila-so o oxcrclclo d0Z|
vezes no- primeira inanliã o dez
vezes na primeira noite, uugmen-
tando paia quinze 110 segundo dia —
sempre Uc manhã e 4 nolto — ca
vinte vezes no resto da semana.
Trata-se de movimentos que têm a
virtude dc pôr cm acçuo todos o*
músculos do corpo o que. além
disso, tem o me-rito dii s-ua slmpli-
cidade extraordinária. Mas tenha-ec
sempre em mente qu« ersse exercício
não será realmente proveitoso se não
se tiver em conta duas coisas: que
se deve pôr os músculos rígidos
envquanto su executa, o que deve
ser praticado lentamente o com con-
«tancia, Ue manhã o á noite.

Jack IKíuipsey

LlüA METROPOLITANA
A Jlreotorla, cm sua reunião do ^

do uorronte, entre outras decisões,
resolveu: „ ,

a) Adiar o Jogo «Ivor x Carioca
marcado para hoje:

b) Conceder iicrmlssao au Carloi..i
1". C, para tomar parto em Um ivt-
tlvul em Juiz do Kflrtii

0) Designar o 1" secretario para
acompanhar U embaixada como rc-
proHontanto da Liga.

A. M. 13. A. B L. Mi D. T.
Com o offlcio Ua AMKA íi Confe-

derue,iio, entrou num período mais
decisivo a questão do se saber a
qucin caberá a supremacia doa
sports terrestres i-ntre nôs,

p*Ol o seguinte o ofiicio enviado
pela A. M. 13. A. 1"Exmo. sr. presidente da Uga
Metropolitana do Desportos Terrcs-
Ires — Dentre as questões encontra-
d:is pela aetual directoria du Confe-
duração, sobro as quaes tem de omlt-
tir parecer, eallenta-se, por tsfo que
implica numa hon porcentagem da
significação do Brasil, em assumptos
desportivos, a situação local do des-
porto. Ninguém melhor do que esta
directoria tem em conta a natureza
delicada da acção que lhe cabe pelos
novos estatutos, nine o pedido de ex-
amo dessa questão pela Associação
Metropolitana de lisportes Atlileti-
cos.

Nestas condições, sr. presidente,
eslu directoria, na mesma forma por
que o laz cm relação á petlclonarla.
marca á l.lga Metropolitana, o prazo
lc sete dias para ullegar o que Jul-
g.ir útil o valioso á defesa dos teus
direitos, prazo este quo se cuiiside-
rara vencido íis IS horas do dia IU
Uo corrente, quinta-feira."

LIGA GHAPIUOA DK BVQlVtH
O Jornal 1\ O. x J«rn»l tio Oommcr-

cio P. O.
Para o encontro dc hoje, entre os

primeiros i- segundos quadros dos
clubs acima, » commlssão dc sports
Uo O JORNAL, K. C. eoealou e |>ed;
o comparoclmento uo» jogadores

I abaixo, ás 14.30 0 12.30 horas, rc-
spectlvamontc, no campo do "Jornal
du Commercio" P. -C'., á- Avenida
Francisco Bloalho (antigo campo do
Cruz de Mültu).

Io «om — Barroco I, José, Sou-
za, Henrique, Agenor, Achllles, Sani'
Anna, Bustos, Alfredo, Vlffgas o Cor-
llnhos.

j" team—Paullnol Salvador, Bran-
dão. Barroco II, Eduardo, Hlldebran-
do, Blanco, Waldemar, Mesquita,
Raymundo. Tavares, Allplo. Paulo.
Menezes, Braz e J. Silva, incluindo ot
ríâervas,

O preço dos entradas será de 1$ti"0
o dos srs. eoclos com o recibo do
corrente mez.

Os sócios do "Jornal do Commer-
cio" F. C. so ti-rilo entrada com o
recibo do corrente mez.

Sporl Comnicrcial
S, C ll.M.LV LIMITADA

No intuito dc illftundlr o footbaü,
lem eomo outros spiu-ts, foi resolvi-

do pelos empregados du ltally l.lml-
udu, Hoclodado commorolal, oitubo-

leelri.i neslii iiraçj. 11 fundação do
i-lul) arlmu. k

O club, que foi CundaUo om 2s da
liinho nlilino, elegnii 11 seguinte dl-
reolorlai

Directores honorários, srs. P-vulu
f.omunn o LÍO Kdwlu Slcgfrled; pre*
sidente, Ulyaasfl Ooinía Rlhelroí vi-
cc-prcíldeiite. Accaclo Leite; 1* se*
cretario, José Cabral de Meuoxes; :i"
socreiarlo. Manoel Bovo Munoz; I"
theaourelro, Waltor Diietwyleri ü*
theíOUrelro, Roberto Perrelra l.ag"
e dlrector sportlvo, Sylvlo Vasque--.

Liga dc Sports da Marinha
Prova de 10 kliometros a pe --

Estão marcados para o dln 3 de
agosto nn> provas du 40 lillòivtetroi
para ofíloluos, sub-offlclaes o aspS
runtes, Abaixo dumos os regula-
mentos o o Itinerário,

A Liga do Sports da Marinha fa*
realizar esta prova desde 1920, au-
gmentando todos os a»nos o numero
du concorrentes.
0 SPORT NO ESTRANGEIRO

O T1SNNIS
LONDRES, 5 (U. V.) — Commu-

nlcam -dé WlmblcdoiY, qhe o corripoo-
nato dc lurls fú! ganho nos !«»!•
clios Jogados, hoje. iie.v.i e,ldud . per
Barotra, que derrotou Laco»ítt, pelo
score d< til, 3-li, ti-1 e H-4.

No campeonato feminino "dou-
bico", as cru:'. Wlghin/tn o Wlllls
derrotaram as sras. Mo Kítu' e Ot-
woll, A sra. Wills tirou, assim, des-
forra du sr». Me Kene, que hontem
u di-rrotou nos Jogos "Slngles".

BEGATAS
LONDRES. 5 (Ú. P.) — Nas rngn-

tas realizadas, lioje, em Hanley, pnr.i
o celebro promlo •Diamond Skulls".
venceu 13. M. Beresford. derrolunrlo
13. M. Cray. na corrida final.

Ksíe regata. 6 geralmente consid'*-
rada o.campeonato mundial de bav-
cos de um «o remador "Skull".

A "ONDON Ct'P"
LüNDRBa. ò ítt P.) — Nos cor-

ridae ríalltada»; hyjc. em AlMaandW
-Park, a famosa "London CupM foi
ganha t>6lô cavallo "Ltve TVIre". de
propriedade do lord JWolve-rtono. a*-
guido de "Hellaster", dc slr William
Gook c de "Comp", pertencente ao
sr. S. Oravilles.

O "beltlng" foi respectivamente
9-2, Sl o 100-B.

A. "GRAN© OHAI/LENGK CÜP»
LONDRES, S (U. P.) — Communl-

cam do Honley, que nn corrWu final
da "Õrand Challcnge Cup", o Lta-
der Collcgo, venceu o Jesus College,
do Cambrldee.

-4>»«>-
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CiBECIS UMP

Acabaram-se os piolhos, as lendias
as parasitas e a queda aos

cabellòs
COM O UZO DO

Querels ser feliz nos vossos amores?
Querels ganhar dinheiro e serdes fellz

nos vossos negócios?
A vossa vida está alrazatla ou os vossos

íicgoclos estão correndo mal?
O vosso noivo ou noiva uão vos quer

mais?
Kmflm, tendes algum embaraço na

vida?
12' facll. faoillmo, uzae hoje mesmo o

grando e infallivel

OLEO INDÍGENA
PERFUMADO

£ste oleo, ó um grande tônico Uo couro
cabclludo e combate com effícaola nao sô a
queda do cabello, como extingue por com-
pleto os piolhos, as lendias, a caspa e as
parasitas na cabeça das crianças o dos
adultos.

Vendo-se em todas as pharmacias, dro-
•*arlas, porfumarlaa, barbearias, armarinhos
o no Pare Royal. Representante geral: A.
J. Henrique», Rua Theophilo Ottoni, 18J —
Rio de Janeiro.

Preço :>$000: pelo Correio, 4$">00

Talisman k Jerusalém
(Dlfumador Indígena)

O mais completo

Preço 5S00O, pelo correio 61000
Para distruição dos mosquitos o mào:j

cheiros nas casas e câmaras niortuaruis,
etc, etc

Representante: A. J. HENRIQUES —

Rua Thoophllo Ottoni, 108 — RIO DE
JANEIRO

Não aceiteis, sob qualquer pretexto, ou-
tro Uefumador, a não ser o

Talisman de Jerusalém
(Defumador indígena)

O único verdadeiro o que dá resultados

|- VEZ NO BRASIL
Uma casa especialista em meias, depois de seu balanço effectna uma grande ven-

da de meias para Homens, Senhoras e Creanças, pois que é fácil de verificar na 1" casa

que esnecialisou o artigo de MEIAS no Brasil, que é a CASA DAS MEIAS, na rua Uru-

guayana, 154, junto á rua da Alfândega, na filial, na mesma rua n. 132, junto a rua

Buenos Aires.

MEIAS PARA SENHORAS
Meias de seda todas as cores a 3S800 4S500
Meias de seda com costura 5$00D
Meias toda de seda, a _ 5SO0O
Meias seda com baguet, a 6$800 e _. 8$800
Meias de seda mouselina, I6S000
Meias toda'de seda com baguet ajour._ IOS500
Meias fio de escossia, a 2S500 e _ 3S000

Grande saido de meias de seda com cos-
tura em todas as cores, typo B, I, C. I0$800

MEIAS PARA HOMEM
Meias de seda perfeitas, a 3$000 e 3S700
Meias de seda resistentes, a _ ., 4S400
Meias de seda com baguet bordado, 6S500
Meias de seda, typo Inter-bic, grande

saldo a. - - - 7$800
Meias Escossia, Ypiranga, Io, 3 por __ 6S500
Meias fio duplo, typo Ypiranga, 3 pares 5S500
Meias de seda para creança, a IS900 2S600
Meias mercerlzadas, creança, a 1$ IS500
Meias mercerizadas, cano de cor, a.. 25000
Grande saldo de meias fio de Escossia,

Walkiria, 2S600

gulntes eondiçdes) — 1.750 metroa—
•Í:ü00$ü0ü — Para os seguintes ani-
mães. com pesos especiaes: Patrício
óü kllos, Molecote G5, Salerno 54,
Rataplan 54, Magnllleencc 54, The-
baa 53. Poeitos 53, Llama 53, LI-
berté 53. Nero 53, Galaria 52, Mico
52, Whlsper 5'J, Alsaclana 5^, Quo-
rella 51, Detraquo 50, Moreno 4!'.
Cacique 40, Divino 4S. Uruay6 48,
Palmella 4T, Esclava 47, Turrão 4U,
Ripou 45, Media Rlenda 45 o San-
tuzza 45.

Prêmio Kvil Eye (reaberto nas se-
gulntes condições)—1.6C metros—
4:000SO00 — Para animaes não in-
scriptos no Orando Prêmio Jockey-
Club — Penos: 3 unnos IS kllos, 4
annos 52 o 5 annos e mais 55, tendo
as éguas 2 kilos dc vantagem —
Descarga do 2 kilos aos animaes es-
trangelros que, havendo corrido nes-
ta Capital em 1Ü23 nâo tenham vi-
ctoria clássica no Jockey-CIub e uos
naeionaes sem victoria neste anno
em pareô de prêmio superior a
8:000$; o do 1 kilo aos restantes na-
cionaes.

CORRIDA DE U
Prêmio Adversário (reaberto nas

mesmas condições) — 1.200 metros
 3:000$000 — Para animaes naclo-

naes que nfio tenham ganho prêmio
superior a 2:000$ no Jockey-CIub —
Pesos: 3 annos 51 kilos, 4 annos 54

5 annos e mais 55, tendo as éguas
•2 kilos do vantagem — Descarga de

kllo. para cada carreira perdida
em 1923 u 1024, atê O máximo do
4 kilos. (Excluídos os vencedorea na
corrida de 13).

Prêmio lanlierii (reaberto nas
mesmas condições) — l.üüU metros
— 3:0005000 — Para animaes es-
trangelros quo não tenham ganho
promlo superior a 2:000$ tio Jockey-
Club, nem ustojam inscriptos no
Grande Prêmio Jockey-CIub — Po-
sos: 3 annos 53 küos c -1 annos o
mais 55, tendo as éguas 2 kilos de
vantagem — Descarga de 2 kilos aos
animaes plallnos de 3 annos. (Ex-
cluidós os vencedores na corrida
do 13). ' .

Prêmio Querclla (reaberto nas
mesmas condições — 1.600 metroa

3:0008000 — Para oa seguintes.
animaes, com pesos especiaes: Tur-
rão 55 kilos, Ripou 54, Media Riun-
da 51. Bilaing 54, Sanlllliza B-l*—«a=-
nhador 53, Soll'dago 53, Sombra 53,
Pretória 52, No se sabe 52, Palmas
51, Bragança 51, Velleda 51, Carava-
na 51. Okapl 51, Tapajoz 50, Llama

Ô, Cocquidan 50, Capataz 50, Wil-
son 4ii, Nlhclac 40, Hlmalaya 49,
Dlgitalls 48, Salvatus 48, Grasspop-
pet 47, Sunspôt 47, Resoluta 47, Gal-
ga 47, NiíiO 46 o Juquiâ 46. (Ex-
cluldos oa vencedorea na corrida
de 13)- t ,

Prêmio Rondeu (reaberto naa so-
guiivtea condições) — 2.200 metros
— 3:500$000 — Para os seguintes
anlmaes, com pesos especiaes: Pa-
trieio 55 kllos, Molecote 54, balerno
54, Soberano 54. Magnlflcence 54,
Rataplan 54, Poeitos 53. Llama 53,
Liberte 53, Thebaa 52, Nero 52, Ga-
larln 52, Whlsper 52, Alsaclana a-,
Mico 51, Querella 51, Detraque aO,
Moreno 49, Cacique 49, Divino 49,
Uruayé 48, Palmella 47, Esclava 47,
Turrão 46. Ripon 45, Media Rlenda
45 e Santusza 45. (Sobrecarga de-
kllos aos vencedores na corrida

A inscripçao para ambas as_ cor-
ridas serão encerradas amanha, se-
gunda-íeira, ãs 17 horas.

oOTIUI.l-

equilíbrio de Corçtis, é o primeiro,
entro as adestradas equipes do São
Chrlstovão c Dotaüogo. Além disto,
acham-se quasl na mesma situação
no campeonato poia. o primeiro, tem

•1 pontos perdidos o o segundo tem
li, podendo, portanto, se egualarem
em pontos, hoje.

O segundo encontro, entre o Flu-
mlnense e America, comquanto deva
ser disputado, carece da importan-
cia que dá. aoa Jogos, o náo saber-se
de antemão o vencedor. Pouca, mui-
to pouca devo ser a gente que acro-
dita na possibilidade d;l victoria do
Bymputhico centro sportlvo da rua
Campos Salles, na peleja de hoje.

Braail x Bangu'. Um jogo que,
talvez, seja interessante esse a aer
disputado, hoje, á tarde, no campo
do flamengo. Dlscute-ge o ultimo
loisar. u o Brasil vae fazer (orça para
pelo meiio-j, arranjar um compa-
nheiro...

aão os .seguintes os teams para es-
ses jogos: ,

S. Chrlstovão — Paulino; Daniel
o Povoa; Capanema, 

"Nes! e Ollvier;
Oswaldo, Doca, Abilio, Adhemar c
Hermann.

Botafogo— Baby; Allemão e Cou-
to; Jeronymo, AlCrodinho o Lagreea;
Leite, Nequlnho, Jollbel, Orlando o
Claudlonor.

Bangu' — Mattos; Luiz Antônio o
Pastor: Coquinho, Frederico o Guer-
ral John, Aneliyses, Nono, Dininho o
Antenor.

Brasil — Espinola; Porto o He-
bralco; Rubens, DrlacolP o Noves;
Maciel, Octacilio, Braga, Jucá e Fra-
goao.

Fluminense — Haroldo-, Petit o
Lêo; Nascimento, Florlano e Fortes;
Zezé, Lagarto, Nilo, Brasil o Moura
Costa. ¦

America — Froderlco; Durval c J.
Martins! Gonçalo, Oswaldlnho e
Mattoso; Sayão, Guerra, Chico, Orae-
cho e Silva.

CAVALLOS QÜE GANHAM SÃO OS QUE USAM
MBROCKINE

de DOMINCENT - BRUXELLAS — BÉLGICA
Dop.: G. do Seabra AC — Rua Va«co da Gama, 12 e nt« Drooarlas e

Jardinelra" — Rua 7 n. 151.

^Xarope»;
rROCHE"!

a :i

JOSÉ' LOUZADA
Não tendo inTorniaÇoos da vlagoin quo

estil razendo, sua ínao ufllicla o doente
peüo noticiai.

Não confundam, éal» casa que especializou o artigo de meias no Brasil.

I

é âte hg/e
a rnãior deóçoàertã dâ
Therâpeuticâ Moderna

contraá•fipinfie

Enfermidades do peito.
Milhares de com mun i caçoes neste^
mentida fórâm endereçadas a.

^Jícãdemimü de Medicina dePétris
e* aos fabrica n àe<s.

Pende-se em.todaõ, aõ Pharmacias
é Drogariasí. *,

\&

r.t

S3<f> EViEIAS
' > ii , n», «iPlus - Alarciis resisti'adaí para toUo O Brasil — Só eecltamo* pwlldos tio In-

Caaa especialista cm ¦•Kia;rn„.lft.-;''" ' °
Cerlor. Ac quantia superior u 40S00U.

OS MAÜCHEtS DE HOJE
A. M. B. A.

S. Chrlstovão x B»ta£ogo.
Fluminense x Amerlea.
Brasil x Bangü**.
Syrio x Hellenlco (amistoso).

L. M. D. T.
Série A'

Andaralvy s Manguejia.,
Villa x Mackenzle.

Série B
Progresso s Fidalgo.
Ksperança x Contlança.

Série C
Engenho de Dentro x Olaria.
Ramos x Independência.
Dos encontros acima, como jd. te-

mos dito, o mais importante, dado o

AGENTES E VIAJANTES
Aceitam-se em todos os Estados, para

carimbos o gravuras: t>ôa conunlasio. Cón-
fllçOes: Antônio H. da Silva, rua General
Câmara, 1 -10. Rio.

MÁCHINAS-MACHINAS
Nao comprem..-, nio vendam... sem

nos consultarem. Temos qugntidado e va-
rleüade cm nosso armazém o deposito üa
rua Santo Christo, 356. Temos pessoal te-
clinico, correspondentes em todo o into-
rior, so V. S. deseja adquirir alguma mi-
china o ella' exista, Ine será oftereolda
em melhores condlçAes, graças áô contra-
cto directo eni «ue nos acuamos com todos
os interessados no artigo. Se deseja ven-
dor alguma machina, escreva-noB ou nos
telephone, sora attendldo com presieia.
A Gonçalves & Barros. rua Frei Caneca)
u. 45. Tlepüone: florie 2.ÍS0.
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0 GOVERNO DÁ REPUBLICA E 0 GOVERNO DA CIDADE -S-
-a*»

aopajaa i . .jo-auoi locaa-e
NO CONGUESÍSO

SENADO
A tiESbAO »E UONTE.H

Desdo us prlmolras lioras, no Se-' nado, havia .movimento dosusado. O
vloo-presldentii da Kopubllwi, ijuc
lolographura pedindo o compareci--mento doa senadores, pessoalmente

j ordenava quo telograpliaasem para
jos omlialxadoría doa lisiado» aollei-
í-tando-lhe* quo nüo fatiassem, por-*,<1uo precisava o Senado deliberar ho-'bre o ofrtndo do «itlo ciue o governo'Julgava necessário para nu trocar o
s movimenta ro\ioluclonarlo om tíiio
j Paulo.

: A' hora habitual, proscnten !17 ne-
; riu-dore-s, foi declarada aberta a ses*"Hão o approvada a acta da reunião
I anterior.

O ESTADO DE SITIO
Jjido o expediente, do qual con-

ístava o podido do governo para a
}decretação do estado do sitio, aqui
le om S. Paulo, em virtude da rovo-
i lucüo declarada na capital paulista,
[foi concedida a palavra ao sr. Bue-
íno J3randão, quo se propunha a pe-
jdlr a conservação do Senado, em
(sessão permanente, afim dc que"pildoose 

ser votada a medida sollcl-
tada pelo governo, Jfi. em discussão

na Câmara,, como projecto offerc-
-;oido.

Informado pelo presidente do que
acabava de chegar íis suas mãos u

i matéria em questão, o representan-
• to de Minas Geraes requereu urgon-
leia para a aua immedlata discussão
; «'"votação.

Approvado o requerimento, íoi an-
nunclada a discussão da proposição
da Câmara, deparando em estado de
i-itio por ÜO dias esta cidade, São

¦Paulo c o Estado do Rio, podendo o'governo suspender, reduzir, proro-
gar o estender a medida extrema,
conformo julgar 

' mais conveniente,
para a manutenção da ordem.

Atacando a providencia, falou o
ar. Monlz Sodré, o defendendo-o,
oecupou a tribuna o sr. Miguel de
Carvalho.

O sr. Vldal Ramos, asseverando
não ler ligação alguma com os re-
voluclonarioe do hojo como tambem
oemi os de dois annos ati-az, disse

quo votava pcla iiioillriu quo foi ap-
pi'ovaiiu, abandonando u recinto o
tonado!' Monlü SodrC',

Imnicflliitumcnti; redigido o nulo-
grapho, foi u mtTsmo encaminhado á
Hiincjâo prosldonolul,

A ORDEM DO DU
Passando ii urdem do dl", furam

votadas, nem debati-', ua eoglllnto*
matorlaa; 2', ila in-opoalçio du Ca*
mura quo inundu udmlttlt* a rcgls-
tro, Htm mullu, us nusclmentoa oc-
corridos nó Bi-imII, desde 1880 ntd-
u data da pulilleuijiio de nova lei
(com párocer ila Conimlssâo de ,Ius-
tlijii c Legislação, oCferecondo omen*
dua); 2', du proposição du Catnaru
quo nillii a ololção para a ronovttijão
do Conselho Munlolnal do Dlstricto
Federal (com parecei' contrario tlu
Convmiasão dc Justiça e Leglala-
C«lo)i 2', do projecto do Senudu, que
prohibe, om todo o território nado*
nal, us toui-adas, u« brigas dc.gnllo
c dc canário, o tiro aos pombos c
quansquei' outros divertimentos que
causem aoffrlmetUo aoa animaes
(com parecer contrario da Commis-
aãu de Justiça-o Legislação); unlca,
da emenda do Senudu. rejeitada pe-
1a Cumaru, ã proposição 

'que 
proro-

ga o prazo a que so refere o artigo
1" do decreto n. '.C24, dc 11)21!, re-
guiando a locação de prodlós urba-
nos (com parecer contrario ilu Com-
missão do Justiça e Legislação);
unlca. do veto do prefeito á resolu*
ção do Conselho Munlolpul oue au-
toriza a abrir um credito pura inde-
mnizar as antigas professoras sub-
vencionndas e subsidiadas doa alu-
guels dos prédios dus escolas que
dirigiram (com parecei- favorável da
Conimisfião de Constituição); unic.i
do veto du prefeito ú resolução iio
Conaelho Municipal, que declara fe-
riado nas escolas e institutos dc en-
sino du Municipalidade, o período
de 1 a Su de setembro dc 1*22 (com
pareoer favorável da Commlssã-o—de
Constltulcfio): unlca do veto do pre-
feito do Dlstricto Federal, ú resolu-
ção do Conselho Municipal, que dis-
pSc eo1"ro o registro e vistoria dof,
automóveis entregues <io trafego, o
dá outras nrovldenclns (com parecei
contrario da Conimisaão do Consti-
tuição).

Nada mais havendo, Col levantada

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

A garantia infallive)
Esta famosa marca da fabrica Victor em

uma machina fallante quer dizer que a
Victrola e genuína, e garante a qualidade
superior do instrumento. Indica que se
adquire um instrumento cuja qualidade é
inexcedivel, cuja fidelidade e belleza de
tom são taes que os artistas mais famosos
do mundo gravam discos exclusivamente
para a Companhia Victoí; que não só re-
produz a arte de que é exponente com
absoluta realidade, mas que traz a melhor
musica dp mundo; um instrumento que
contém todos os caractéristicos exclusivos,
protegidos por patentes de invenção que
deram á Victrola o logar que oecupa na
vanguarda da arte de reproduzir o som.

ÚNICOS DISTRIBUIDORES:

Paul J. Chrisíóph & C.
OUVIDOR 98 * SÃO BENTO 45

RIO \ S. PAULO-
II

.•aai, i „ i ,,'flafll

CÂMARA
O ¦",.¦/•• HOUVE NO KXPEDIENTI*— FALTA DE NUMERO PARA

VOTAÇÃO DE UM VETO
Aborta com a pre-onça dc 112

deputados, ti s-vi-ao do hontom foi
presidida pelo «r. Arnulfu Azevedo
o secretariada pelos srs. Heitor dc
-*>üuza e Bocayuva Cunha,

Approvada a uçta da «sessão anto-
rior, (oram lidos oa papeis do cx-
pedleule, entre os quaea a mensa-
gem sobro o estado de sitio, que pu-
lilli-.niius noutro local.

falou, depois, u sr. Antonlo Car-
los, Justificando u apresentação do
projecto aiutoiizaniiu u governo u
decretai* o catado do sitio, por 60
illaw, para o Dlstricto Federal, São
Paulu o Estudo do Rio,

A OARESTIA DA VIDA
Approvado o projecto sobre a dc-

cretaçãu do estado do sitio, occupo.i
a tribuna o sr. Azevedo Llmu, que
esgotou a hora do expediente, ira-
tando da carestta dos gêneros de
primeira necessidade o das causas
determinantes da carestla da vida.

O deputado carioca fez ainda uniu
série de considerações a propósito
do í-eglincii communlsta, tendo reco-
bldo muitos apartes, contrários, du-
ranto o seu discurso.

3IAIS UM PItmECTO APPRO-
VADO

Annunclada a ordem do dia, foi
approvado o projecto autorizando a
abertura, pelo Ministério do Inte-
rior, do credito especial de 200:000$,
destinado ao serviço de saneamento
c prophylaxia rural no Estudo de
Sergipe.

O sr. Adolpho Bergaminl como-a-
teu o veto ao prujecto que manda
dividir cm urdenado e gratificação
os vencimentos dos guardas desiu-
fectadores dc 2" classe da Saudc
Publica:

Posto cm votação esse projccio,
pelo processo nominal, por se tratar
de resolução vetada, verificou-se ha-
verem votado pelo veto "¦', deputados
c pelo projecto 6.

Nada mais havendo a tratai-, foi
a seassâ-o levantada.
Presidência da Republica

NO CATTETE
Foram mandados publicar os de-

cretos abaixo, usslgnados pelo presi-
dente da Republica, na ultima quav-
ta-falra:
Na pasta da Guerra

Promovendo — Na arma de ln-
fantaria: a coronel, por merecimento,
o tenente-coronel Diogenes Monteiro
Tourlnho; a tenente-coronel, por an-
tlguidade, o tenente-coronel gradua-
do Arthur Coelho de Souza, a major,
pur antigüidade, o major graduado
Gregorlo Porto da Fonseca; a capi-
tão. o capitão graduado Fi-ankHn
Barbosa Lima e os primeiroe-tenon-
tea Francisco Cl a rin do Tnonuí Cor-
deiro c Luiz Cavalcante de I.ima; e
Io • tenente, oa segundos-tenentee
Claulio dc Paula Duarte, Jurandyr
Palma Cabral o Antônio Martins dc
Almeida; a 2° tenente, os aspirantes
o. offCcial Fii-mino Lages Castello
Branco, Rubens Monteiro Leão de
Aquino, Dialma José Alvares da
Fonseca, Frederico Trota, Manoel Al-
meida de Albuquerque Cavalcanti e
Coaracy do Olinda Campello.

Na arma de cavallarla: A coronel,
poi- merecimento, o tenente-coronel
Eulalio Franco Ribeiro; a tenente-
coronel, por antigüidade, o tenente-
coronel graduado José Fernandes da
Silva Mello e, por merecimento, o
major Augusto Vieira da Costa; a
major, por antigüidade, o major gra-
duado Raul Munhoz e, por mereci-
mento. o capitão Joaquim Ferreira
de Mello; a capitão, o capitão gra-
duado Pedro Augusto de Barros Bit-
toncourt o oi* primeiros-tenentes Ee-
tevão dc Souza Lima c Sevorino Ri-
beiro Franco.

Na arma de engenharia: A major,
por merecimento, o capitão José
Bentos Monteiro; a 1" tenente, os se-
gundos-tenentes Amarilio Osório o
José de Lima Figueiredo.

No corpo de saúde: A coronel
phat*maceu*'oo, por antigüidade, o
coronel pharmaceutlco graduado Luiz
Ferna.ndee Ramõa; a tenente-coronel
pharmaceuüeo, por merecimento, o
major pliarmuceutico Christovão Fer-
rando; a major phurmaceutico, por
merecimento, o major graduado Gus-
favo Oamera Castro; a capitão phar-
maceutico, o capitão phurmaceutico
graduado Alexandre Meyer; a 1" te-
nento pharmaceuüeo, o 1" tenente
pharmaceuüeo graduado AT.Tgilio
Lucas.

¦C,«ultramio — Na arma de infan-
taria: No posto de major, o capitão
Manoel Joaquim de Faria Corrêa; c
no dc capitão, o Io tenente Josí
Elias dc Paiva Filho.

Na arma de cavallarla: No posto
do tenente-coronel, o major João
Torres Cruz; no dc major, o capitão
Antônio da Silva Menezes; e no de
can tão, o l" tenente Benjamin Con-
stant Moutinho da Costa.

No corpo do saúde: Nu posto de
i coronel pharmaceutlco, o lenenle-co-

ronel Horacio Pereira de Santiago;
no do capitão pharmaceutlco, o 1°
tenente Basilisso Carlos Cabral; o no
do 1" tenente pharmaceuüeo, 2" te-
nente Reynaldo de Souza Castro.

tamnaaesssíomu »Em
No Ministério da Fazenda

O director du Itecoltu Publica com-
municou uo delegado (Iscul no Es-
tado do S. Paulo que, segundo infor-
ma a Cata da Moeda, o pedido de
suppTlmonto dc sellotJ feito ptla Al*
fandega dn Santos, jã foi satisfeita.

O ministro indeferiu o rcquerl-
mento cm que Charles L. Bcttendorf,
solk-llava retaltluii-Ao do direitos cor*
rospondonteu ao abatimento dc 20 °|"

que devia g.sar o cimento d- produ-
cção belgu, visto uão obstante exls-
tlr a autorlzuçllo do art. 2o, ullneu
VI, du lcl 4,623, de ai dc dezembro
dc 1022, nenhum decreto ter sido
expedido pelo governo, concedendo o
abatimento dc 20 "Io, como protende
o requerente, com relação uu anno
dc 1023.

Respondendo a um telegram-
ma do governador dc tíuntu Cutliurl-
nu, sobre a multa Imposta a La Por-
ta & Viseonti, concessionário» da Lo-
teria de Santa Catharina. por infra-
cção do respectivo regulamento, o
ministro declarou, á vlsta dos pa-
rece res, que, por se tratar de pro-
cesso devidamente Instaurado, só em
gráo de recurso, interposto de con-
formidude com o regulamento, po-
deríi res Ivot* a respeito,

Tomando conhecimento do pe-
dido do 2" offlclal aduaneiro extin-
cto Álvaro Martins de Araujo, no
sentido dc ser-lhe permittldo, per
equidade, voltar ao exercício de suas
funeções, o ministro declarou que
deve o requerente aguardar a deel-
são do processo administrativo a que
foi submcttldo.

No Ministério da Marinha
Foram exonerados: o capltao-to-

nente João Soures de Pinnu do cargo
•de commandante da Escola do
Aprendizes Marinheiros de S. Paulo;
o capitão-tenente Humberto Arèa
Leão, dc Immediato do contra-torpe-
deiro "Rio Grande do Norte"; c do

Aimailii. o u- nduetor mo-
Apotlinurio Mu-

0 Verdadeiro Tônico dos Pulmões
Solução

SOLUÇÃO SAPHR0L
é o verdadeiro' tônico dosl
pulmões. E' de effeito seguro nas seguintes moléstias:
Debilidade Geral, Bronchites, Lymphatismo. jfe

Tosses. 'Em todas as Drogarias do BrasiT. *
Lie. S. P. n.c 781.— Deposito no Rio*. GLORIA, 62

(TRATÍS — S1 c,uer ser *oliz on* empregos, em ne*
^"*™*** goc|os e em amizades,-gozar saúde, edu*
car a vontade, augmentar a ''memória, a lucidez de es-
plrlto c o vigor physlco o viril; agir pelo pensamento â
distancia, livrar-se das Influencias estranhas o doml-
nal-as, vencer as difficuldades da vida o alcançar a fe-
llclJáde e a paz, peça já o MKNSAGEUtO DA FORT''.
NA. Dá-ae em mão oü manda-se pelo Correio, grátis. SO
serve para adultos e nãóànalphati.etos.

Tisereva para ARISTÓTELES ITÁLIA, ã CAIXA POS*
TAL, 604, — Secção A — tRua S. José, 6). Maade-nol
nomo e endereço, escriptos com clareza, hoje mesmo.

*************i******************)******************V*W

TEM TOSSE? 0 PEITO DOE?
Tonae...

Pneumatoí Godoy
FRACOS, ANÊMICOS, dTJE NECESSITAM DE, UM MEDICAMENTO

FERRUGirtOSO IODO-PHOSFHATADO, liSE*-*'

¦ IODO-FERROL GODOY

ESPECIALISTA PADA OS SOFFREDO*
RES DO ESTÔMAGO

bc desejaes alllvlos rápidos o seguros
do turmento da tndlgestao, gastrlte ou ou-
tias perturbações estomacaes, basta que
tomeis um pouco Ue MAGNESIA BISURA-
DA eni água logo que slntaes a dôr. Oble-
reis melhoras instantâneas e sentir-vos-
eis com outra disposição; este produeto e
do preço accessivel a todos, inorrenslvu
ao organismo c ó vendido tanto em po co-
1110 cm comprimidos em todas a-, phar-macias.

A MAGNESIA BISURADA é a Ulllca coisa
que habilita o estômago doente a comer
aqulllo que lhe appctece e é o unico re-
médio usadu pelos hospitaes. Quando
adquirlrdcs este produeto, veríficae que
a palavra BISURADA se ache no envol-
torio.

Mios ie ferro galvani-
saios connexões

Parafusos para madei-
ra, de ferro e latão

ttt-irtr-.-.-yM'*»'-!.-*^^ *}

Comp. Na:ional do Electricidade
Rua da Quitanda, 45

UMA PECHINCHA!!!
COFRE WALLIG

Vènde-se uni de grande tama-
nho com 2 portas e as seguin-
tes dimensões 1,80x0, 80x0, 90
centimentros apenas pela meta-
de do valor (2:5009000) ver e
tratar Casa Eugênio.

Rua Theophílo, Ottoni 99

servlijo dn
torista de 1« classei
cli.-ido dc Almeida.

Foram nomeados: o capll8o de
corveta gr<idu<ido. Canilllo Corrêa de
Sá e Benevl-des, paru. Immediato das
Etscolaa" de Gruinetes e Aprendizes
Marlnheircs desta capital; o capitão-
tenente Octavio Figueiredo de Me-
delros. parn commandante da Escola
dc Aprendizes Marinheiros de Hao
Paulo; o o capltão-tenente Roberto
Baptista Pereira, liara immediato do"Rio Grande do Norte".

Silicitou-se o. dispensa dos tra-
belhos dos conselhos de justiça do
oapitSo de mar c guerra commissa-
rio, Luiz Emílio Bellart e o capitão
de fragata graduado Oscbt dc Assis
Pacheco.
No Ministério da Guerra

Afim de auxiliar os trabalhos da
coiustrucijilo da Fabrica de Trotyl,
foi posto á disposição da commissão
encarregada desse serviço o 1° te-
nente Manoel do Freitas Novaes,

—'Serviço para hoje:
Official de dia á Região, capitão

Aristidea Paes de Souza Brasil; au-
xlliar, l!" sargento Lessa de Cat-va-
lho.

Serviço para amanhã:
Official do dia á Região. Io te-

nente José Pauiini; auxiliar, sar-
gento D-elmiro Pedrosa.

Por actos de hontem, foram fel-
tas as seguintes transferencias:

Na arma de infantaria: os pri-
meiros tenentes Benjamin Arcoverde
de Albuquerque Cavalcanti, do -1"
regimento (Quitauna) para o 4" ba-
talhão de caçadoraís (S. Paulo); Car-
los Vlllaça, deste batalhão para
aquello regimento; Carlos Pinheiro
Rabello. do 10° batalhão de caçado-
res (Ouro Preto) para o 12" regi-
mento (Bello Horizonte); Aguinaldo
Valente de Menezes, do 13o regimen-
to (Ponta Grossa) para o 10" regi-
mento (Juiz de Fora); Maurlllo
Monteiro Pereira da Cunha, do 23»
batalhão de caçadores (Fortaleza)
para o 2" regimento (Vllla Militar).

Na arma de cavallarla: o 1" tenen-
te Oscar Valdetaro de Carvalho Mel-
lo, do 3o regimento (S. Luiz) para o
2o (São Borja).
No Ministério da Justiça
POLKM

Está de dia á Central de Policia a
3." Delegacia Auxiliar.

O chefe de policia designou o ba-
charel Atti.u Neves, delegado do 11."
districto, para exercer o cargo de de-
legado do 2." districto, durante o afãs-
lamento do bacharel José Ferreira
Cardoso, que esta licenciado.

GUARDA CIVIL
Dia á sede ccntral-íiscal Domingos

c ajudante Soares; ronda geral-fis-
cães: Almeida, Carvalho, Acelyno,
Ovidio, Notto, Rufino c Siqueira.

Uniformo 3."
Ao guarda de 3." 1.051! foram

concedidos 30 dias de licença.
Os fiscaes das secções abaixo lo-

ram apresentados á Central, hoje, ás
10 1|2 horas, o seguinte pessoal: da
1.", seis guardas, de 3.*, 4.*, 5.*, 17.* e
30.* secções, cinco guardas de cada
uma; da 6.", tres guardas; da 7.*,
10.", 12.', 13." e 14.", quatro guardas
de cada uma; da Central, nove guar-
das o mais um chefe de turma, de-
vendo comparecer os fiscaes: Carva-
lho, A'meldu, Netto, Brandão, Siquel-
ra e Rufino.

Apresentaram-se promptos para
o serviço os guardas de 1.' 49 e 107,¦de 2.* "-22 u 6S'J c de reserva 1.31S
e 1.340.

Perdeu os vencimentos «:o; I s-
pondentes ao dia de ante-hontem o
guarda dç 2." 752.

O Inspector indeferiu o requeri-
mento do guarda de reserva 1.100.

Até 2* ordem foram suspensas'as
dispensas.

Devem comparecer, amanhã, ás
11 horas, á secretaria, para depor, os
guardas 143, 637, «89, 188 e 142.

Os guardas receberam ordem,
para findo os serviços, dlriglrem-so á
Central, afim de receber ordem.

Perdeu á gratificação correspon-
dente ao dia dc hontem o guarda de
2.* 615.

POLICIA MILITAR
Superior de dia, capi'iií Benedicto;

official de dia ao Quarte. General. 2."
tenente Gentil; medico de dia, civil
dr. Chaves Faria; medico de prompti-
dão, capitão dr. Rezende; pharmaceu-
tico de dia, 2." tenente Camerino; in-
terno de dia, acadêmico Chaves; au-
xlliar do offioial de dia ao Quartel Ge- ""*"*

neral, sargento Alberto; ordens á
slstencia do Pessoal, 2 praças da Com
panhia de Metralhadoras; piquete ao
Qua. cel General, 2 cornetelvos do i."
batalhão; musica de promptldão, a
banda de musica do 3.° batalhão; pra-
do, 1." tenente Cândido; ronda com o
superior de dia, 2." tenente Pinheiro;
guarda da Casa da Moeda, 2." tenente
Manircdo, guarda tio Tftesouro, 2" te-
nente Pereira de Souza; promptidJo
no Quartel General, 2." tenente Eu-

genes: promptldão no Regimento do
Cuvul.uiiu, 2." tenento Orlando; prom-
ptldfto no 4." Batalhão, 1." tenente
Saturnino. Dia*, noa corpo. — No 1."
Batalhão, 1." tenente Affouso; no !!.*
Batalhão, 1," tenen tu Limoeiro; no 3."
Batalhão, 2." tenento Gastão; no 4."
BuuilhRo, capitão Augusto; no 5." Ba-
talhão, capltiu Martlnl; no regimento
de Cuvallarlu, capitão Pereira do Mel-
lo; no Corpo do Serviços Auxlllarcs,
2." tenento Bueno.

Uniforme 4." (akl).
No Ministério da Agricultura

O ministro mandou publlcur, no"Diui-iu Offlclal" e no "Boletim" do
Ministério, o resultado do Inqueri-
to n que procedeu o Serviço de Fo-
inento, por intermédio do sua ln-
spoetorla om Alagoas, sobro a cul-
tura da canna de uesucar naquelle
Estado.

—Idêntica providencia (oi dada rc-
«ativamente ao relatório da Inspe-
cção feita nas culturas de trigo de
Ponta Porã, no Estado de Matto
Grosso, pelo ajudante da inspecto-
ria agrícola do 20" districto, agro-
nomo Henrlquo Carlos Moreira.

A directoria do Serviço dc Po-
voamento communicou ao juiz de
menores do Districto Federal haver
encaminhado para o Fatronato Agrl
cola José Bonifácio, no Estado de
S. Paulo, 17 menores desvalldoe, de
accordo com a solicitação daquelle
Juízo.

Estão sendo convidados o
comparecer na Dlrcctoria Geral de
Propriedade Industrial, no proxlm'
dia 11, ás 13 e 14 horas, respecti
vãmente, afim dc assistirem ii aber
tvra dos envolucros quo contém o'
relatórios das invenções para que
pediram privilegio, oh concesslona
rios Rita F. de Moura o Luiz Bon
santo.

Requerimentos desiiflciiados pe
lo director da Propriedade lndus
trial:

josepn neiiry Auams. Benjainiii
Arnoll Mitiiiell, José Benedicto dos
Santos, c-Oorge H. Harkrader, Pig-
gly Wiggly Corporation. Francisco
Eugênio Leal, Sociedade Anonymi""Ca.si Pratt". Suciété Schneider &
C, Sooit-té Chimlquc des Usines du
Rhône, Auton Jensenius Andreas
Ottensen, Jullo Scapin, Kale «t Kil-
burn Company. Auto Ordnance Cor-
poration, Emplre Macliine Company,
Álvaro de Mello Barros. Huns Vog!
dr. Joseph Enigl i- Joseph Massolle,
Carmelo Gtn?lielmo Senti c Georgo
Talmand Ladd (dois requerimentos).
— Deferido.

Paiva & C. Oscar Coelho Ferrei-
ra, Standard Oil Company of Bra-
sil o M. Araujo & C. — Dê-ee cer-
tidão.

Arthur Higgins, Airrerican Bank

Noto Compnny,, Carlos Hpiznngel, I loa Juvenclo do Alniolda Rocha,
João Alves Vlllcla Lima, Avtltur Emil
Zaohan, Mendel & C., Viuva Silvei-
ra «il: Filho, José Lopes dos Sumos,
Alexandre Hornsteln o Ramos Plu-
to & C. — Lavre-uc o termo.
No Ministério da Viação

O sr. Francisco Sá autorizou o dl*
rector da E. F. Thert_opotls a ceie-
brar um accordo com a Leopoldina
Railway, para o trafego mutuo cn-
tre Várzea e Nictheroy.
CORREIO

O director, nomeou, Pedro Cnstel-
lo Branco, para o logar do liei de
thesoureiro da administração de São
Paulo; fiel de thesoureiro da admi-
nlstifição dc Ribeiro Preto, om São
Paulo, u praticante, Interina, Alclna
Franco Sampaio; promoveu, por me-
recimento, a amanuense da adnilnls-
tração do Pará, o auxiliar Octavio
Augusto Ligo da Costa; u unmnue-n-
se, por antigüidade, da administra*
ção de Mlnat. Geraes, u auxiliai' An-
toulo Antunes Filho, o auxlllarcs da
mesma administração, os prattean*

Hormellndu rulxão u Antonlo Lope»
de SanfAnna; exonerou, ti psutuo,
Milton Penteado, do logar dc fiel de
thesoureiro dos Correios do S. Paulo

Ainda por acto de hontem, t>
director nomeou auxlllarcs da admi-
nlstração do Pará, as uuxillarea dc
praticante, Sylvla Frota de Salles o
Adalglza. Leão Condura. c vuin.euuU
um tiuz dc licença, para tratamento
de saudc nu nu*'Tar da Dlrectorl.'
Geral, Airgusto Cruz.

No Conselho Municipal
Hontem, por falta de numero,

não houve sessão.

Na 1-refeitura
Foi tornado saiu effeito o acto de

designação da BUbstltuin de adjunta,
d. Maria Marques Lisboa,

O director ue ....-it-ucção, por
acto de hontom, designou as «ub.-<ti-
tutoa dc adjunta dd. Edlth Silva, paira
servir nu 0* escola mlxta do 2o dis-
trii-iú o Amélia d«- Brito Uanho, parn.
o D* escola do 17- illistricto.

Inuln H' *
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l>ni:i CAPELLAS 13 IX.UEJAS
Grande variedade a preços reduzidos'A Guitarra de Prata'

27 — RUA DA CARIOCA — 37
FORFIRIO MARTINS

li IO DE JANEIRO 
(Romctte-se i>ar:i o Interior)
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Pianos aÜBinães
de F. L. NHUMANiV, afio fnmonon prin d«*<*iirii tln cum e |it-ln qnaill-
dttile Iniiiperiivrl. lariporlaaile e llnUo Korliitiento, .suprrlurc» AUTO-
PIA.NOS dc Incomparavel prrfrlçau technica

Grande e variado aorlimento de rtlos de musica para qualquer
Anto-riunoa de SS nolaa.

CASA DIEDERICHS
RUA SETE UE SETEMBRO "í. 141
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ESPANTOSA F0Í1CA CEREBRAL PRO-
DÜZIDA PELO PHQSPHATO

AVIGORA OS NERVOS DANDO AO CORPO
A FORÇA NECESSÁRIA

E' agora conliecido do todus que, para
ter uni ce.relii-o torto e avigoramento no
corpo, o meto c fazer uso de um nem oo-
nticoido agente pliospliatado que produ-
za Torça. Chimicos durante annos espe-
rimentaram os ngentes iio radlum e va-
rias rdrnias de elementos phoãphatailos,
porém nflo lia duvida que o produeto co-
nhecido pelos pliarniaceiitlcüs sob o nome
do B1TRO PHOSPHATO 0 o Inais facll o
üe efrelto mats seguro. O BTRO PH08-
PHATO 6 abaorvlilo Instantaneamente pe-
los nervos c rapidamente 6 verificada
uma melhora na saúde cm geral, tornan-
do-se facll a soluçüo dc assumptos por
mais difricultosos que sejam que se "pre-
sentem como uma brincadeira. Abundante
energia supplanta a lassidão e enlniquo-
cimento o os elTettos do BITRO PHOS-
PHATO sao permanentes c nfio como a
maior parte das drogas que estimulam
momentaneamente'. A melhor rórma dc to-
mar o BITRO PHOSPHATO c um compri-
mulo as rcfeiçCus e como elucidação aos
nossos leitores, devemos Informar que ea-
te produeto acha-se «1 venda nas droga-
rias c pharmaclas, a preço assesslvcl a
todos.

Drogaria Baptista
Vendas em grosso e a varejo.

Preços baratissimos. — Rua Io de
Março, 10.

#1 As Crianças
Enfermiças não
Querem Comer

,í\ j\^èdâ.^nuALQUER medi'
i^ii**'^^. §£&& ^**«-£ co a quem coníul*

tardes voadiiáque
*' / í/,vÍJfk a primeira coisa que

deve fazer-se quando
as crianças perdem o appetite e estão ma.-humora-
das e enjoadiças é administrar-lhes um bom laxativo.

As Pílulas de Vida do Dr. Ross são merece-
doras da sua grande popularidade como um laxa-
tivo agradável e efficaz para as crianças. Mão
conteem nem mineraes nem drogas drásticas.

PÍLULAS de vída
DO DR. ROSS

THE SYONEY ROSS CO.. Inc. Newark. N. }„ E. U. A.
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«Al Icfi^miu ió Ho ccoocfcioa4«Iii como k vc aaui iUtittfado.

,||||||||||||||||1IIII!IIM
ROCHA COUTO & €OMP.

133, Rua 1.° de Março, 133
Caixa Postal, 1683- End. Telegr.: CHACO - Teleph.: 29:9, Norte- Rio de Janeiro

ru*i_l*u*l l**i.n.a**i r** »*> * -¦¦¦ **¦¦**¦**¦ *i******'****

Âncoras, amarras e correntes para navios, cabos de arame de aço, de =
manilha e de linho; estopas, óleos, lubrificantes e gaxetas, lonas de ai- J

godão e de linho, mangueiras, pharóes, etc, etc. =j
Únicos importadores das lonas de linho "Admiralty", óleos e graxas s

%*¦ "Schibaeff", tintas a óleo, inglezas Mail-Ship e tintas envenenadas =
? ni- **¦¦***¦ •mmm

"Allemãs" Hoveling. Officina de toldos, encerados, coberturas de wa- §j
gons e terreiros de café; boias, barracas, etc, etc. §|
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Mrrinha - Exercito - Marinha
Mercante - Reserva Naval

Escola Naval
A "Associação Militar do Brasil" parti-

clpa aos seus camaradas que em vista dc
seus roí-necliueritos directos de casemirus
inglezas dos melhores rabrlcanhu c ou-
trás matérias primas, resolveu DIMINUIU
aluda mais as tabellas dc PREÇOa da sua
"Airaiatariá- Civil e Militar" o com pra-
zer oi convida a uma visita. — nua dn .
Carlota, UO, *.'.», 0. 3071). |

MOBILIÁRIOS CHICS — TAPEÇARIAS FINAS — DECORAÇÕES MODERNAS
STORES

CORTINAS
TAPETES

FINOS, etc.

TECIDOS
CRETONES
Í-TAMINES
VELLUDOS

:asà>*4Snes,
Registrada

HORS CONCDRS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL ÜE 18-12

ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PA RA ARMADORES E ESTOFADORES
65 —- RUA DA CARIOCA — 67 — RIO
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FuxOlil «iniinii hoje
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OTAS MUNDANAS •>

annos
O dr. Ricardo fln Cunha Junlor

clinico nesta capital,
A senhora d. Hortonola Gon-

çalvou do uihfia Cintra, esposa do
dr. Ulhfia Cintra, do Insiltuto do
Mangulnhos.

O capitão Antenor Coolho U<*
Silvai funcclonario da Contrai 40
Brasil-,

O clrurglão-dcntlsUi sr. José
Gomen da Olivoira.

Pas uiinot- hojo o dr. Aurélio
ITornandos úo Oliveira, adovagado
nos auditórios destn capltul,

Transcorro nmnnhfi. a data na-
tultcla do dr, Antônio Carlos Casar
(Sobrinho, lldvogado o jornalista.

1'ostojou liontem nua dala na-
liilicln o ur. Paulo César do Abrou
o Lima, aluniiiu do Collegio Pedro II
o filho do 81', Ceeur do Abreu c I.I-
mu, nosso collega dc Imprensa.
DATAS INTIMAS

IPaSesa hojo o anniversario witnll-
cln do capitão Josô Ulmann, veroa-
dor da comarca do MagC, no Estado
rtn Itlo, Festejando essa data a «na
esposa offereco fts pessoas do «ua
umizuUo lauto jantar eni aua rcsl

Coronel José Carlos Vieira
Ferraz

Leonina do Oliveira Perra*!, seus
filhos, genros, noras o netos,
agradecem penhorados a todas as
pessoas que se dln-tiaram acninpa-
nlnir ii ultima munida os rostos

nioiiucs uo sou pranteado esposo, ime, so-
B1'0 o avô JOSr.' CARLOS VIEIRA FER-
RAZ o bom assim a todos quu o visita-
ruiu na sim enfermidade, nu.vlll.imlu-os o
luntortanilo-os e principalmente au abati-
suilo clinico Dr. Mario liamos u lioniloso
phurmuccutlco Pr. Orlando no>.-i, pela sua

-lncaiiaiivcl üudlcugflu llü lHHIHflfl lliljduf
Bprovoltum n opportiinldadfl do convidai*
us parn íissisllr a missa tio 7° dia que, po-
lo oloriio descanso de suu alma mandam
celebrar no aitar-mâr da egrejn do tífio
sebastião, dn cidade de Uurrii Mansa, na
'."¦ loira, 7 tle- Julho, ils 10 horas, conlos-
••ando-se desde Jcl -ratos polo compareci»
nieiilo a o-c-c neto do piedade chrlslfl.

Dopois da nilssu acrd distribuída a cs-
portula ile !?50*noo aos pobres dessa lo-
callrtndo, cm Intenção á sua alma.

I dencla o rt, uultc-'
dloHo bailo.
¦'HOOl/AMA-S

rcallza.-we-a gran-

KM SD-í

Nn Cutlicdral SOrtto lidos hoje:
Abraílo Ferreira Moreira u Nao*

mia Guimarães Ayres; Manool Pln»
ta Coolho a Lur.ai Conaulçüo Coe-
llio; Armando Braga dn. tíllVtt o
Nuir Paulo Travassos; dr. Carlos
Ayres Sobrinho o fruno liooénborg;
Clllborlo ferreira iMcndunça u lüdltll
Medeiros du Atiaumpcjilo; Oswaldo
Montezuma Esquerão Cortez o II»
ila godrfi Borges; Romeu Peixoto
Uotolho » Evangellnu Cuinura; Dia-
iniiiitlno Augusta Velho e La ura do
Jesus Mattos; Agostinho Alves Cau-
dor o Florentlna Andrade; Josí Au-
gusto Quarcama a Maria do Carmo
Martins; Constantlno Loiras o Ar-
manda dn. <'o«tu Motta; Antônio Po-
rolra ile Mattos o Murlu Bernardl»
iki dc; .Mello; Abílio' CaldtlS ¦; Mlithll-
do Mllan; Adamastor CdrrCn do 011»
volra e Antonlna Marinho; Luiz Uo-
drlgues do Carvalho c Ida Barbeto;
Antônio José da Rocha e Maria Au-
giinUi Cii)iii;<ilv«i Ribeiro; Rodolfo
André Da mm O (lilda dos .Santos
Costa; MIkucI da Silva o Camlnudu
Dulce .Saldanha clu Ganiu Ferreira;
Aiy do Menezes o Ellzlarla da l'"ran-
cjn Macurlo; Joeú Luclo puquo lia-
tradu du Barros c 'A(lll)u 

Famoso;
Rodolpho Cândido . Barbosa e Syl-
via Alvea Ferrelruj Evaristo .liilluno
do S.1 e Maria Uiiilliermlnii Candl-
da; João Gomei; o" Elvlra Piedade;
Joüo Antônio Costa- o Vlrita ISIslio-
co; Josô Augusto Moreira o Bllsa-
lieth Baptlsta o Pinho; Joaquim
Vieira Condo o Jovellno de Olivoira;
Duvido Nunes da • Costa o üavlna
Marln ilu Campos; • .losc Roboza o
ErmellnUa Rosa Rijo; Icnro Benja-
min Baptlsta o Esther Albuquerque
Brnndiio; João Paulo Glelch e Ma-
ria Miranda; João P. Teixeira Soa-
roo c Amélia Rosa Coutinho; Roa-
vonturn D*oci*el**a dc—üoiiza—<*_I<»a-ura
Soares; Joaquim do Couto Dromond
c Ophelia AHaroz Orquifo Alvarez;
Antonio Almeida e Iraey Vello

Jouú Pedro Teixeira Soares c Amo»
Ila Rosa Coutinho; Jullo Ferreira do
Andrade cc Hòrolliá Nunes <io Eapl"
rito Santo; Fernando do Bacollur do
Carmo Oliveira o PauHna Uo Moraes
Wernolti Henrique Bueno Sampaio
o Gloriei Dí.vh; Alfredo Pereira do
MdBiiIliãe.s e Lonnor da. Silva; Ma-
noel Joaquim Rodrigues uoandro
e Amollu Nunc« Carrüscii; Alpnso
Montelrp Rento o L6u Lopes Ferrei*
ra; Hilário Monastejflo o l.uudelmn
LopeH Forroira; ThooctoWco Manoel
Lopes c Ollvla Rolvas; Joèí domou
du Rosa cllorrllla Maurlns da 811»
va; Joaquim Abel Fernandoa Vallo
0 Anna Gomes da Silva; Carlos Car»
clu Guimarães o Emilia Rodrigues;
Domingos Josfi da Conta c Dalllii
Doltlna Pinto.
NUPOIAS

Realizou-so' hontom o casamento
do ur. Octacilio Dias Vieira, chofo
principal (la firma Octacilio Vieira
ti C. denta praça, com a senhorlta
Claro Costa, filha dr. sr. Henrique
Contei, do alto commercio.

[¦"oram padrlwhos, por parte da
noiva, o sr, J. Bento Vieira, Indus-
trial, o sua senhora, d. liniiün. Dias
Vieira, e por parlo do noivo o sr
Henrique Cosia o sua esposa d. Aula
Augusta Costa.
OIIAS DANSANTES

¦Noa salões Luiz XVI do Copacabn-
na Palaco Hotel', realiza-»? hoje, das
17 íia lü horau, um chá dansanto
promovido pela gerencia dos Hotels
Palaco.

_ No Hotel Gloria, liaverd hoje,
das 17 íis 19 horas, um cha dan-
santo.

 Hoje, na Associação doa tom-
pregados no Commercio, haverá das
17 ás lfl horas, um chá dansante
cm beneficio das Escolas Populares
do Engenho Novo.
BANQVETES

Realiza-se hojo, ao meio-dia, o al-
offerecido, uo Palaco Hotel.
Edgard Costa, por motivo de

Ifip TERRESTRE E1111
lí. F. C. do Ur-isi.

uuu nomeação pura o curso do Juls
prctslrtento do Tribunal do Jury, O
dr, Kotiato Tavares, Juiz do direito,
fura, o brindo ao homenageado,
"""ESTAS

Oa peiKodoroB da Colônia <¦* H
rouHznrSo hoje, uma foatn oni ho-
menogeni ao neu padroeiro S. Pe*
dro, havendo um leilão do prondas,
HOSPEDES *fl VIAJANTES

A bordo do vapor "MotK Ilu", che-
gai-ít, hoje, a oatu capltul, o',SC. D. B,
Lodènnaii, dlreotor-gorcnto da Uni*
versai 1'lcturps do llrasil.

Parte hoje, puru a Europa, a
bordo du ••.Moaolla". o sr. Domingos
Moreira Nstlo, soclo du firma J, P.
do Souza & C. (Cn«t Siuona).

Pelo "Rciliia", seguiu para Ma-
celft o dr. Carlos Gusmtlo, consultor
Jurídico do listado do Alagoas, que
co achava om commlssilo do Mlnis-
terlo da Agricultura,

Km busca dc melhoras para u
suu suudo, i)urü|..'i, amanha, com doa-
tino a Huíilu, o sr. lSdgurd Cruz.

No sol&o de banquetes do Jo-
ckey-Club, realizou-so, hontem. a ul-
inoe;o eom que os amigos o admira»
dorefi do dr. Carlos Sá, o hunieim-
geuiwn, por motivo do aeu regresso
de Sorglpu, ondo foi lnstullur oa ser-
vlços sanitários.

Falou o professor Fernando de
Magalhães, tendo respondido o lio-
menngoado.
FALLECIMENTÒS

Falleceu liontem nesta capital o
coronel João Sother da Silveira, que
tinha actualmente exercício na Dl-
rectorla do Material Bellico.

O extineto que gosava de grando
estima entre seus camaradas de ar-
mus. contava mala de ;iü annos ilo
serviços ao Exercito. Tinha o cur-
so de Estado-Maior o do engenharia
pelo regulamento do 189S, sendo ba-
¦*4w-ol—-em ' niathematlua i—Molenclas.

moço,
ao dr

Dr. Àurelino Leal
Inníios, viuva, lillios, genros,

sobrinhos, cunhados e demais pa-
rentes do fallecldo DR. AURELI-
NO LEAL, fazem rezar missas pe-
lo descanso do sua almn, no dia 8

ilo corrento, ás u horas da iiianlici, na ma-
iriz do S. João Bupttsta da Laiíüa, affra-
(locendo penhoradamento ds pessoas quo
so dignarem dc assistir aquella ecremo-
nia.

CURSOS DE EliEMItll
Por correspondência, systema UNI-
VKIISITV BXTBNSIOJf, podendo ser
estudado oni qualquer parto ilo Bra-
sil. Livros, questionários c problemas

enviados por conta da Escola.
PrOSpeut<9N <i proiírninran*. remetteu»-

«c pelo Corrsio.

^^^^Á,
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Copacabana Palace Botei H
13 DE JULHO DE 1924 H

¦MO Eleganrissimo baile com riquíssimas j||f|
mm prendas de "Cotillon" e "Souper", |g

'M& em commemoração ao 14 de Julho Em

RANDMelLORELLE H
tífiljÊ Abrilhantarão o baile, com números Interessantes n^S|

t*S^Í Rc3orvam-Eo mesas nas recepções: do PALACE HO- n^^S

KfflffS Tr-1-, Tel. Central 1.963 o do COPACABANA PA- fégWM

^>-':i^ LACE, Tol. Ipanema 1.«00 ^>0^

—-" -
osaoesaasaoiaoi: *io**3or-r***'--—tono

il
ioao

LOTERIA DA VICTORIA
Escola Livre de Engenharia o Concessionário Theodoro Silva & Cia. — Sede: Vi

do Rio de Janeiro
RUA UOH.IA CASTIU) II. 11, l» ANDA»

Secretaria v suecOeií tfehnlcuH

ATE' ONDE VAE O GORRESO...
vão as sabias II-
cOos ''os notáveis
proressores du ES-
COLA BIlASILElHA
uu uiii'i;.\i,:,to i-:
E *>' S 1N0. Kstuilae
por correspondeu-
cia a vossa própria
língua, as sclenclas
o artes do vossa
lirecitlecçcio o al-
cnnçarols o maior
exilo na vida — a
fortuna o o poder.
Pedi liojo mesmo
OS estatutos da Es-
cola Brasileira de
Ensino por Corros-
pondenolo, ú Ave-
nidu Ulo II ranço

(29 — dizendo o curso que proferi!*.

cíoria, Estado do Espirito Santo
Primeira extracção a 9 de Julho, com o prêmio

maior de 2Q:000$000 e mais 842 prêmios de meno-
res valores. Preços do bilhete inteiro, 15$000 e de-
cimo, 1 $500. Jogam somente 6.000 bilhetes numera-
dos de ! .001 a 7.100. Extracçoes pelo systema de ur-
nas e espheras numeradas por inteiro. Jogam sómen-
te seis mil bilhetes.
ENCONTRAM-SE A' VENDA EM TODAS AS CASAS

LOTERICAS
OE30ECS30E

-aocsois nosua©-. OE3Q

Aviso importante
Por motivo do obras, a Fabrica 0a-

rioca continua com u venda extraor*
itinaria dc artigos üo seu fabrico o ou-
trus mais, eiiuiiiaiulo ultcncjilo para us
pregos dc alguns artigos quo damos
abaixo:
Susponsorios legitimos tiujot,

lindos padrões, 
Mela Ypirunga, legitlmii, cures

da moda, ;s pares
L f u i.*o s Pyrutnld, legítimos,

brancos o do côr, :i por. .
Camisas tricoline; verdadeira

¦•um e collarliilios, unia . .
collarinlios moles o duros ','

llnlio, :i por
Gravatas dc seda padrões ame-

rluunos, uma  1*900
Todos os artigos sfio peiTeltos. Vale

muito a pena verificarem os nossos
preços, os quaes ofrerecem verdadeira
vantagem.

FABRICA CARIOCA
RUA DA CARIOCA, 22 —¦ T. C. 3088

a*^^-*^<r>r-w«RHKO*â-3SSaaa-"^

"¦•SOO

7Ç500

75D00

30$l)00

5.$000

L
A CURA RADICAL DAS

HEMORRHOIDES
Por processo sem ehloroüormio o sem

soffrlmento para o doente. Tumores,
flstulas, corrimentos o quedas do rc-
cto. ítalos X no dlaBn«"«ieo. DR. VÚN
DOt.bI.NGEK UA GRAÇA, DA J3ENE-
FICEKCIA POItTUGUEZA. ás 3 1|2,
llodrlso Silva n. 3.

pliyelcas. A familia do coronel So-
ther dispensou as honras militares.

— Bm sua residência, li rua Lins
(io VaBeonoelloo n. 312, Boca do
Mutto, no Meyer, falleceu hontem o
.sr. Eugênio Barbosa de-, Barros,
funceionario da iâocrctarla da Justicja
o Negócios Interiores.

O extineto foi àdnvittldo lia 25 ali-
nos na referida Secretaria do Esta-
do, por concurso, galgou > todos ps
postos da hierarohla merecendo
sempre a estima, dos eeus collegas.

Contava 
"46 

annos do edade, era
casado coma era. d. Érncstlna Ti-
niotlieo da Costu.e doixu cinco filhoe
todOH de menor edade. Kra Irmão
do dr. Edgard Barbosa do Burros,
official do gabinete do .ministro da
Viução, e Euclydes Barbosa de Bar-
ro», fuucolonai;lo dos Telegraphos.

O seu enterramento será realizado
hoje, no cemitério de S. Francisco
Xavier, saindo o feretro, ás 14 ho-
res, da caea acima referida e será
feito ils expensas da Secretaria de
listado, que, ussim, renderá tam»
bem homenagem ao seu servidor.

Os seus colle-gas do trabalho de-
posltarão Sobro o túmulo uma co-
rOa do flores naturaes.,
MISSAS

Rezam-se aa seguintes:
Amanhã:.
Na egreja dc S. Francisco de

Paula.:
ás D horas, em sutfrasio da al-

ma de João dc Souza Leonardo;
áa mesmas horas, pelo repouso Ua

alma do dr. Francisco Ferreira de
Moura; ..... -...-. - .

(lfl* 8 1]2 horas, em suffragio da
alma du Francisco Ferreira liamos.
Sobrinho;

no íiltar-mór, áe 9 1|2 horas-, em
suffragio da alma do tenente Mario
Ciirpenter;

N'a Cathedral Metropolitana, ás 9
horas, em suffragio da almu da ba-
íoneza dc Barcellos;

Na matri?; de N. Senhora da Can-
delarla, â"s 10 horas, cm suffragio
da alma de- d. Maria Paredes de

Souza Oomes;
Na egreja du -N. 'Senhora do Car-

mo, altar-môr, ás 10 horas, em suf-
fraglo da alma de Alfredo José Ra-
mos;

na mesma, egreja o no mesmo al-
tar, ás ü horas, por alma de d. Ela-
via Lemos Corrêa;

Na egreja de N. Senhora do Par-
to, ás S 1|2 horas, por alma do d.
Maria J*osé Horta Pereira;

Na egreja do Senhor Bom Jesus
do Calvário, ás 9 J.|2 horas, em suf-
fraglo du alma de d. Maria Lutgard
Osório de Queiroz;

Na egreja da V. O. T .de N. Se-
nhora. do Monte do Carmo, ás 9 ho-
ras, por alma de d. Flavia (lc Le-
moa Correu;

Na egreja de S. Sebastião do Bar-
ra Manja, lis 10 lioras. por alma do
coronel Jos6 Carlos Vieira Ferraz;

Na 3'' feira:
No altar de N. Senhora das Bo-

.res, da egreja ile S. Francisco do
Paula, ás 9 horas, por alma do Os-
car dc Souza Fontes.

A c*iute-f\ti Central forneceu, hon*
toni' por conta dos dlvoraoa mlnlM¦•»
iIuh o ouiiv.n repartlçOoH publicai', ST
iMiHHiiiiciis, na Importância total do
311414900.

A locomotiva "Mallet", n, 81, no
tranupOi" o Hiitniii tlxo rto oataullo tio
iicirru do Plrahy, descarrilou, Impo*
dliidu a Unha. •

O "tender" flonu fora cios trlllius,
tendo oh snceorroa ilo depoilto da*
quella locflliando.

DOBpacllCS dn directora: ,lc.*i
Porolra, podliulu licença — Concedo
um m*z, com ordenado; J.iyr Oonsii-
sa Forroira, Idom, idem — idem,
Idem. com ,'i's) ilci dlarla; Solvndoi'
itus.Mo, pedindii pormlnAo para •¦•'¦-
locar quatro cadeiras do onKraxato
no wiítlílo da ostaijilu do Belio Uo-
rlz»at*; Josí Ferreira ¦!«• Quolro»,
iiizt!i»i!ii Idêntico podido; Joaquim cU
Coes'.'', podlndo autorlxuc&o para
montai' um botequim na plataforma
d.i estadão da Sete Lagâafl — Com-
parecia, quorontlc, c'i concorroncla
mciiidailn abrir; Antonio <le Paulo
SlinOos, pedindo reconalrtoraçllo de
despacho. A importância correspon-
dentes aos dormontes Incluídos no or»
gnmontó do desvio j.í f> I in*andnd:i
rcatltulr. Quanto ho trannporto desse
material, de Camlllo Pratccs á V,
Alegre, o requerente o fuz por sun
convenlcncln, mio cabendo lí Central
responder peln facto. Assim s.iidn,
mantenho o despacho anterior; Alicci-
xo unslgnadoi*, eommerclantea e agrl-
cultores, residentes em S, Paulo, po-
dindo alterai;!*." em horaro de trens—
Sellom o presente.
No Lloyd Brasileiro

O vapor "Borboréma", sairá, hoje.
pura os portos do norte ato Amarra-
çfl o.

O vapor "íris", iviirá, hoje. pnra
Penedo, escalando em Victoria. Ca.
ravcllas. Illiéos. Bahia o Aracaju.

O vapilo "CubatBo", sairá, hoje.
para Santos Rio tinindo, Pelotas c
Porto Alegro.—— O vapor ' AffonKTi-Penna^Vsalra
em 13 do corrente, para Bolfim,

O vapor "Macapá", deve sair .i
10 do corrente para Santos, Para-

CH1UIII0DETA PARISIENSE. EM CASA À
í I —,-—-,- o
2 |______ .__  *m J ]h

^2ac*cw- 1kl--*-..-_—-_. ; "__g*5f_ sBLsag-z:—_55a
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íI
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pngua, S. Francisco. Rio Grando e
Montevidéo, recebendo carga para
Matto-G-rosso, com transbordo em
Montevidéo.

 O vapor "Commandante Ca-
pella" sairá, depois de amanha, para
Porto Alegre.

A galera "Almirante Saldanha",
sairá no dia 20 do corrento para Ro-
cifC.

O cargueiro "Ibiapaba" sairá, no
dia 9 do corrente para Porto Alegre.

O vapor "Alegrete", sairá no
dia 20 do corrente, para o Havre e
Antuérpia.

O vapor "Lages", zarpa**? para
Victoria o Nova-Orlea.ns, no dia 13
do corrente.

O "Ingá", deve sair no dia 15
deete, para Liverpool.

O "Camamú", sairá no dia 30
do fluente para Rahia e Novn Torlt.

O vapor ."Curvello" chegou ao
porto de Hamburgo, em boas condi-
cões sanitárias, devendo delirar aquel-
lc porto, de regresso ao Brasil, den-
tro de poucos dias.

O vapor "Parnahyba", saiu an-
te-hontom de Antuérpia, para Rcci-
fe, Bahia, Rio o Santos.

O vapor "Bragança", saiu, hon-
tem, dc Paranaguá, para esta capi-
tal rebocando o "Marajó".

O vapor "Tapajóz". deixará,
amanhã o porto de S. Francisco,
para Buenos Aires.

0 festival de hoje no Jardim
Zoológico

O festival promovido ptlo Grupo
Musical 17 de Julho João Porto, a
realizar-ese hoje, dns 13 ás 13 ho-
ras,. no Jardim Zoológico, obedece-
rá ao seguinte programma:

Das 13 horas om deante: aranha
que fala, carrousael, barraca»- de
sortes, balanços, etc.. Das 14 ás 15
horas: baile na platéa do theatro.
Das 15 ás 10 horas: corridas dispa--
tados por meninas c meninos. Das
16 ãs-17 112 horns: match do foot-
bali, sob n direcção do "Fascio".

Não vigoram hoje o.s cart5cs per-
manentes. Fiinccionaiíi. <la« 12 ás l(i
horas, a porta da rua José do Pa-
tpoelnlò, transito dos bondes "Uru-

guay-Bngenho Novo".

Ha pessoas para as quaes a per-
manen*)'a om cana importei no mais
completo abandono do toda regra
do ord"m o por vezes Hio asneio. Ks-
t.tr cm casa significa estar de sapa-
to sem mela. cabello cm desalinha,
vestido não raro rasgado c sujo on-
fiado ás pressas sobro a camisa do
dormir, ijcamazclo emflm, a oxto-
rioriüaçno do terrível deemnzolo. Ins-
tüllícdo em casa como hospedo pouco
desejável mas permanente.

listas pessoas sú silo elegantes
quando saem á rua, justificando pie-
aumente a trova popular:"Por cima tudo são sedas,

Por baixo mul.imbo so."
A estas elegantes oxtra-muros a

graça intima do "dcshabillé" nada
diz do multo persuasivo.

A casa é apenas um logar cm que.
descansam dc elegâncias, entrogan-
dlo-se an mais completo descuido da
sua pessoa.

A verdadeira elegante, porím.,
aquella quo não o é somente para
os outros o sim por uma necessidade
irrefreável da própria natureza, a
elegante, genuína, tanto o é no baile
o na rua, como em casa nn sala dê
visitai* o no quacrto dc dormir.

O "deshabillé" é o traje ideal para
estas (i*rando<? nlegante."», n«qu«lle
em que mais engenhosamente so
lhes pode espandir a facelrice..

Os "deshabillés" modernos, aliás,
pelo seu luxo, o requinto todo espe-
ciai do sou chie constituem verda-
(loiros vestido» dc baile. O decote, o
grande decote mesmo, é do praxe e
os feitios sio quaesi sempre vogos e
o&ltos, dando á silhueta, quando é fl-
na o esbelta, um delicioso "fiou".

Os tecidos empregados são, natu-
ralmonte, os dos vestidos de baile,
marrocaln,- veiludo, G-eorgette, erSpe
da China, gnze-chiffon, crêpe-setlm,
musselina de aeda o todos os lindos

crtpes de que a morta acrual parer*
ter n suggestivo monopólio,

A .Iovíii Madame ili nor-a gravu-
ra, por exemplo, para tomar chá «fl
com :us suas duas i><*.iu<*.nao, an me-
llndrosas em ombryíio Maguy o Mar-
got, revestiu esse olej-antlsslmo "doa-
liabllL*'" u. 3. E' de "s**lliido emmeral-
da enrolado em eahrlos drnpejos ao
redor do corpo e rwmatado por um
corpete sem mangas, originalmente
docotado em bicos, dc tnarrocaln
branco bordado a contas vend-os.

Afl duas garotlnhos trajam, a pri»
meira. do crtpe dn China, branco te»
do "plisse" com duas tiras arrodon-
dadas do veiludo uzul bordado o
branco doa dois lad«n da camtsoYnha
o uma tira de maTabü branco orlan-
do o decote.

A segunda, um adOTavel vestldi-
nho "de MG marfim sobre fundo ro3^
bordado do pequeninas rosetaa d<S'
soutacho.

O quadro desso chá a tre» 6 de-,.
lleloso do requintado aptrro ne intl»
mldade. *• .

ÜUIBWOÍf.

INVERNO
.1 casa Aguta de Ouro, 4 rna

Ouvidor 169, pedo a attençlo de
sua dlstlncta clientela para a
bella collecçJo do pclles, costu-
mes, vestidos, capas, inantcaux,
casacos do malha o de Jcrscy dn
seda, Musas, ócharpes o uma ln-
flnldade do ai-tlgOs próprios pi-
ra o frio, quo vende n preços
muito módicos. -

ÁGUIA DE OURO
. OUVIDOR 10* .

E' dever de todo homem
¦assegurar o futuro de sua família.

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

RIO DE JANEIRO
Rua da Assembléa, 79—Central 2351

I Jg^ BBSBJll
^^^^^B 

INFERIORES ÁS LIQUIDAÇÕES

(pm o Iralamenlo pelo Elixir JelNíIAME o do
• eníe experimenía uma grande iransformação no' 

seu estado geral;o apetite augmeirfa,a digesíão |se fa^com facilidade (devido ao arst |m»\ a côr lorna-se rosada, o rosto mais
fresco, melfior disposição para o traba
lho, mais força nos musculòíi mais resis
tencia á fadiga e respiração fácil. 0 doen-
ie torna-se florescente,mais gordo,esen
te uma sensação de bem estar muito no-
tauei. J--,-.

vv i — Wf
Em -lodgr a? Pharmaclas e Progarlas

r

m mfAtW
p m famÊ
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MAIS UM POSTO DE EMER-
GENCIA

lístá insinuado na Avenida Passos,
5S, o posto de louças de cujas tabel-
Ins dc pregos podemos destacar, entro
outros muitos artigos, os seguintes:
1)2 duz. do pratos finos por 4$000;
1|2 du/.'. do chicaras superiores por'{"OO; 1|2 dun. do copos gravados, ar-
tigo extra. U$200; apparelhos dc. tol-
lette desdo G0$. A Taça de Prata,
N. 1089. — "*•*

Lie. em i?-io-9ifl sob o n? 255

Installações electricas
Je Lm e Força

/VVA/W*«V*<M

Comp. Nacional do Electricidade

Rua da Quitanda, 45

Costa Braja oc c
CASA FUNDADA B5I 1803

300:000$000
Empre.sta-»e sob hypothecas de predioí.

em uma íO ou cm varias de menor quan-
lia: clando-.*c SOlUÇÜO em dez dlcic".

nua do Ouvidor 11, 133, I" audar, ?ala
n. 3. com J. Machado.

CHAPÉOS POR ATACADO-Td N, Í442

SEGÇAOBANCARIA-Tel. N. 2358
TEIVl OASA F"OR"TE

72 — RUA S. PEDRO - 72
ftrtmlnif-trscão, compra e venda de apólices, papeis de credlts, prerâM

n tcírenos bom localizados. — Opera em deacontos e d-saai?* operai^es
ban<airi*«. Ãoelta depósitos «iu conta corrente c a nr/wo fH* ás me-Aa-M
laias,, ,

CABELLO "A LA GARÇOHNE'
A'S SEHHORÃS E SEHHORITAS

Paxa n liygriciie. licllozu c vigor
dos cabellos 'A' IcA GARIJOXXE",
não lia. tneUior preparado (iuc o
"EDEN-SHAMPOO". A* venda nas
perfunnii"laô, drogarias, pharmacias
dio t* ordem O no deposito á rua dos
Ourives ii. ísiA — Tciçphoue. Norte
5017. ' 

CABELLOS
A Loijão Brilhante 6 o melhor espe-

eiCicó para as affecQOes caplllares. Não
pinta porquo nâo é tintura; não quei-
ma porque não contem cães nocivos. E'
uma fórmula solentiflea do grande bo-
tanico Dr. 'Ground. cujo segredo foi
comprado por HOO contos de réis.

15' recommcndada pelos principaes
Institutos Sanitários do estrangeiro o
analysada o autorizada pelos Depar-
tamentos do Hygiene do Brasil.

Com o uso regular da Loção Bri-
lhante:

1» — Desapparecem completamente
as caspas e affecgões parasitárias.

2o — cessa a queda do cabello.
30 03 cabellos brancos, descorados

oa grisalhos., voltam 6. côr natural pri-
mltlva sem ser tingidos ou queima-
•Ios.

4o — Detém o nascimento de novos
cabellos brancos.

5>  Nos casos dc calvicio faz bro-
tar novos cabellos.

6o — Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-se lindos e sedosos e a cabeça
limpa e fresca.

A Loção Brilhante é usada pela alta
sociedade de S. Paulo e Rio.

A' venda em todas as Drogarias,
Perfumarins o Pharmacia3 de 1* or-
Uem. ... •..:.. -. •

|R**mos Lin jj-AMgraESB

Crepe da China reclame .-.. ...........-.-.•-, 16S000

Crepe marrocain pura seda  .. 29$800
Dito pura !ã lü. 1,40 . . .'.. ,,., ..., .., ... . ., 3t$500
Jersey de seda reclame .. ..;..,..,. ., .., 225000
Gabardine de lã fantasia . ., ....... 14$000
Veiludo de seda chiffon ..,,..,..,  .. 4S$000
Astrakan seda Ig. 1,30 .. .... .., ...,...., . ., . .i 55$000

Pelles legitimas desde 40$000
Casacos e blusas de lã pela'metade do custo;

desde 23$000
PARA THEATRO

Lhame satim 45Ç000
Lhame Zahaná .*.•*; .*... •..••: 7S$000
Veiludo Brochet ;..,..,.... 59*000
Ci epe Brochet Velour 88$000
Charmeuse todas as cores 35Ç000

> Examinem e confrontem os preços na

lü, ISID'
99 - RUA SETE DE SETEMBRO - 99

AOS COOTÂLESCENTES
tlM SO' VIDRO DO PODEROSO FORTIFICANTE

TÔNICO LOYERSO
é o bastante para. resumir a saude o a robustez aos convalescemos de qual-
quer doença; soja qual lor seu estado do fraqueza.

Os doenles ipie nelo obtiverem resultados com este lncomparavcl TO.VIGO,
receberão n devolução do seu dinheiro.

Junto de cada vidro Vi s. cnconlrani esta declaraçSo dc garantia.
E.xllflr o legitimo TÔNICO LOVERSO.

LEGITIMA DEFESA
K* COMPRAn NA PHARMACIA B
¦JJtOGARIA CAMPOS HEITOR & f*.

tlVA UHUGI'AYAN.1., 35

MOVEIS

CASA BANCARIA KOB A FIS»
CAMZAÇAO DO GOVKUKO

I-HDF.RAL
DESCONTOS 1* 11EDESCONTOS

Aceltam->e deponltoa a prazo tlxo
com juros vantajosos

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

¦ H

: ta*cftES«ffli
ç

i A

E' RJNdo baata a ttitgamieta para n ter nm apo*-eato btem maktlna*.
aeccown-i*. aabretodo, o caafaHo e a arte.

ESSES TKE3 FACTORES SAO A DIVI»A DO

0BOSMâRI!S
RUA DO PASSEIO 110 (Largo da Lapa)

Forneci-mo» «rtalocos, cjratia e cs»Mcac*e< para oa ErrtaSoai. Ot- nmt-
¦oa pr«*ços ato «ccaraiTanente TMraaidaa. ., ..

•nrCLO DE RKCl.AÍIE FOnNECEMOS

Dormitório» cMapl-Mcx, cobulMo*. ¦-•?tylo moderno .. .
Sala de JanJar HoIlnni**nera l-3«>^00
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O JORNAL — Domingo, 6 de Jnffio dc 192 J

MEBCADO üí Cimo E IS TÍTULOS O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS IfflBMH, BSTITUIÍU. TODOS N EBSAIBS

^HUO, fl DK JUblIO DE 1921.

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios c Cotaçõc

N;
N
n!-\.
N-,
X.
N.
N.

LO.VDnES, D df Julho.
Do lUnco da Inglaterra -tno Hanco ,pi i.-rftnçaBo Himco du jtnlla.nn jinneo An Hospsnlttt .'.'."!.'.Do H.-mioo ilu Allcmanlin¦Bni Londres, 3 mezes ,,.,,,,J<ni Nova Voric, 3 mczen, ,,,',,OAMIIIO:
«indrcs i/Bruxollas, fi vista, t.Oenova aUmixat, ft vistn, por £ , .
T üírl" Hl*"*™, ¦*- Vista,' nor £ . . .

pòr"/0"' 
"' vlBta fl/coml"ra>

Llsb?'0l„ «/Loiidroí,' ã 
"vista' 

(t/vo-ida)
Pnr|.'i s/-jóndroB, <i visto, 

'por 
£, 

'. '. '.
Par; s/ltnlln* r, visto, Por 100 i.r. . .J.ul.q s/IIesnanlin, .1 vista, pnr 100 P.a Wl< s/Londres, 6. vista, por £. . .

^or.c s/Pnrls. tol. bnncnrlo. por P. .
víi "Z0,0"0'**-. tel. bnncnrlo, por Uror c s/Madrld, t. tel. por mn p. ,»_ork s/Amstertlam, por 100 p, . ."jork 

S/Slllssn, tol. bancário, porF. S.Vnrl; B/Borllm. I. tel. nor M. .»ork s/Bruxallàs, por F. .
TÍTULOS Dr.ASILEinOS •
Federam:

Pumllmr, r, %. ,Novo Fundl-ni**-, 191I-. 
'. 

Conversão, 1010 4 
De 1ÍI08. n % , 

Estaduaes: 
' 

Distrlcto Federal, 5 %Bello Horizonte. 1005, <j %'.''.' 
'

j-jStada do Rio, bônus ouro, G % . 
' 

.l-.9tado da Ealilu, emp. ouro, 1913, 5 %
TÍTULOS DIVERSOS;

£ra"ll Railway Common Stock* . .Brasillan T. Light & Power C. Ltd. Ord!
t« ,ÜP •r!-',l'*v'|y Comp. Ltd. Ord. . .Leopoldina Railway Comp. Ltd. OrdDiimont Cpffêo C". Ltd. 7 '.. Com PrefSt John d-El-Rey MInlnr*ft*,!i -, 

, 
**•

aiajaour-MWs-JS! Ui-rtnarles LtdLon,ion & r. Amorlcnii Bank. 
* '

Mala Real Ingleza, Ord. ...'..'.
TÍTULOS ESTRANGEIROS':

Kmp. do Ouorra Brltannico, 0 %, 1927/17Consols, 2 (í. % ' '
Ronto Franeãlse, -i 
Hcnto Françalse, :i % (Bolsa do Paris)Rente Frnnnalse, I91S (lntegralizado) .Rente Françalse, ã % (Bolsa de Paris)

P.

Esc.

ESO.
P.
I\
P.s
cts.
Cts,
Cts.
Cts.
ClK.
CtS.
Cts.

Jlonlrm
1 ¦*;,<-,,
is Vl '*•>

<*i
no '¦„

3 Oh
3 Vi c.'n

ilO.-J"
]lll .1111
32.s;

154.00

1U3.00
85.1",
84,211

259.23

87 li
711
4S
m l*i
(18
H3
75
50

Alltel

¦I ,
o •**,

C IJ %
(1 •*•*,

/ 90 %
1 II U

3 Vj '.o

90.25
100.50
33,00

151.00

1.-,3.00
84.60
81.12

257.00
4.33.25
.',. 13,00
1.20.75

13.15.00
35.(15. il"
IT.81.0»

0,000,000,022
•1.51.7.*,

S7 ti
7s >:,
¦IS \i

=J
nloot.
nlcot.
n(cot,

n ent,
n coi,
11 cot.

Para, dosembro, , , ,Pur» mnrço
1'nra. inalo . ,SANTOS, 5 do julho.Ou niflrcailon da S. 1'imjIo o Santos nhoíunoclonuruni hontem,BANTOB, 5 do julho,O meraido ,!•) cafn a termo, paranovu. hmii', nosta praçn, fechou, hon-Wm, ostavel, cotnmlo-no o typo 1, pur10 lilloí», |K,r pa|tt. -j-jj oompradoreai
t>_ , ,e ll"l" Ant.Paia Julho  — 356000Para u^otito
Para netombro, , . .

feudos
!s*o dia do lioje ....
No dia anterior . . .

ALGODÃO
LIVERPOOL, 5 da julho.O mercado de nlgodilo afrouxou dc-

pois d a abertura, As flnnus d>> Man-ohester vendem, I louvo pedidos dos•¦oninieroiaiitos. Baixa dc 15 pontos purao "American Putures", quo era cotadocm poncij por libra

31 $«l(l(l
3455011
Soecan
27.000
120.000

Hontem
11.00
13.05
13.54
15.42

julho.

BS lí
05 14
75 U
30

: •% ¦*»

58 5S li
301 lll

25 *!í 26
0 líl S -li

nrnr—— 19.7 %
76 1 l/j 70.3

8 1/1 » '•>

. 90 SD 14

101 l?l ,.
50 <ii •'*• Vi
55.80 55.90
52.411 52.50
,54.85 51.05

1 07.85 07.90

LONDItRS, 5 de julho.J-ONDISES, 5 de julho.Taxas cambiaes que vigoraram nest» mercado, por oceasião do foeliamcnto
«o hontom, o as correspondentes no dia anterior, sobre as isegulntos »ra.;,'as:

llonlcm «liiicrior
S/Berlim, ft vista, por £ M. 

'. 
(* «om.

g/Anistcrdam, ft vista, por L F. . 
"* 

31.00
S/Genova, ft vista, por £ L. . 

101.5O
S/Madrld, ft vista, por £ P, . 

* 
. „ . 

'. 
. ' 32.85

S/Berna, ft vista, por £ F. ! ... . 
" 

. *, 24.21,
S/Paris, a vista, por £ F ! . . 

" 
', 80.05

f<?"PMllasi ft vista, por i F. ..'..'..'..'.'. 97.62&/Llsboa. ft vista, por £ 1 17/32
S/I\ova York, ft vlsla, por £ 1.33.00BERNA, 5 dc julho.
_*._, . aa 1uo vigoraram nesto mercado no fechamento do liontem, c
pondentes no dia anterior:

Paris s/Berna, ft vista, por 100 frs.•L-ondres s/Berna; a vista, por £ .

Hontem

24.20

nom.
11.50

101.13
32.85
24.30
84.95
90.25

1 17/32
•1.33.00

as corres-
Avtrrinr

351.00
21.30

Pura outubro ....Para dízwnbro. , . .
Para marco
Para inalo

PERNAMBUCO, 5 d_
O mercado dc nlgodfioi hojo,

horas, manlfestava-so frouxo.
Entradas

Xo dia do hoj.;
No dia iintorlor

Dcodo i" iio setembro p. pNo dia «Io hoje
No (lln anterior

BxistoMüia:
No dia do hojo
No dln anterior ....

/Wi-irfra.i sortes:
Preços po;* 15 klloe:

,liif.
11.21
13.80
13. Gll
13.57

ús 12

Fardos
200

109.100
108.900

3.000
3.000

21270

$140 ii $170
$048

*} 6$106

5170 8. $480

1$630
.1084 ii 3|12ll
0$970 *. 75100
7$245 7$300

A' vista
5 7/8 a 5 01/04

5473 $505
$101 $404

9S300 9$40O
1*230 1$244

$416 $121
1$605 1*67.1

3*540

Hoje Ant.
10«$000 1075000

njcot. njcot.

Saccos

.229.000

.329.000

33.000
33.000

Mercados dos principaes
produetoa -

CAPE'
NOVA YORK, 5 de julno.
Hoje foi feriado iiftíta praça.
HAVRE, 5 de 'julho.
O mercado do café a termo fechou,

liontem, estável, com alta do frs. 4 '/•
a 1 Vi, cotando-se om* francos, por 50
kilos:

*•*»-

Parn setembro. .-
Para dozomhro. . .IPara março. . .
Para maio . . .

Vottdas
No dia dc hontem
INo <j'a anterior .

Hontem
357
550 i(t
338

• 323

Ant.
352 Vi
343 Vt
331
320 Vj
Sacxms
8.000
3.000

E. RIBEIRO & Cia.
IMPORTADORES - EXPORTADORES

RUA THEOPHILO OTTONI, 1
Tel. N. 6304

STOCK — PREÇOS REDUZIDOS
Oleo» de COco, Andiroba c Copnhyba,
Geran dc Abelha c Carnnhiibn, Borra-
«ha fina Paru e lUangabeira, Folvllho,

Renlnas Jatobft e Angico.

ItAVRE, 5 dc julho.
O mercado do café a termn abriu,

hoje, csbivcl, oom alta de frs. 3' %
a 6 ••'., cotando-í"-; cm francos, por 50
kilos:

Hoje
Para setembro. . . , 363 \'.
Para dezembro. . . . .'154 Vi
Para marco. .... 3*12
Para maio 331 %

Vendas
No dia de boje
No dia anterior

HAVRE, 5 do julho.
Estatística semanal do cafá no Ha

tro:
Coío-çiio ofjicial

No dia do hoje ....
iN-a, semana anterior. . . •
Em esuiil data de 1923 . .

Café do DraMl
No dia de hoje .... -
Na semana anterior. . .
Em egual duia de 1923 . .

Ca/tí dc outras proccdcncias:
No ilia -de lioje
Na «emana anterior. . . .
Em egual data do 1923 . .

LONDRES, 5 do julho.
O mercado do café a tormo, nesta

praça, hontem, ás 11 horas e 30 mi-
mitos, manifestava-se firme, com alta
de 1J3, cotando-se por 112 libras:

líonicrn .ání.
i Para setembro. ... 87.3 86.0

Ant.
357
330 Vi
338
328
Saccas

3.000
8.000

Francos
390
355
210

Saccas
190.000
213.00(1
255.000

240.000
257.000
202.000

OCSCAROÇADORES e -machinas em gerai para beneficia»
mento de algodão marca "ÁGUIA".

SITONEIRA5 "RANSOME" de todos os tamanhos.
ESTRADAS DE RODAGEM: machinismos completos paraconstrucçao e conservação marca "GALIOW".
BOMBAS DUFLEX "WORTHINGTON" todos os tamanhos.

Material em geral para construcçao de cimento armado.
INTERNATIOàCAL MACHINERY COMPANY
RUA SAO PEDRO 66 RIO DE JANEIRO

Representantes directos de fabricas americanas
Enaenherrou importadores de machinismos em gorai para Estradas do FerroIWineraoío, Siderurgia, Serrarias, OftioinaB,' Fabrioas de Astucar, Fabricas deTèoldòo,' Malharia, 'eto.'t etc.

Vendotlorcs . . .
Cominadoros. . ,Jinibarqucs:

Nãu houve,
ASSUCAR

PERNAMBUCO, 5 de julho.ü mercado do assucar, hoje, ao meio
dia, manlfestava-so nominal.

Entradas
No dia do hojo
No dia anterior

Dciiilo 1" do «otomliro p. p,
No lIliL dç hojo .....
No ili:i anterior

Jjxifit&iifíia:
No dia do hojo
No diu anterior

Embarques:
.\ão houve,

COTAÇÕES
Usina superior c 1« 1.1 l.üos

Hoje ....... njent. nlcot
Dia anterior .... n[cot. r,|cot

Segunda:
Hoje ....... nlcot. nlcot.
Pia anterior .... nlcot. njcot.

Crystaou:
Moju  n'cot. nlcot.
Dia anterior .... iifco*- n]cot.

Dcnicrarus:
Hoje  njcot. nlcot.
Dia anterior .... njcot. nlcot.

Terceira sorte:
Hojo  nlcot, njcot.
Dia anterior .... n|cot. nlcot

Somenos:
Hoje ....... nlcot. njcot.
Dia nnterior .... njcot. njcot.

J.irulos -bcccoí;:
Hojo ....... nlcot. nlcot.
Dia anterior .... n[cot, n|cot.

TRIGO
BUENOS AIRES, .*> do jiillio.
O morcdtlo (i-3 trigo :i ternio. nesta

pniQH, fechou, hontem accesslvel, com
baixa do 15 a. JO centavos, cotando-
se por 100 kilos, postos nas docas, oni
pewis papel:

Bontem Ant.
¦Para julho  1S.50 1.1.70
Tara agosto  13.50 1,1.CS

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
O mercado rie cambio funecionou,

hontom, Inúluado para n. baixa-, jtmi
ooneequ-encia tia falta, do letras par-
ticulares o do maior movimento do pro-
cura «lus se voritioou logo apus a aber-
tura.

Realmente, iniciados o.s -sa-rfues a
Be Bltíi2 il.. contra o particular a
G 1116 o 6 3|32 d., recuaram todos os
bancos iiiOHperndamento a 5 1'5|16 d.,
com operações a 5 29|32 d., jnas, sem
letras Offereoidas.

Depoltj, tornou-se nominal o sem mo-¦vimento, fecíhando ao meio-dm, ,com-
pletamente detftituido do Interesse,

t)s soberano^ reiçularam a üOSOOU o
a llhra-papcl a 41*500.

O dollar cotou-tíe a vista de 9$260
a OUSO o a prazo do 9?200 a 0$320.

O.s bancos affixaram, bontem, para
cobranças, as sosuintes taxas:

TABBULA DB BANCOS

a SOOJ00O
107 a 7*11 $00063 a 742JOO0

26 a 6645000
20 a C65JO00
21 a (IBtJSOOO
!I3 il 0705000
10 a fiTOJOoi'

• SO a 9225000

: 3 a l.-.OSOiio
Sil a. 1531000¦12 :i 170$00ii
30 a 72I0OU

10 a 22ti}000
100 a 300*00"

Praças
ü-íondre-tí
Paris
Nova York. . . ,

Praças
I/m d res ...
Paris
Italia ......
Portugal ,',,..
Nova 1'ork. . .
Canada
Suissa
Hespanha ....
Japão ......
Suécia
Dinamarca ....
Noruega
Hollanda
Syria
Helgica
Slovaciuia
Allemanha (por mi-

lhão do marcos)

A 90 din.i
lã/16 li C 1/32

M67 il í*197
9}200 a 95320

A' vista
ã 7'S

5470 a
MO.", a
$263 a

9$260 a

1Í665 a
1$230 a

2?486 a

35500 a

$420 a
$278 a

3.1 '32
$430
$408
$27,-,

95450
9$25()
15690
15250
35943
2*5500
15510
3S261
35570

$176
S425
$2S2

$001
1 :
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AMERÍKANISCHE DÀMPFSCHIFFAHRTS
GESELLSCHAFT

SERVIÇO éíPIDO: EUROPA - BRASIL - RIO OA PRAft

ip AMEI
Ij LK

Marco da rendn, .
Auiitrlii ipor 1.000corOas) ....
Ituui»niii, ....

VaUia-ouro:
Por 150*0, ouro, .Sobre.laxa:
Cftfí, por frmn«o ./f-io da /'rn/n.*
Chile (prao ouro) ,II. Alroa (papelj .II. 'Alns (ouro) .Montevidéo, .

l"or ciihoirramiiia' *
Praças

I-ondrvs , ,
Parla ....
Italia ....*..
Nova york. . , .
Menininliii ....Bolgloa .....
ISlll*'.!!! . , 

' 
,Hollanda. , , . ,

OS VALES-OURO
O Banco do Jjraall colou o dollar avista a 95350 u a prazo a 95320,IOano banco forneceu on cheriuta-ouro

para a Alfândega A razio dc 55100 por15100 ouro.
Bolsa de Titulos

I'*uncclouou o mercado do titulos,
liontem, com um movimento de nono-
cios tleaUtuldoa du importância, niloso reullzadoa sobra as apollcee, como
Bobl-o os demalti puptiH om notlvldode.

Eatlveram fruuxa.s as «eriuti u s.'ni
aiternsfio apreciável as muntolpae-s,

p.-i papeis de bancos e outros om
evldoncln regularam retraldoe,

Kooiiou a Bolsa, coinpleta:n'.*nto apa-
thlca.

Vendas fechadas hontem
ArOLICE.S

Feu$vac*:
Dlvoraaa Bmlssões:

Do 500$. nom. .
Do 1 :0005, nom. . ..
De 1:0005, nom .
De 1 :0005, port. . .
Do 3 :000S, iiort, . .*Do 3 :0iln$, porl.
Do I íOOOS, port.
Do 1 :0o0S, caut. . ,
0'orií;*. do Thesouro .

Munioipneo:
Emp, 1917, port. .
Bmp, 1917, nom. . .
De.t. 1.933, 8% . ,
Nicthcroy, 2> s.

ACCÔES
Companhias:

Teu, Alliança . . ,
Manuf. Klumlnons-e.

DKUBNTUnUS
Docas d*i llnhln . 121 a 1325000
Manuf. Fluminense. , 200 a 180500(1
l^j.-ati do .Símios . eo a 1935000

ALFÂNDEGA
Ao director da |i«spmiíi Publica fo-

ram solicitadas providencias no -sentido
do sorem papas an cjnla-s de Bocha,
Couto ¦£ c. i* SocféüS Anonymo du chü
•ií^ llio (!-• Janeiro, n:ij ImportanciiiH,
reapectivamente, d« 8:3385980 t*. 1:177$,
provenienteci do fornecimentos feitos a
osta Alfundegu, aos meses do inalo o
junho ultiinof.

Ao direct.-ir da Recoiia foi '*ih*.*i-
mlitliario o processo relativo «o reíjuc-
rinionto oni ipio o dr. José 1'aolillo ao-
licita restituição da quantia do 
8:42.",5*I00 om papel, pana n mais aaa
gulaa do bntfa-sem ns, 115.014 e 124.063,
do dezembro üc 1923.

Ao inspector <?e Pisca-Iizaçâo do Cie-
neros Alimentícios foram solicitadas pro- '
videndaa no sontidü dc serem examl-1
nadas ne rtropas contida^ em uma oai- I
xa marca D.V n. 65. vinda pelo vapor jfran,-o;; "Fort de Tro.vun", entrado do
Hamburgo em 15 do novembro de 1923.
o que se acha Ueptxjitáda nu arniazom
10 do OJes do T-orto.

Por portaria do hontem o inspe-
ctor recomniendou ao chefo da 2" que
faca balancear o stock rta..s guias pro-
batorias o cias de acqui.'-"ic;.*U> do sellos
e cimas do Imposto de consumo o -sa-
nitario eecriplunuido n renda das ven-
dirlati até o dia 4 do corrente.

De hontem em diante a Tliesourarla
pausou a vender taes guias a razão de
5U réis cada uma.

Attendendo ao que solicitou o ser-
vento do iiortaria. Edgard do Nasci-
monto, o inspector. em data de bou-
tem, baixou portaria concedendo-Hie 30
dias do licença, <para tratamento do
saude.

Manifestos distribuídos: n, 94S, va-
por iiiBloz "-Sovem", ile Urcrpool, ao
escrlpturario Octaviano! n. 939, vapor
nacional "Alegrete", de Rotterdam, ao I
escrlpturario Octaviano: ". 040, vapor'
norueguez "Cruz", .i- Bueno» Airen. uo
oscrlpiturario Urislitmore; p, 941, vapor
allemão "Rio de Janeiro", de tlanibur-
í;o, ao escri pturario Wanríflrl-ey; n. 942,
vapor francez "-Port dc Voux", do Dun-
fcerquo. no escripeurarlo Salvador: nu-
mero 913, vapor francez "Ipanema", de
MnrseMia, ao e.s-crfptm-ario l.r.iuretlno:
11. ÍM4, vapor francez "Memloza", de
Oenova, ao escrlpturario Octaviano;
n. Ii45, vapor incrle/. ''ParanA", do Rio
Gallopos, ao escri v tu rarlo Ijaurentinn ;
ii. 9 16, vapor iiijrloz "Melssonlnr", ile
Campana, ao epcripturario Salvador;
n. 947, vapor Italiano "Pincio". de Bue-
1103 Aires, ao eficripturarlo Rriifhímore.

RENDAS FISOAT5S
AIjPANDEGA DO KIO DB .TA.VEIRO

Renda arrecadada hontem

/VbouUi 41*450
Setembro 405«j()
Outubro 105500
Novembro .... 405250
Desíimbro .... 4055Ü0

.Mercado frouxo.
I-Vchamento,-

•Inllio 425*00
Acosto 41570O
Selembro 115250
Outubro 4150,-i0
Novembro .... 415000
Deuembro , , . . 415000

Meroado estável.
Vendas

Nn 1» Bolsa
N» 2» Bolsa

Total
BMBAnQÜES -NO DIA

Tara Marselha:
K. G. Pontos ft C, . . .
r.ocha Parla & 
Ornsteln & G, , , . .
Theodor Wllle & 
Alfredo Slnner & 
(.'astro Silva & C.
Oscar Marque-*! & C. . . .
Hard Itand & 
C, C. Pratico linisilclra . .

Paru Uuenos Aires:
Ilerinann Bai-celloa ....
Sequeira & 
Ornsteln & 

Para Rotterdam;
MartinB f>'rlght

Para Nova Orleane:
Pinto & 

Paru títoclílíolmo:
1**, .lohnston & 

Pura Coponhague;
S. Fllundessa C. Lalt. . . ,
Theodor Wllle & C. . . ,

Para Santos:
Franco üoarea & C, . . . ,

Para Portos do Sul:
M. K.Iulay & 

415400
4056011
405300
¦105200
405000

415700
4153.10
415200
4150(10
405650
405300

Socen»
77.000
3.000

80.000

Saccaa
S73
375
265

,375
87*1
125
500
125
250

Mendes 6 vendida a 5900 o a 15000 o
kilo,
Centro Commercial de Gereae8

Couiíftea doe principaes gêneros ali-mentidos o de uonsumo, durante a ee-mana finda hontem:
ARKOIS '/.

Por 00 kilos;
Brilhado do P , .Brilhado de
làipeelaI , .Superior . .Bom. . ;Regular . .'

ASSUCAU

Nomlna.l
Nominal
Nomhi.il
Nominal
Nominal
Nominal

Por kllo.
Refinado de 1» . .Refinado de 2« . ,Refinado de 3» .

BACALHAO
Por 53 klloa:Iüspeclal

Nominal
Nominal
Nominal

BATATAS
Nominal
Nominal

330
100
200

92

1.000

1.730

350
1.000

250

150

Total  11.207
ALGODÃO

O mercado do algodão regulou, hon-
lem, destituído dc Importância, com um
movimento petnuono tle negócios. Com
tudo, toruou-sc estável e assim fechou
com melhores tendências.

COTAÇÕES DK HONTEM
Preços por 10 kiics:

SertSea S05000 a 825000
Primeira.'! sortes. . 785000 a 795000
.Medianos 095000 a 765OU0
Paulima Nominal

.Mercailo estável.
MOVIMENTO UO UIA 4

Entradas fardos
No dia de honteni 779
t-aid.is 27o
lixlstcnuia 12.072

ASSUCAR
Permaneceu " mercado de assucar,

liontem, paraly ira tio, eom pouca pro-
cura <% a-Hsim «em negócios, aguardando
03 uompradored a queda iloa [>re(;os.

O mercado fechou nominal, Kum en-
tra-datí do Intereatíe e sem saldas de
Importância.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preç/js pur 00 Ullos, clf.:

Rrunco crystal .... Nominal
Terceira sorte  Nominal
Terceiro Jacto  Nominal
Demeraras  Nominal
Masca vinho ...... Nominal
Mascavo  Nominal

Mercado paralysado.
MOVIMENTO UO DIA 4

Eníroiíii.?
Xo dia de hontem
Saidn-K, ...,.,.,.
Existência

MERCADO A TERMO
op op-eojauí ou 'uio|iiot| 'iu*nJt|n8ovi
assucar, .ià opções seguintes;

Na 1» Bolsa:

Superior . .

Por ltllo:
Bspeelaes. .
Reeulares .

Por caixa:
Especial . .

CARNE BE PORCO
Por ltllo:
Carne salgada. . Nominal

XARQDB

BANHA

'Nominal
Nominal

Nominal

Mercê-
"West

"Almi-

- Com
- Descarga

ricaço "Pan

Por kllo
Manta do

prata .
Especial ,
Superior .
Regula

Rio da
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Saccos
1 .400

52.107

FARINHA BK MANDIOCA
Por 50 kilos:

Dc I" qualidade . ,*De 2" qualidade .
De 3" qualidade . .
Grossa . . ,

FEIJÃO
Por 00 kilos;

Preto especial, . , ,*Preto regular . .
Mulatlnho
Branco commum, ,Manteiga
Cíires não eapeclfl-
cudas

SIII.HO
Por (50 kilos:

Vermelho superior ,
Misturado o regular

TOUCINHO
Por kilo:

Commum Nominal
CÃES DO PORTO

Embaroacõea atracadas ao cáes doPorto, no trecho entreguo ít empresa ar-rendatariii M. Buarque dc Macedo, hon-tcn;. as 10 horns:.•i vmascnx:
Interno 1 — oliatas diversas — Comcarga d» "Hild II. Stinnos" — Dcecande ot monto.
Interno i — chata» diversas -•* ComcaiKii Oo "ida" — Descarga de cimento.Interno l — chatas diversas -*- Oomcarga do "Campos Salh-ti — Descarga

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Nominal
Nominal
Nom ini!
Nominal
Nominal
Nominal

Nnmirial
Nominal

Interno 9 .- (.'luliifi diversas — Comc.-.n;a du "CVylnn".
Interno 9 —• Chatas dlvoi-eiui — comcnritii jo "Cubano",
Interno 0 — Chatas diversas — Com

carga dn "Belítn".
Pateo 10 — vai>or nacional "Ilhéos"

Cabotagem,
I>»teo II — Vapor nacional "Sum.irí"

Cabotaçem,
Pairo II -- Hlme miclunaldes" — Cabotagem,
Pateo 13 -. Vapor amerlcanKasson" -- DiwarK.i de ir.ilu.
Interno lâ — Ha roa nacionalrante Saldanha" ¦- Piveanra.Interno 15 — ChnlM iKvetMiacarna do "México Marú''

para os nrmazens i ¦* s.Interno 16 — Vimw* an
America".

Interno 18 -- Cliatua diversas — Comcarga do "Silarus",
Praça Mauá — Vaga.

Movimento do Porto
ENTRADAS A .*•

Dc Nova York — o paquete naclc.iftl"Poconô"
De Uuenos Airos — o paquete Ita-

llano "Plnclo",
De Gênova — o paquete franeoü"Mendoza",
Do Havre — o paquete fraiu**: "Fort

de Viiux".
Do Uverpool — o vapor lngle*.i "Kay-

sor".
De Santos — o paquete n.iuior.al "Ipa-

nema".
De Florianópolis — o paquete nacio-

nal "Anna".
De Uelím — —o paquete nacional"Rodrigues Alves",
De Santos — o vapor nllomüo "Hild

II. Stiness",
S.VIDAS A 5

Para Oenova — o paquete italiano"Pincio".
Para Uuenos Aires — o paquete fran-

oez "Mendaza".
Para Porlo Alegre — o paqueto na-

cional "Itanema",
Para I^iciina — o paquete nacional"Manoel l^oiirenço",
Pi»:*.i Delem — o paquete nacional

— o paquete
ISSFBRADOS

'Mo
1 :ib ¦•¦•:." ."Pncltlc" . .

repare |-tnttlutl"
A. Legion" . .-áeclirii(',ia" . .

Indeciso-.
Bolsa:

Julho . .
Agosto. .
HoMnhro.
Outubro .
Novembro
Dezembro

Mo rea cio
Na 2"

Julho
A kw; '?.,.,-,.
Setembro
Outubro
Novembro . . , .
Dezembro . . . .

Mercado frouxo.
Vendas

Na l" Bolfiii. . ,
Na 2> Bolsa. .

Vrnd.
T6$npo
(Í4J20O
«05200
5SÍ0O0
.-•tíj.-,nu
505000

7fi$r,oo
(!.-,$!ini)
605700
r,s$noo
.".fiíSílO
S6$SÜU

Compr.

r.scoo

"All-I
cimento no ar-

wMundii'\

Vapor norue-

do clmeiiti
.Interno 2 (misto .-) -- Vapor allemã,,l-.niie Rios" - Descarga de cimentono armazém R, J,

Interno :i — Vapor allemiiinarck" -- Descarga i
mazem externo R, j.Interno l — Vnpor nacional— Deseai-jia j-ara o armazém

Interno fi (mlxto A)
gnez "Cometn".

interno 5 fmixto C) -• Chatas diveraau -- ( *>m carga ,)„ "riryden" -- Dos*carga de cimento iu, armazém IInlerno li — Vapor ingle
pool" — Descarga de enrvfto

. . Interno 7 — Vapor Inglez
,4$0O0 I,arrlnaga" — rKwnrgii de carvão

0 t$oiiii ; Interno 8 (mlxto Cl — Vapor sueco
U0SO00| Valparaiso" _ Descarga de cimento rof.6$900 I armazém externo lt ,i.
;,.*ií500 Interno S — Chatas 

"diversas 
— Comcarga do "CamamtV

Internu 9
sas

"Iialii
Parn Cabedello

liai "Campinaf-i"
VAPORES

ifíi da Prata —
Borbon" . , .

Havre t> efitw, -- '
Portou do Norte
Rio ila Praia —
Portos d'> Sul —
Kio da Prata - -
Uin tl.i Prata - *

I Ulo da Prai., — •
[ l': • dn í'r;tt:i - "Taorml^a
I Hamburgo — "Ruv Imrhnoa'
j ltlo da Prata —¦ "Vandyc!:",

flenuva — "Duca d'Aoirta" .1 Southampton — "Andes" .
VAPORKS A SA1I

Santos —- "Irl.s" ....
Portos do Sul • "i-iibatã*,"
lmMtubn —¦ "liairoinniv" .
Amai ruyiio — " Rorliorem ."
Itln da Praia -. "Mosella".
ltlo da Praia — "Meildoca
Hareelonn —- "I. I, de horta
Portos d" Sul — "Itnpuca"
Para e escs. •-- "ItassucÊ"
làverpool - *'llerp^iiot" . .
Portos dr. Su]

nacio*

Inf..nia I. do

"Wear-

"Mercedes

74*900
6-i$âno
60S500
r.fis.-oo
r.tiínno
,*,6$ooo
.Saccos
38.0110
2.000

Total

Preços correntes
MANTEIGA

•10.000

Em ouro .
Em papel

Total
Renda arrecadada do 1

a ã do corrente . .
Em egual período do
1923

maior em

lfiO:43ri$9R3
144:538S792

"í4()0 a
3$400 a
3»400 a

8$000
7$õ00
6*700

$r,oo
$500
$500

3Í300 a 3$400

304:974$775

1.444 :182?532

751:39«»239

Differensa
1924 .
DELEGACIA DO THKSOI.-RO DO
ESTADO DIO MINAS OERAEB N'0

DISTRICTO FEDERAI,
Arrecadaçüo do dia r, (12
De 1 a 5 do corrente .
Em egual período do

anno passado. , . .

3$400 a
3Í-400 a
3J400 a

692:786$293

62 :433$400 Do fumeiro
234:9135600

131 :407ÇS0O

PRÓXIMAS SAÍDAS PABA AETlROPA

CAP NOflTE

CAP POLÔNIO 

ANTÔNIO DELFINO 
CAP NORTE    
CAP POLÔNIO ....'  

30 de Setembro
13 de Outubro
11 de Novembro

9.de Dezembro
15 de Dezembro

O IUPIDO PAQUETE DE LUXO

NORTE
o
IIoao

o
IIo

SAin.V PAIIA LISDOA, VIGO, HII.KA'0, ItOUI.OG.NE SIM D HAMBUROO
. KO DIA i-i DO COmiÉNTE. '

SERVIÇO TOSTAI,, com vapores que dispõem de optimas' accommoda-
i;0es pura passageiros de 1» e 3» classe, para:

ROTTEnDAM E HAMBURGO

SERVIÇO DE CARGAS
Para todos os portos europeus com transbordo ern Hamburgo

»
São emittidos bilhetes de Ida o volta com desconto de in erConcede-se tambem um desconto de lõ % a failüIlas 

" *" **'
guein o equivalente de quatro passagens Inteiras de ldn o lft cr LVbre bilhetes de Ida c volta. e lu » sn*

g 
PARA PASSAGENS E MAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES S° THEODOR WILLE <&> C.

79 — AVENIDA RIO BRANCO — 7»
TELEPHÔNE NORTE N. 41

ssaonoe locaonsaOBIOE IOBOI

MUNSON STEAMSHIP LINE

Administradores dos vapores
da

UNITED STATES SHIPP1NG
BOARD FLEET CORPORATION

A rota mais rápida para a
America do Norte

Ar próximas nnldnn do Rie
de Jnneiro pnrn Novn York

mio:
AMERICAN LEGION . Julho 9
PAN AMERICA . . . Julho 23
WESTERN WORLD . Agosto 6
SOUTHERN CROSS. . Agosto 20

Tara o RI» da Prata

WESTERN WORLD. . Julho 18
SOUTHERN CROSS. . Agosto 1°
AMERICAN LEGION. Agosto, 15
PAN AMERICA . . . Agosto 29
lí -auln-eenalmcntc a seguir

O PAQUETE

American Lepion
Eoporado do Rio da Prata, sai-

rá em 9 do corrente, para:

NOVA YORK
Presos especiaes para via-

gens de ida e volta aos Es-tados Unidos da America, via
costa do Pacifico, o volta pela Icosta do Atlântico ou vice- '
versa, incluindo a passagem
de Buenos Aires a Valparaiso
pelo Trans-Andino.

ntfferen-^i par-a.4na.ls em
192*1 "*" íõ;lT-rtoTírai)

PAUTA MINEIRA
Modiricnçilo aue eoffreu a pauta mi-

nolra, referente aos gêneros abaixo du-
slgnados:
Café em grão, kilo 2$8S0

Gêneros de consumo
CAFE'

Eram menos animadoras as condições
(lo mercado de café, hontem, por Isso
que iw lípue* trabalhos foram iniciados
com um nioVHnento moderado de pro-
cura e assim com o.s vendedores geral-memo accessiveis. Verificou-se uma qué-da regulai' nos preijos do typo 7. oue
passou 11 eolar-tie 11 425500 por arroba,
com o mercado muilo irreaiilar.

Foram negociadas as abertura apenas
7.160 saccas,

Durante o dia o mercado funecionou
destituído de Importância o frouxo.

Foram vendidas mais 2.181 saccas, 110
total de Ü.IHl ditas.

Fechou o mercado assim mal impres-
elonado.

Slovimento estatístico
•VO DIA 1

Entradas Saccas
Peia Leopoldina ..... 10.01)6
Pela Central 531
Por cabotagem ... 

' 

.ijnoo
UÍSOO
35300

DJIIOO
3*1.100

345200
375200
3.15200

25*400
35200

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

1:3005
1:2.i"$
1:2105

Total
Desde 1" de juliio . . .
Média

Em&arijiíes;
Puni ;i Europa
Para os Estados Unidos.
Pur cabotagem .....
Para o P.io da Prata," 

'

Para o Cabo

10.617
air.nso

8.495

4
1
1.255
1.939

46S
min

Total
Desde 3" de julho . , .

Eícisteucia:
'Xo meroado
Em egual data 

'de 
1923 .

COTAÇÕES
Typos

T.vpo 3 . , . . 
.

Typo •!...!'..

AGENTES:

Tlie Federal Express Co.
Avenida nio Branco, 87

RIO DE JANEIRO

Vendas (suecas)
Mercado firme.

Pauta .

Ventlas
Pela manhã.
A' tarde . .

yo DIA

8.662
24.627

232.832
S51.673

An-olio
475400
•I6Í400
¦K-.J400
445400
435400
425400

7.973

25660

Saccas
7.1C0
2.1S1

0.341Total
Preços pela arroba:

Jypo 425500
Typo 7 em 1923 26S0OO

Mercado firme.
MERCADO A TERMO

O mercado do café a termo, regulou,
hontem. da seguinte férma;

Opções:
Abertura VcikI. Compr.

Julho . . a „ :v, .425300 41J730

Por kilo:
Fina de Minas . . 7SB00
Superior  7S000
Regular ..... 65300

BANHA
Dc Porto Alegre:
Vcf kilo;

Lata de 2 kilos.
L*ta de 1 kilo
Lata de 20 kilos.

Oo Laguna:"Por 
kilo;

Lata dc 20 kilos.
De Itajahy:
Por kilo:

Laia de 2 kilos.
Lata de 10 kiloe*.
Lata de 20 kilos.

Dc Minas u S. Paulo:
Vor kilo:

Lata de 20 kilos. . 35200 a
Lata de 2 kilos. . 3$***00 a

FARINHA DE TIUGO
Por .sacco;

Brasileira  345000 a
Bllda National . . 375000 a
Nacional  355000 a

TOUCINHO
Vor kilo:

Commum  2J200 a
. . 35000 aMo-no

Por 60 kilos*.
Vermelho superior Nominal
Misturado e regular. Nominal

lAHIXHA DE MANDIOCA
Pül- *.vfl JtÜOf*; - 

1 De l" qualidade ,
De 'J3 

qualidade .
, He 3" dualidade .
i Grossa ...

At,coor.
Por pipa do 4S0 litros:

De 40 grãos . . . 1:280? a
De 38 grãos ... 1:240í a
De 36 gráos ... 1:200? a

KEROZENE
A cotação desse artigo, na Texas Com-

pany, na Standard Oil e na Anglo Me-
xican, caixa com duaa latas do 37,85litros;
Por caixa 315000

GAZOLINA
A cotação desse artigo, na Texas Com-

pany. na Standard Oli e na Anglo Me-
xican, caixa com duas latas de 37,85
litros:
Por caixa. .... 295000

AGUARDENTE
| Por pipa de 430 litros:

De Campos .... 6205000 a 6105000
De Angra dos Reis 6405000 a 6505000
De Paraty .... 66050OÜ a 67050U0

XARQUE
Por kilo:
J!io da Prata:

Patos e mantas. 
Puras mantas. . .

Fronteira:
Patos e mantas . ,
Puras mantas. . ,

A'io Gronde:
Patos e mantas. .
Puras mantas. , .

,l/n(ío Grosso:
Patos e mantas. .
Puras manüis. . .

.Uiiios e S. Paulo:
Patos e mantas . .
Puras mantas. .

CARNES VERDES
MOVIMENTO DE HONTEM

Foram rejeitados: 2 rezes, 11I2 vi-tello e 2 1|2 porcos.
Foram vendidos para 03 subúrbios:

50 rezes, 2 vitello.i e 2 1|2 porcos.
Foram abatidos liontem:

Rezes , ,
Vitellos ..,..'.
Porcos '. .
Carneiro? . .

STOCK NOS 
'CURRÀES

Foram recolhidos liontem aos curraes
de Santa Cruz. afim de serem abatidas
amanhã *. 4S9 rezes, 87 vitellos e 100 po:*-cos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, actualmente, nos campos de

Santa Cruz, afim de stipprir o abaste-
cimento do Matadouro: 3.173 reze.-* 201viteilos e 410 porcos.

ENTREPOSTO
Foram vendidos no Entreposto de São

Diogo: 46S rezes, 95 1)2 vitellos, 113
porcos e 7D carnelnoc, pelos seguintes
presos: 1

Kilo I
Rezes 15050 a 13160 iVitelIOÊ 1Í500 a 1560u |Porcos 2S600 a 25800 !
Carneiros 35600 a SSSOu '

No Cáes do Porto, a carne vinda de

(mlxto C) — Chatas diver-Com carga do "Cuthbert",

- ••iv-th.v" 
, , ,"S tini ar*" . . . ,

¦ "Pacific" . . .
I —• "Ctc Cai ¦Ha"
V\ - - "Itapenino" ,- "American Le^íor
1'tv.-uv Katttati" . .
v. - - " \tinn " . ,¦ - "ücclanilia" . . .
Taormlnu"

-- "Plrahy"'. 
. ."M;u-up.-i ". . , ,

iri'*'
AntcaJO — "Itapao.v"

I Atontcvldén --- "línbira"
! v(,vii Yi-rk - ViinrtwU",* .' . .
1 Portos do Sul — "Itaberá" .
1 llio da P.-ata — "Dao.a d'Aosta"
1 Portos do Norte — "lt. Alve«" .

Caruvellas
Stockhnlmo
Portos i|" :
Peloltifi •¦ •
Nova Vorli
Oonova — -
Lufínn;i o <
Amstordarn
(ienovii —
Iiruape •• escs
MontevIrIC-o --
Parahyba

10
II
32

«
r,
r,
r,
6
6
6

7
7

R%
ft
8

10
III
I"
II)
tll
1"
10
li
II

BANCO MERCANTIL CO RIO DE JANEIRO
Balanço em 30 de Junho de 1924

ACTIVO
Accionistas: ontradar a realizar
Correspondemos do estrangeiro
Carteira: Titulos descontados ..Carteira: Effeitos a receber....

68.722:5705308
8.897:O0G.Ç20(i

Contas correntos garantidas . . . Valores cauclonadus
Valores depositados ].'. .Titulos e fundos pertencentes ao Banco".'Letran em cobrança
Diversas contas '.'.'.'..'.".''
Caixa: t>ji moeda corrente ...

PASSIVO
Capita] . . . 
Fundo do reserva
Depositanlos:

e-ii c|o com Juros
idem. sem juros
idem, de avls,
idem, de prazo fixo .....".
por letras a premio . .... 

'..

Depósitos judiclaes
Depositantos dn titulos e valores'!'Titulos por conta dc terceiros . ..
Dividendos:

Saldo anterior
Pelo 28" de lü °|" a distribuir

Luct-os e perdas: Saldo que passa

64.121:0445948
1.288:7S5S78S

22.301:1065223
5.256:516502;!

11.181:7725-162

27:9105500
769:635$200

3ns:66n$o*ao
123:1075320

77.619:576*61*1

21.0X0:7791320
¦»8.?r,S:96XS173

168.141:6805032
2.20S:083*0'jn
7.819:383530!)

10,247:2875446
21.392:3875095

358.11»0:014Í308

10.000:0005000
S. 009:7305000

104.2*10:125$9-i*!

3:3S7-{160
216.901:648520,-,
16.7*10:7555485

797:5*151700

902:7215814

358.600:914580.8

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Nominal
Nominal

Nominal
Nominal

521
99

118
70

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da conta de "Lncros e Perdas" em 30

de Junho de 1924
DEBITO

D-espesas scnws: fecno desta conta . .Juros: idoni. idem " 
Dividendos: Pelo 2S° de 16 »|« a'distribuirFundo dc reserva: Quota destinada a esta contabaldo que passa - ... . 

CREDITO

•*t7.r>:rro*9-50
•ri70:fil3»34r,
769:6355200

,000:0005000
. OOF,:«oe5()00

Saldo de semestre anterior
Commissões: Lucros desta conta .".Descontos: Idem. idem
Diversos lançamentos no semestre' 

'„,

5.820:6195525

2.321:9475667
3 25:258584 2

3.339:0405365
34:3725651

5.S20:619?52.-,
Rio de Janeiro, 5 de Julho de 1924. — M Morars í-r*.*t~, r. . ,interino. *»—>. ai. .-tioracs e Ostro — Contador

COMPAMHIâS FRAHCEZ4S BE ÍATOIÇÍO CMRCEORS
REOHIS E SOD-ATLANTIQDE

O NOVO PAQUETE

L. IR A RI
E-perado do nio da Prata em 21 do corrente, sairá no mesmo m, „nm -.,,10 a DAKAK, LISBOA (via Lel,0es), LBK0ES. VIGO LA PaTucE e HATOECamarotes de 1» clasw — 3» proferenei» — 3» classe

simples.
"«•rotes o 3» classo

Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco II c 13 — Telephône: Norte 6207
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O JORNAL — Domingo, 6 dc Julho dc 1921 15
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Theatro, Musica e Cinema IWWWWWWKA^AiMI

| «BNI-IOTIK

IvWKVWWWlH

(ConoInsAo da 1' pagina)
os liitf-rüf-ttuloM afim do ovltar duvl-
dae futuras. — (a) Lola ülimr, Jnn-
dyra Santos o Dsolhido Alvos, do
tlieutio Recrolo; Oertrudts Queiroz,
Cellnda Costa d Maria Coelho, do
th'atro S. Josí."

uni artista patrício (iuo o nosso pu- •irilslu com o Um exclusivo do par-
blico vistoriou nu Theatro Municipal

MUSICA'coxüEiüros msTonioos
Obaoonuc do Bach

O Instituto du Musica devera re-
cober om seu principal salão na nol-
te de torçu-fclra, H do corronto, os
usslgnniilcs da lntorcssanto o orlgl-
nal «ftrle de concertos quo a revista¦Brasil Musical" se propoz levar a
effeito e quo o nosso publico, por sua
vez, homologou com os melhores
applausos quer íi Iniciativa, quer ao
primeiro delia, cujo progrummu re-
uniu um núcleo sclocto dc artistas o
de pecas.

Este segundo concerto, além do
aprimorado arranjo do programma
organizado polo professor tíach-
mund, prometlo a apresentação do

«ír\ * -y

Leonidas Autuorl

•ba annos atraz o o violinista Leoni
das Autuorl. A vinda ao Kio dessa j

0.

Papeis pintados, vitraux e congoleum.
A maior e mais bella collecção no gênero.

Korrações artísticas. Amostras e orçamentos
a domicilio.

nossos papeis, approvados pela Saude Publica,
obtiveram um grande prêmio na Exposição

- Internacional. ¦

Acabam de chegar da Bélgica as mais modernas
creações em VITRAUX.

Rua da Carioca 19 — Teleplione 1940 Central
mmmWnakmm

tlclpar do uegundo Concerto Hlatu-
rico, multo diz cm favor da orlou-
laijão dos dlrlgente-s do "Brasil Mu-
.ilc.tl", os quais nu-dem os resultados
do seus compromissos tão sâmontu
paio respeito o pelo multo quu liicu
moreoeni us pia teus cariocas.

Autuorl apresenta-se, pois, de uo-
vo ao publico. Vem com os seus do-
tes mais consolidados, uu'm u sua
technica mais perfeita o tulvez com
o coração mais sensível.

E nenhuma peça melhor serviria
a exhibição do seus meritoa do quo o
gigantesca Chaconno do João Sebas*
Uão Bach.

Poça nascida da amálgama de dlt-
forentes cantos, é tão Bevera o In-
grata o. Intenpretação quo mui ra-
ros artistas tentam executal-u; tem
do religioso, como do profano; mys-
tlclsmo o dansus herotlcas.

O publico carioca, quo Ji ouviu a
formidável composição executada
quer no plano, quer no violoncello.
quer finalmente no violino por vir-
tuoses du mundial renomo, vae ter
excellente' ensejo de aquilatar na
próxima terça-feira, dos méritos des-
so artista patrício.

ASSIGNATUKA FAIU A TEMPO-
RADA LYIUCA

Terminará, depois do amanhã, 2'
feira, 8, o prazo pura os novos In-

' scriptos e protendentea o localidades
de gallerlas. para as 20 recitas de
assignatura da temporada nJy™|t}
desto anno, retirarem na bilheteria
do theatro (lado de 12 do maio), ns
localldudes que lhes couberam por
ordem de inscripção.

_ Na secretaria do theatro (lado
da Avenida) continu'a aberta a assl-

gnatura para as lúcallddes livres —

poltronas e balcões — para u uti.il-
gnutura dc 20 rocluis da Lyrica, cuja
uniria no nosso primeiro lhoatro su
realizará om íliw du corrouto meu
du julho.

0 CINEMA

inforiniu;Ct':i o buutoa

\GV\ FIGAltO 0 a melhor tintura
por quu dá au cabello ou barba a
cúr o brilhu naturaes. A venda nas

perfumaria-;, pliarmaclaa e droga-
rias. Preço 10*000.

leilão de penhores

EMPRE3A
RANGEL A C,DTHEATRO RECREIO)

HOJE-Matinée, ás 2 % — A's 7 % e 9 % - HOJE

A9 Ltã, a-ÀRC-dMNE

k MUTUAME (S- a.)
1*1 RUA 7 DE SETEMBRO, 179

Leilão em 17 de Julho
Os Srs. mutuários podem

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

. C. Monteiro, director.

Programmas novos
"ZA-;.»', ao AVàSiUA

O Avenida exblblri, amanhã, pela
primeira ven, o novo íum Para-
mount — "Zazú." — extraído da Hn-
da poça francesa de egual titulo,
com Ulorla do Swanson, na prota-
gonlstu,•'Zazú." 6, pela sua montagem es-
plendorosu, pelo relevo Uo scu soe-
nario, um dos fllms cm que mau
ullo sc levanta O talento e o presti-
glo de Ulorla Swanson. A Interpre-
tação quo cila dú, ú. famosa heroina
da grando comedia trunceza tom
sobre outras qualidades a do eer
absolutamente original, não se pa-
recendo com qualquer outra das in-
numeras "Zuzis" quo uté hoje têm
vindo ü. luz da ribaltu, 13 essa ori-
finalidade de interpretação 6 talvez
o maior valor do seu trabalho, por-
quo velu provar que a alma Inte-
reseante de Zazá era bem unia col-
sa dlfferente do que su tinha Ima-
glnudo até hoje."PAPAE", XO ODEON

Qual o melhor melo de comer mu-
carrfto?

Não so trata do macarrão como
o servem ã nossa mesa, em enso-
pado, ou em talharlm, mas do ver-
daüciro macarrão á. italiana, que
vae para a panella todo Inteiro, iilo
é, em fios da melo metro dc com-
prlmentp. -Só mesmo um Itllanu sa-
be comel-o, enrolando-u nu garfo
com o auxilio da colher. Iraaglno-se,
portanto, a atrapaJhíi-jão c o desen-
pero du um menino, a morrer dc
fome, que tem em sua frente um
prato fundo cheio dc macarrão á
italiana, c que não sabo comu co-
mel-o, pois que não será possivlol
catai- flo a fio. o chupal-o! Mus etsae
menino í Jackie Coogan, e o guroto
.sabe cunio sair-se da énlaladella.
S.1I1U111 como'.' Com o auxilio do uni
lunil!

Essa suena original, e muitas ou-1
trás, todas explendldus, quer sejam
alegres, quer patheticas, formam o
enredo dc um fllm explendido —
"Papu" — que o Odeon>vao cume*-
çar tt exhlblr amanhã.

Ao quo í corréiitu nau rodas theii-
traes, fui convidado peia Empre-ia
Paschoal Sogrotu, paia assumir a dl-
recção do Theatro a. Jú»ê, o dr. Al-
varonga Popseca, presidente da áo-
eledade Brasileira do Autures Tlioa-
trats, tino foi u primeiro dlrector du
untlgo S. Ji.hí.

? •• i'u| contratada para o elenco
do Recreio, u actriz sra. Gcúiglnu
Teixeira.

?•• A Companhia Lombardo-Ca-
nimba, que viril oecupar o ex-S. Pc-
dro, da BmpreBil Pnschoal Segroto.
estã trabalhando actualmente, um
Buenos Alrca, nu theatro da Opera.
Registrando sua ostrta naquelle
theatro, "l/i Prenso" assim se ma-
nlfcstou: "Com a opereta de Vlrgl-
lio Ramzato — "I! paose dol Cam-
panelll", estreou, hontem, no thea-
tro da opera, a Orando Companhia
Italiana de Operetns Lombardo-Ca-
romba. O exito foi competo. apre-
sentando a empresa uma montagem
luxuo<-*!fslma. Entro as -figuras qu<*
comnOt-ni o elenco artístico, desta-
COU-so a senhorlta Ines Lhlclba, nue
possue excellente voz e jogo Bcenlco
gracioso. No p:n>el do Bombon. lo-
grou captar, desde logo, as sympa-
thlus do publico, que a applaudiu
calorosamente."

**• Approxlma-ee o dia quo vae
nsplgnalar o primeiro centennrio dc
¦repreoentaçisea ila revista "*A ln ¦gar-
mune", e em a qual vão ser Inclui-
dos cinco novos números, -iuc fo-
puni ¦'" «('«""Inte forma distribuídos;
"Apachlnetto", Margarida Jlax*
"Am-T hrulnl", Manuela Matheus e
,T. Mattos; "Saudades do Plerrot",

Tliío-Doruln "Ballorlna moderna",
ICsilur I-iitlii; "Unia HçSo do fox*
trot", Uulua g Antonlctta tfOnWCU.

Todos cises numero» seríiu anima-
dos pelo corpo cora! da oompanhlei
e ãs «ua* músicos deu o maestro sr,
Sã Pereira um cunho verdadeira-
mento oncantador,

Espectaculos para hoje
EM VESPERAL E A' NOITE

MUNICIPAL —
te*" (vosperal) o
noite).

\yr>V _
carlos oo'
lyrico —
RECREIO —
S. JOSE' —

'Los marlouet'
"Franclllon" li

"Wm femllla".rF,s "Pnnguo azul'
Arco-lrls"."A Ia Oargonno
D.to c tolf* '"

PATHE' — "Regenerado a mu-
que".

PARISIENSE •— "Esta vida í um*
pândega".

CENTRAL — "Annos nilenclonoü".
RIALTO — "Em qunrta velocl-

dttd»",
IR IH — "Regenerado a muquo",
IDEAL — "Eni quarta velocl-

dade".
PARIS — "Mulheres virtuosas".
HADDOCK LODO — "Ella sabe

du qu. eu gusto".
BRASIL — "O apóstolo".
TIJUCA — ".Bailarina Heognlta".
IA.MI3R1CA — "A batalha".

Cinemas
ODEON — "Vendetta"
AVENIDA — "A cidade a ae ser-

rns".

Dr. Fernando Vaz
Cirurgião (io Hospital d-% S. Fran-

(Isco do Assis — Cirurgia geral —
Diagnostico e- tratamento clrur^lc*)
¦Ins affeiçõe» do estômago, Intestl-
nos o- vias blllares. Utero, ovarios,
urcthrs. bexlg* e rins. Tratamento
i'o câncer, da* liemorrlinglas. dos
•umoces do utero n da bexiga pol*-
tadium. — Consultório. Assnaibl-V.i.
2Í. *- Res. Conde du Bomfim. 668.
— Tel- villa 1223.

MU LAnGA 29
Em frente á rui Acro

OURO VEIBO
JOIA8 velhas, platina, brllhantei,
donlos e dentadura!. COMPRAM-SE
polo melhor prego ou TROCAM-8I
por Jolas nova» ou relogloa para
bolso, pulüo, eto. Concertos om gorai

CASA DE CONFIANÇA
JOALHERIA PALADINO

Monteiro A Loureiro — Telephone:
Norte 3044

TOSSE?
PEITORAL ME MEI„ OUACO

13 AGRIÃO /
NUNCA FALHA 

A. Lrlvni Ldlc — Pelotnii
Vtiide---ü nas prlncipaes drogarias

pliarmacias
Lie. n. Sõ4, (le 1G-G-022

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma 

pr"Sô;
u-í physlologltt da Faculdade de Me-
dicina" do Uio dc Janeiro; Ataistento
ilo Protessor Oscar dc Souza no ser-
vijo dc Moléstias Pulmonares u do Co-
•.•aóão, da Pollcllnica Cleral do P.lo do
"uneieo, ti encontrado todos os dias, em

I ceu consultório, ltua da Carioca 11. 8,
j de 2 ús 4. Residência: It. Copacabana

n. 847. TcL-iihor.s Ipanema 1788.

Motor a gaz
(POBRE)

Vundo-se um üe uü/no IIP. do fabri.
cante lliglcí (liuston 1'rootOl' Lincoln, En-
-rlnnd'1 com os pertencei segulAtest

i pioiltictur dn ua1, cum u» ue.cesfarlos
lijulu-- rerractorlo o produetor, fellu em
duas parles, pina lacllltar transporte.

I purlllcadoi* com üfrortiM tainpsa ps-
. ra llniper-a do uie-ino.
I 1 MOTOR HORIZONTAL COM 2 QRAN-
| DES VOLANTES 120 W 200 RTPM.
I l compi'C5?oi' completo para dar parti-
| da ao motor; u compressor c-lá liKadu com
! pequeno motor tle gasolina on kciwno.

I ba**o de rerio lunlIJu, lubof « pira-
l'UrO.-.

i grando sllcneluto, ileieérga com ~

inciroá dc lubuj.
PREÇO OO MOTOR COMPLETO

30:0005000
Lstc preço 0 de oceasião, para desuc-

cupar logar, pub u nic jr \alc cinco vo-
zes este preço. Entrega ua Marítima.

RUA THEOPHILO OTTONI, 99

28 DE SETEWIBRC
(Medalha de prata n. 1, na

ExposlçHc lu Centenário)

Organização '•rlglnnl:
— Perfeita on-unização militar.

2 — Ensino obrljatôrlo.
— Cultura especial do vor-

naculo.
4 — Educnçilo Integral: do cor-

po, da cabeça e do coração.
C — Religião do dever cumprido.
(— Combate ao futebol o nus

esportes violentos.
— Apuro das qualidades mo-

rals.
—Oficina singular de modelar-o-caracter-lnfantlli

9 — Dlrecelo de conhecido edu-
oador—o coronol dr. Llbc-

rato Bittencourt, lonto da
Escola Militar.

Singularidades:
— Com a Cartilha 28 de Sc*

tonibru ensina a ler e a cs-
crovor em 2S dias.

— Nunca perdou um s6 alu-
uo no vertlliulu das acedo-
mias.

2 — Casa unlca dc ensino que
compareceu ú Exposição do
Uentontlrio o aos funeral»
du Rui—,o mulor mestto
da língua.

4 — 00 V úo aprovaçíes sou
exames do Pedro II.

6 — Medalha do prata n. t na
UxiioalçBu do Cvntrnn-rlo.

— 24 reservistas, sem um só
Inabilitado.

— Publicação mensal do Ke-
vlsta, no 10" anno, com ofl-
ulnas próprias.*

— Intcrnato • externato, edi
(Iclos próprios, 21 do Maio
n. 35S.

0 — Sueeurunl úr. Mantos: Amador
Buenos 215.

^.ATFSO MUNICIPÃLJ TOMADA amai BE 1924 •:• Concessionário: WtLTER MOGCHi
GRANDE OO ANHIA 5L.VIRIOA

^^si^nâíura de
áaleriêis

para 20 recSías
Convidam-80 os unhoros novos inseri-

ptos a virem retirar as localidades que
lhes oouberam por ordem de Inscripção,
eté ao dia 8, depois de amanhã, ão 5 ho-
ras da tarde, continuando aberta a assi-
gnatura, bem como a dao localidades res-
tantos: poltronas e balcões.

Continua, no escriptorio da Empresa (lado da Avanlda), de 10 horas da manha, is
B horas da tarde, a VENDA CUMULATIVA para

ESPERT1NAS
(A's Quintas-feiras, ás 4 horas)

VESPERAES
(Aos domingos, is 2 % da tardo)

A VENDA para estes espeotaoulo» sori feita ou para os 10 acima indicado*!
ou separadamente para 6 vespertinas o 5 vesperaes,

AVISO — As 5 vesperaes e as 5 vespertinas seráo com operas differentes

mw

COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA--MAR/E-THÉRESE PIÊRAT - -

PREÇOS Püll ESPECTACULO — (VENDA CUMULATIVA) — Krlza** b C.tmnrotcs
de l», iso;}; Camarotes de 'j", "s*; Poltronas, uu$; ualcões a c 1), íioj; Idem, ou
lias filas), 165; Galerias A e. B. b$; Idem, uutras lilás, 7S000.

VENDA AVULSA POLTSONA. 355000

Director artístico: Mr. LUGNE-POE

HOJE DOMINGO HOJE
A'S 2 :4 —- 1» VESPERAL

Les- Harionettes-
POLTRONA, 1-J50UU

AMANHA — 2» feira — A'e Ç "4

6* recita do assignatura

3" feira, 8 — Ae 8 ->i

RtCITA EXTRAORDINÁRIA
ü ucloi, dc PORTO ItICIlE

LeBoutÜUVloe amooreose
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniimr.

JARDIM Z00L06IG0 sçI*?-»

AS G ?4 — RECITA POPULAR

FRANCILLON
POLTRONA, S$00U

#

3 actos de HENRI LAVEDAN
Notável criação de MARIE THtRtSE

PlíRAT

PREGOS DÜ COSTUME
1'ÜLTTIU.NA, 13»0U0

BILHETES A' VENDA

)jam>i'ima»u*mimii*amii^mm\i^^\>-<m^

[sanatório
j GüflNflBflRRj

í
i

RUA GUANABARA, 22
(LARANJEIRAS). TF.LEIMIO.NES:

11. M. 877 0 SIS
Insultado a 45 me. de altitude,, em
looal laolado, silencioso • livre de
poeiras, em centro de majestoso par-
que e deífrutendo maravilhoso pa.norama,

FRANQUEADO A' CLINICA
DE QUALQUER MEDICO

Esplendidas in«tella«See pare ALTA
CIRUR6M

StCfio especial do MATERNIDADE o
GVNECOLOGIA.

ALIMEMTAÇ*0 ESPECIAL para doen-
te» om REGIMEN D.ETETICO.

I

amo-
UIARlAb DESDE 1S?OÜO

oaammoaaafo<à

COMPANHIA BRASIL CINEMATOGKAVHICA

ABERTO TODOS OS DIAS DESDE 8 I10RA:i
H CONTINUO EM EXHIBIÇÃO O MACACO

O MAIS RARO E O MAIOR DOS CYNOCEPHALUS ! !

3 DESCOBEÍlTO PELO NATURALISTA ALI.E.M1UJ RUHPELL riA-j ALTAS MON-
TANIIAS DO SCI. DA AI1YSSINIA.

EXITO INCOMPARAVEL ! !
O GELADA receberá as rações ás 10 [¦;, á 1 e ás 4 horas da tardo

hOJ£ — FESTIVAL DO GRUPO MUSXAL 17 DE JULHO — HOJE
"nriTniiTiTiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniTmíTmmiiiiimiiiiiiiiiiiiimT

ULTIMO DIA, ultimas sessSos com este programma que tem «Ido 0 encanto da
Avenida Rio Branco — 7 actos da F RST NATIONAL — Programma Serrador,

com ANITA STEWART

VEMDSXX
E os celebres macaco,-: da TOX FILM, eni MACACOS A' LA MODE, fabrica dc

sari-alhadii*.
AMANHA -: AMANHA

JACKIE COOOAN
ein um Errando rilni do PROüRAMMA SERRADOR,

PAPAE (Daddy)
E ainda mais Ulll fllm lilitructlvo da FOX FILM

A** ArfCV/T^/V/M/s.s D^ OANnDÂ

COPACABANA CASINO-THOTRO
HOJE o

GRANDE EBPECTACULO
DOMINGO

1> RECITA EXTFWWINAfilA
HOJE

HOJE — Recital da senhorita HELENA MAGALHAE8 CASTRO, ie 2 Vi da Urde

Grande suecesso — RANDAIL-FLORELE e sua troupe •' L'Alouette", com a revista
,^Jt^i^/iu-*--u-inAn**nrw-^^ *lf* + *****\*\V

) OH! CHERI! (
A's 9 horas! um novo • Interessante fi lm

As 10 horas: RANDALL FLOÜBLII e toda traupa." m im^mpp ffsfmmétpp ¦ ¦ w>
Camarotes e Baignolre», BO$OOP .— PoUronaa, I2$000

NIO SE RESERVAM LOÇALIDAPI»
Quinta-f-ira. 10 —- 2» rielta d» ai»l»natura

¦e"*M

illIIIIIIIIIII!lllll!llillill!lilli!lllliiil!l!il!ll!!!!!!l!lllllll!lli!i!llll!IIIIIIIIIIIIIIIIIH
¦^VSrti*S/V>^VVVVVVSÍVVVWVVVVVVVV*rt*VVW<MS-^VVWN^^V^ C

Gí-loriei Swanson
EM

ZA
p**p***-iT ' .~nf»*%tiçxyxB2.!\

Amanha

Nos Cinemas

Avenida e
Super-producção Paramount

¦yiffiêí&df

EMPRESA PASCHOAl SECRETO

Theatro S. José Director artístico Luiz Peixoto
Director scenico Isidro Nunes

HOJE, ás 7 %i]Wk SESSÕES \ A»i 9 %, HOJE
A HEVISTA DE PÍÍJ0B ilORE % UPUARDÔ VICTORWO, COM MUSICA DO

tJAÍSTIlO ASSJS PACHECO

WF* 0 mais legitimo suecesso do theatro de revista
DUAS HORA8 DE INCEÍ»ANTI QARCALHAR I _ "CHAR6E8" A8 MAIS

OPPORTUNAB E INTBWMANTI8 1

BE

DITO I FEITO
Kyawmoimwomm+oaMmPiimmiitimmommummiymm+vamWom

A*s % %yr? Çlrwdiosa Matinée

n!||||||!lllllllllll!lllll!llll!llllllllllllllllllllllllllílll!li

S= m UM "CANDOBLE"' EM SCENA, ONDf APPARECEM "ESPÍRITOS" DE TODOS

/ " m rproosi |
Amanhã e sempre ! — D^O E FEITO !

mfJ^*ifJiv^**f^v*^mbf!J**fm*f*>fAi$^

CINEMA MODERNO — ('Trunspondo BarreiPí»" (11° e 12" capítulos) —
"Quom sou eu" ? (6 actos).

'" HJMMtm

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BRASILEIRA DE DIVERSÕES

51 — IlUA VISÇOM1E DO BIO BRANCO — SI
A uijiíh popular e querida casn dc dlveraOes denta capital

A JOVEN DO ATELIER
HOJE o todas as noites, ás 6 e As 10 horaa — Sensacionaes torneios duplos

disputados pelos melhores artistas do Electro-Ball
Vencedores do partido do dia 5: ARTHUR e ANGEL

QUINTA-FEIRA, S do corronto, is 14 horas — Grando o extraordinário partido,
em 20 pontos, disputado pelos profissionaes do Electro-Ball

Tocará nos intervallos a banda de musica do Corpo de Marinheiros NacAnaea
t-NTRADA 1Í0U0, COM DONIFICAÇitO KM PRÊMIOS

AO ELECTRO-BALL CINEMA — SI. Rua Visconde do Ria Branco, 51

I0E30C 30E30E xosaos

CARLOS GOMES
O THEATRO DA MODA

¦^^it-^A-^^^^MViiN^-^VN/WSiN^SA/*,
IOESO

EMPRKSA

Paschoal Sesreto

Temporada LEOPOLDO FRÓES
HOJE — A's 2 "i — ÚNICA MATÍNEE — As 8 *.i — HOJE

.  O MAIOR SUCCE6SO DA ALTA COMEDIA NO BRASIL 

SANGUE AZUL.
4 ACTOS MAGISTRAE8 DE CHARLES MERE'

Com LEOPOLDO FRÓES e toda a Companhia
Terça-feira — Ultima representação de "SANGUE AZUL". — Quarta-feira,

8 do julho, espcctaculo de gala em homenagem i Independência da Republica
Argentina.

nr-,m £3301301 ini-ini 1000158=

EKEP21ESA THEATRAL JOSC* LOUREIROl *^*ViAi*«iVtA*'

THEATRO LYRICO A's 9 horas — AMANHA — As 8 horas
A linda o f|na operei» em a actos

PELA ULTIMA VEZ

LA MONTERIA
Em recita popular

Terça-feira — -i* récll» üe atilgnaiurn
— i« representação íij linda opereta

LA LEYENDA DHL BESO
.THEATRO REPUBLICA —- Bravamente

rcappariçio da Companhia Italia Fausta-
Luollla Perca,

COIVIF»-AIMHIIÀ VELA9ÓÒ
HOJE — A's 2 &' — MATINÉE HOJE — A'« 8 % — 801REE

RE'C1TA3 POPULARES o aos seguintes preços: Frizaa, 60$; camarotes, BOS; pol-
tronas, 12$; Varandas, 125; Cadeiras, 8S; baleio, 6S; galeria numerada, «içooo

f: GERALi 3Ç00O é

Ultimas representações da muito querida revista em 3 actoa _

RIS

¦: ;^Ç

*,':':V

0E30 ESTAO SUSPENSAS AS ENTRADA8 DC P AVOR 8EM EXCEPÇÃO DE PESSOA.

l ¦^*i"*g<y
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O JORNAL — Domingo, 6 de Julho do 1924
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ILEilRIltEMll
Internato, aeml-latrruato e extrr-

nato pnrn uirnlana
1*1. IIIITI.IUNA V.l - 1'fcone V, 22BS

EducaçAo Intollooluiil, urtlstlia e
multo «epeolalmenlo moral. Miiblun
da arto culinária, de trabalhos do
agulha, corto da vestidos, coute
cção do chapéos, etc.
- Iüstão abertas aa matrículas das
8 ãs 11 horas.

PEÇAM PUOSPECTOS

A SEDALIM
Actua soberanamente
nos embaraços dys-
menorrhelcos (mens-

truaçfio laboriosa).
O uso de SEDALINÀ
nesse periodo critico
supprime por comple-

to a "dôr".

MME ~—'  s^asaa™ Ultimas rsTotioisis =
Os acontecimentos de S. Paulo

A reacção do governo paulista —Infor'
mações da Agencia American?

$

i
I:,

METHODO-DE-COUTR RQUJiA—
homem — om portuguc*-

, ns, i2$ooo
DIJOU DE LA MODE . . . 2$500

no typo do Mi Demaln, chegou
o ri. 23

JOniSAES para BORDAB, avulso e cm
assignatura

• FIGURINOS
sempre novidades

CASA REYNAÜD
nua dos Ourives n. C7

S. PAULO, C (Urgente — .í. A.)—
Dificuldades do communlcaçilo têm
nos Impedido dc transmitiu- noticias
retalhadas no •¦movlmínlo revolucli*
parlo, quo Irrompeu, hoje, nesta ca*
pitai,

Orando parto da guamloio fe-
deral aublcvou-sc, prendendo o com-
mandante da região, gi-tu-ml Abílio
do Noronha, C atacando o Palacln
Presidencial, ondo foi offereclda
enérgica realHtencla por numerosa
força dc policia, quc se conservou
fiel ao governo,

O cornmandanté das metralhadoras
dos revoltoeoH, teve uma perna fra-
cturadev, sendo morto pelas forcas le-
gata o commandantc da cavallarla
do policia.

Atí*; a hora om que tolegraphamoí
continua a resistência, com manl-
fetito ,enfi*at|uec,lmento dVis forçai*
rcvnluchinariae.

Noticie-«o a próxima chegada dc*
elementos militares flols ao g verno,
com os quaes so espera vòr restabe-
líclda-ii-ordem-publlea,

Casa Guiomar
CALÇADO DADQ

A MAIS BARATEIHA DO BRASIL

AVENIDA PASSOS N; 120
A CASA GÜIOMAtt lani-a no merca-

do uiuis nma marca dc aua criando

3A.TA-01A!»
'. Em vaqaeta escura»

dc ns. 17 a 20 .. .. .'. .. .; 'OÍBOO

de ns. 27 a 83 .. .. .. .. .. 6»600

de na. 33 a 40 .. .. .' 8*500

Envcrnlradnal

dc na. 17 a 20 •* •• 8*0*0

ile na. 27 a 33 ..  lOfOOO

dc ns. 33 a 40 ..  KfOOO

reli».Correio,-inala 1ÍJO0 por par.
Rcraettem-ae catálogos lllnatradoa.
Gratiá para o Interior a quem os ao-

licitar.

Fedidos a r'.A

JCLIO DE SOUZA.

A8SETINAR, DAR ALVURA A' CUTI8?

LEITE DE GERA PURIFICADO
(PUniFIED WAX MILK) *

CLINICA DB DOENÇAS DO RE-
."CfUM B ÂNUS. ¦

Tratamento enprclnl. Indolor daa

HEMORRHOIDAS
. . aem operação,

DR. RAUL PITANGA SANTOS
. Paaacio, SO, sob., de 1 ias 4

RAIOS X
Installações de grande potencial.

DRS. PEREIRA UMA e VON DOEI,.
I.INGER DA GRAÇA, da Academia de
Medicina o Director deste serviço na
Beneficência Portugueza. . RODRIGO
SILVA, S áa 3 118. '

Sim! o IIP" cura!
Coceiru dc cHo c extermina carrapa-

los inrallivelmente. VIDRO, 4?. .nua Vas-
co da Gama, 12. Rüa'Sete, 3 e 151 o 1»
do Margo, 10.

DR. F. JENNE
Approvado em Berlim e Rio de Janeiro

DOENÇAS DA PELLE, DO CABELLO
E SYPHILIS,

CURAS MODERNAS
LÂMPADA DE KROMAVER — 80LÁR-

TIFICIAL — DIATHERMIA

Rua da Assembléa, 100
2» ANDAR

9 — 12 0 5 — 6, ' 
'

Tratamento do apparellio digestivo.
Consultas das dietas especiaes.

Curas positivas para etmnagr.ecer c
para engordar pelo methodo o mais

moderno.
Consultório: Rua Uruguayana, 36. .

2.»", i." e 6."* feiras, das 3 ás 0 lio-
ras da tarde.

Residência: Rua Machado de Asais, 20

Tel. B. SI. -í 105 -- Attende a chama-
dos por telephone.

PIANOS
E AUTO-PIANOS ALLEMÂES DE

PRIMEIRA QU.VMDADE
Visitem a permanente e grande
Exposição da CASA ADOLFO BEN-
GELL. Rua do Passeio n. 42, loja
— Telephone Central 2336. Ven-
df-rsu a dinheiro e a prestação.

Começam a roglatrar-su defecções
nas forçaa i-.ubvorslvas.

NO MINISTÉRIO DA
GUERRA

Durante toda o noite foi Intenso,
como 6 natural cm circumstancias
Idênticas, o movimento de offlciae
no Mlnlutcrio da Guerra c Quartel-
General. '

A's 23.30 horas, o general Rlboi-
ro dü Costa; quc tinha pouco antea
no ausentado, regressou ao Quartel-
Qeneral, lá permanecendo durante
toda a noite.

No ministério, o movimento era
o mesmo, estando todas afi autorlda-
dos a postos.

O P B. C,
Ao escurecer, o l" batalhão dc ca-

çadores, cujo quortel, cm Nletheroy,
deixou esea cidade indo aquartelar
no pateo Interno do Ministério da
Guerra.

Commanda o 1" B. C, coronel
Menna Barreto.

O Cattete á noite
NOVAS CONFERÊNCIAS COM O

DK. ARTHUR BERNARDES
Ü movimento quc eo observara ao

correr do dia, como ora de suppor,
entrou pela noite a. dentro, empre-
atando ei residência presidencial o
aspecto de franca anormalidade.

• O chefe do Estado, apôs o jantar,
servido nos aposentos particulares,
desceu ao salão dos despachos. Ahi

eaperavain oa ministros da Man-
nha o Agricultura, deputado Hercu-
lano de Freitas, "leader" da oan-
cada paulista, senador Bueno Bran-
dão, general Silva Pessoa e outraa
mais pessoas. Attendendo ús autorl-
dades que o procuravam, o dr. Ar-
thur Bernardes, sempre a par dos
acontecimentos da capital pauliata,
providenciava sobre as novas ordens
reclamadas pelo combate á sedição.
A's 22 horas, deixando o pavimento
térreo, não sem primeiro recebei*
novos protestos de solidariedade que
lho foram levar senadores e depu-
tados federaee, membros dà magls-
¦tratura local o federal, funeciona-
rios públicos o representantes de
todas as classes sociaes, o dr. Arthur
Bernardes voltou aos apoeentos par-
tlculdroe, onde recebeu os srs. ge-
neral Setembrino de Carvalho, mi-
nlstro da Ouorra; almirante Alexan-
drino de Alencar, ministro da Murl-

âha; 
dr. Carvalho de Araujo, dlre-

tor da Estrada de Ferro Central do
Brasil; 

' 
dr. Cincinato Braga, dire-

ctor-presidento do Banco do Brasil;
general áilva Pessoa, commandantc
da Policia Militar; dr. Frncisco Sá,
ministro da Viação; deputado Anto-
n|o Carlos, '-leader" da maioria e
marechal Carneiro da Fontoura,
chefo de policia.
Os telegrammas dos governa-

dores estadoaes
NÃO HA ALTERAÇÃO DA ORDEM

NO SUL

,0,-dr. Arthur Bernardes, apôs u
reunião ministerial, telegraphou aos
governadores o presidentes esta-,
duo.ee, communlcando-lhcs que ir-
rompera um movimento sedieioso
na capital paulista. Hontem mesmo
começaram u chegar A secretaria do
palaoio do Catteto ae respostas devi-
das, todas hypòMiecando solidarie-
dade e assegurando que" reina or-
dem o tránqü}llld«.de, nada consten-
do sobro posslvele 

'acontecimentos.
Até A madrugada do hoje o chefe

do Estado havia recebido despachos
dos srs. Turiano Meira, governador
em exercicio'do Amazonas; Godofre-
do Vlanpai presidente do Maranhão;'José' Augusto, governador do Rio
Grande'do Norte; Mathias Olympio,
governadOR do piauhy; Ildefonso Al-
bano, preéidenfO'do Ceará; Solou de
Lucena, : presidente da Parahyba;
Sérgio Loíretp, governador de Per-
nambuco; Coáta Rego, governador
de Alagoas; Graccho Cardoso, pre-
sidente' de Sergipe; Góes Calmon.
governador da Bahia; Florcntino
Ávidos, presidente do Espirito Sau-
to, *c Souza Castro, governador do
Para.
.0 sr.. Sérgio- do Lorcto, governa-

dor de Pernambuco, telcgraplion
ainda comniunjçftifdo que estava á
disposição do'.'governo federai um
forte contingente da Brigada Jlili-
tar ;,do Estadoe Alláa, semelhante
gesto* quasi todos os governos esto-
duáes .tiveram, collocando ao servi-
ço do .presidente da Republica os
elementos que julgasse necessários
requisitar. ...

A SITUAÇÃO DO SUL
. / O., presidente da Republica rece-
beu, hontem, os seguintes telegran
mas:....

, "Bello Horizonte — Aceusando ri*
ceblmento' da. communicação

;v. ex. de haver irrompido em f<
..Paulo uma 'sedlçSo militar, apresso-
'¦ine em levar av. ex, as segurançy

do decidido apoio'do grverno o do
povo mineiro, pondo desde, já á diS-
posição dó governo federal todos os
recursos d'p'Estado de Minas para o
restabelecimento da ordem e defesa
do reglmen. Communlco a v. cx. qüe;
a -meu convite, ccinpareceram em

j palácio os commandantes da"7? bri-
! gada e 12° regimento de infantaria

que estão-promptos para cumprir as
ordens do governo da Republica e
respondem pelas forças s:b seü com-
mando.

Communieo mais que todo o Esta-
do se acha em* completa normalidade

fi que es forças' pollclaes estão de
promptldão para qualquer emergen-
«ia. Cordiaes saudações. —: Raul
Soares, presidente do Estado", i"Paranaguá —¦ Respondendo - ao
telegrammó do v. ex'., relativamente
ã revolta da parte da guarnição fe-
deral do Estado de S. Paulo, tenho
a honra*, de com-municar « V. ex. auz
.reina eomepleta celma em todo o Es-
tado. — Respeitosas ¦ saiidaçBèc. -t
Jlunhoz du rtoclia".

"Florianópolis — Sclonte do cabo*
gmmma dc v. ox, doternilnel us pro-
videiiulae qu-.. o cano requer.

Au guernli-ôes fedoraes inspiram
inteira confiança, Attencloaus saúda-
çõefl. — Pereira de Oliveira, gover-
nador"."Florianópolis — Ante os Inmcti-
tavels succeeaos desenrolados em São
Paulo, venho em nomo do Balado
hypothocor a v. ex. completa solida-
rledndc e fidelidade absoluta ás In-
stituiçõcs republicana», pondo a dis-
posição do governo federal todos oh
inelus de que dispõe o Estado para
a manutenção du ordem elvll e pro-*-
Hglo dan tiutorldiides constituídas —
SeudaçÕOs uttonalottae, — Pereira dc
Oliveira, governador.*f

Porto Alegre — Acabo do receber
o telegramma da v. ox. do hoje. lm-
modlatámonto deterrtiinel <i prompti-
dão do todusas forcHs estuduues c a
necessária vigilância. Pôde v, ex.
confiar no nosso proniplo c decidido
auxilio em defi-i*H da ordem e proeti-

-glo-Uo-governo-de--v^ox.-e-dos-Esta--
dos. Saudações cordiaes. — Borges
de Medeiros."

UM OFFKRWCIMENTO DO DR.
RAUL SO.-UIBS AO DR. CARLOS

DE CAMPOS
O dr. Raul Soares, presidente 1o

Estado de Minas Gerae», dirigiu de
Bello Horizonte ao dr. Carlos de
Campos, presidente do Estado de

£.. Paulo, o seguinte telegramma:"Ao ter notlolii du sedlcfio militar
o ataque ao palacln do governo do
Estado, venho manifestar u v. cx.,
cm nome do governo e do prvo do
Estado de Minas Geraes. Intiira so-
lldariedade e cominunlear que tolo-
graphel Imme-dlntamonto no sr. pre-
sidente da Republica pondo ii d'spo-
sição do governo federal, ledos os re-
cursos do Estudo de Minas Ocr*-i*>H
para o restabelecimento da ordem c-
defesa do reglmen. Saudaejões ütten-
ciosas. — Raul Soares."

O PRESIDENTE DE MINAS
GERAES TEI.KGRAPnA AO MI-

MSTRO DA GUERRA
O marechal Setembrino de Car-

valho, ministro da Guerra, recebeu
do dr. Raul Soares, presidente Uo
Estado dc Minas Geraes, o seguinte
telegramma.:

"Bello Horizonte, 5 — Em respos-
tn ao telegramma' relativo ao movi-
mento revolucionário que acaba de
irromper no Estado do S. Paulo, vo-
nho eommuniear a v. ex. que já te-
legniphei ao sr. presidente da Re-
publica, «ssegurniido o decidido apoio
do governo e do povo de Minas Ge-
raes para a manutenção da ordem o
Instituições republicanas.

Communieo que os commandanteíi
da 8* brigada e 12" regimento de in-
fantaria estiveram -commigo eni pa-
lacio e estão promptos a cumprir
ordens, respondendo pelas forças sob
seu crmmando. Determinei medidas
no sentido de guarnecer e vigiar <ue
fronteiras. As forçaa pollclaes estão
de promptidão. Acabo de vieitar os
quartéis do. Forçn Publica em com-
panhia dos auxillares de meu gover-
no verificando perfeito espirito do
ordem e obediência, por parte das
tropas da guarnição. Aguardo in-
formações que pedi com urgência aos
commandantes dos batalhões de poli*
cia sobre contingentes quc p'ssam
ser postos immediatamente á dispo-
sição do governo federal. Saudações..
— Raul Soares."

O MINISTÉRIO EM REUNIÃO
PERMANENTE

Os ministros dc Estado pennane-
eeram no palácio do Cattete ¦ em con-
ferencia eom o presidente Ja Repu-
blica. Tambem se acham presentes o
governador da cidade e o chefe do Es-
tado Maior da Armeida. O dr. Arthur
Bernardes, por sua vez, contiim'a a
receber eommunieações sobre a ma:*-
cha dos acontecimentos.

0 NOVO MINISTÉRIO
PORTUGUEZ

0 sr. Rodrigues Gaspar orga-
nizou o gabinete

LISBOA, 5 Serviço especial (A.) —
O sr. Rodrigues Gaspar reconsiderou
a sua deeisão anterior, resolvendo or-
ganizar o Ministério, que íico.u assim
constituído:

Presidência do Conselho o Inntcrior,
Rodrigues Gaspar.

Firçançças — Daniel Rodrigues.
Justiça — Catanho do Menezes.
Colônias — Bulhão Pato.
Trabalho — Xavier da Silva.
Marinha — Pereira da Silva.
Estrangeiros — Vietorino Godinlio.
Commercio — Pires Monteiro.
Guerra — General Vieira da Ro*

cha.
Instrucção — Abranches Ferrão.
Agrueultura — Visconde do Podral-

va.
O sr. Pedro de Castro, que havia

concordado em aceitar a. pusta da Jus-
tiçça, desistiu do fazer parte do ga-
binete.

— O sr. Domlngues dos Santos, na
hypothese de formar o governo, ha-
via convidado o dl". Joio do Barros
para ministro dos Estrangeiros.

CASO MATTEOTTI
25 MIL LIRAS A QUEM DESCO-

BRIR O CORPO
ROMA, 5 (U. P.) — O centro exe-

cutivo do partido unitário offereceu
a recompensa de vinte e cinco mil
liras a uueni prestar informaçoões
que permittam a descoberta do
corpo do deputado Matteotti.

DUMINI EM JUIZO
ROMA, 5 (U. P.) — Informa-se

quo hoje, no correr do interrogato-
rio relativo ao assassinato de Mat-
teotti, o aceusado Dumini procurou
por todos os meios, perturbar e em-
baraçar a acção do procurador da
justiça, cantando, canções toscanas
populares, nssovlando baixo, ou re-
cusando-se a responder ás perguntas
sobre pohtós precisos que lhe dirl-
gia o magistrado, quando estas eram
de natureza a criar-lhe situação pre-
judicial. ^ 

' 
.

O ASSASSINIO 
"DO 

PADRE
\ MISrZONI

ROMA, 5 (U. P.) — A Commis-
são Central Executivo da Associação
dos Clérigos, dirigiu uma carta ao
promotor publico da província de

• Ferrara solicitando que inicie dlll-
genclas, afim de verificar se Dumi-
ni, um Uos principaes responsáveis
pelo desapparecimento de Matteot-
tlassasslnou o padre da freguezia
Mlnzonl. no mez de agosto ultimo em
Argcnla.

CHRONICA THEATRAL
¦ ee ¦¦ » ¦¦¦-

Companhia Dramática Franceza
LES .UUI.ES DANS LA TEMPKTE

Foi a Bra. Pcrat quem estreou a
comedia heróica, cm quatro autot,
do AlL-tyt du Bois. A rcprencn.uçúo
foi em Monto Cario a 24 du Janel*
ro de 11120 e ao lado da ura. 1'loral
figuraram dignamente os an, dc
M«x u Daltour.

Sú cm 1823, uo Theatro Saruh
1'iirnliardt, foi a peça rcpresentda
om Paris, cabendo á ara. Vera Ser-
glno u figura grandiosa do Uomitla.
Hontem coube-noB ver a peça no
ThoiUro Municipal, o no pape) de
,-iomltlii a «ra Plurat, <jue o orlara
em Montc-Carlo.

O er. Albert du Bois tinha adqui-
rido certa notoriedade, quando na
Comedia Francesa foi representada
a sua "Herodlcnne", em que sc no-
tavum cxcellentes qualidades dc-
thcatro, que lhe proporcionaram sue-
cesso inconteatavei. A peça quc se
lhe cci-ulti, "Les aigles dans Ia tem-
pírte", cm brilhantes versos sonoroí*.
altivamente rythmados, não conse*
gulu o mesmo exito, comquànto to-
nha agradado bastante. Talvez haja
contribuído para Isso certa hesitação
que se notu no trualho do autor, em
que não ha uni uepecto preeloo do
genero dramatlon, porquanto, nni. lo-
mos a sensação de assltlr a uma
tragédia clássica, ora prece-nca tte*
deante dos olhos, a acção extremada
de um drama romântico.

Para quem cursou os estudos da
humanidades o mergulhou demora-
damente o eeu espirito nos livros dos
historiadores latinos (os du língua
genuína o não os da Collecção Pan-
ckOUCtte), existo a convicção de que
Domiclano era grande, bello c co-
brio (fazia uma só refeição por
dlu); reinou gloriosamente durante
alguns annos, inas a. vaidade o 0
egoísmo perderam-no; tornou-se ra-
pidamente cruel, ao quc dizem Ju-
venal e rSuetonio. E' no ultimo pu-
rlodo da sua vida quc o vemos na
peça."

Domiclano apaixonara-sc louca-
mente por Domitia Longina, noiva
de Aellud Lamla. O noivado não era
obstáculo para um imperador ru
mano. Domiclano manda vir á sua
presença Aellus Lamia o, para des-
embaraçar-se do rival, dlz-lbo que
fará exilar sua mãe c sua irmã n.i
Ilha Pàndaterla, uni Infernal roehe-
do nu' o deserto, sem água c sei
alimentos, refugio de serpentes ve
nenosas, juneado de cadáveres du
precedentes victimas. Em algun
dias ali morriam os deportados sei
que fosse preciso matal-oe. As po
bres mulheres morreriam assim, s
Aellus não preferisse salval-as, ma
tando-se. Aellus não hesitou, abril
«s veias e morreu, fazendo Dornitl
jurar que o vingaria.

Nos tres últimos actos asslstin^
ú luta entre os dois espoeos, Domi-
tia e Domlciano, já então rei. A pai-
xão do rei seria um simples desij**
'bestial? Em Dormitia* hm-erá um
combate entre a repulsa moral qu
ella sente pelo assassino de seu nol
vo e o prazer inconfessável que elle*
sente eom as carie-las do monstro'i
Esse problema psychologico não es-
tá claramente esclarecido, como sc-
ria natural numa obra clássica; o
autor esquivou-se ao drama de eon-
sciencia. deixando-o na penumbra

Tal qual i, terminando oom o »<•
sassinio de Domiclano, tramado ooi-
Domitia, o drama é bem architectei-
do, sensacional, empolgante. Na vida
das personagens ha uma accentua-
ção que lhe dá visos dc realidade e.
comquànto se trate de acontecimen-
tos oceorridos em priscas erae, pa-
rece que a. verdade historiou não
soffreu injuria grave, antes mereceu
attenções e deferenias do autor.

A sra. Pierat, com ã sua educa-
ção clafesica de arte dramática tia
Comedia Franceza — educação dc
que ella nos deu fugitivos aspectos
na comedia "Aimer", de Geraldy, e
melhores provas na pallidez eom que
esboçou a "Francillon", demonstran-
do não ser esse 0 genero coms*ati-
vel eom o seu talento o os seua re-
cursos — manifestou-se. num. cs-
plendido relevo, no papel de Domi-
tia, em que revelou singular ener-
gia na longa persistência.do seu ódio
engenhosamente inventivo. Sob a
niansuetude ** a doçura quasi terna
dn csDOsei acariciada, a sra. Periat
deixara perceber as garras da fera,
aguardando o momento opportuno
para o -,'rande salto agffre*****elvo.

Dòmicianò foi uni rei apaixonado
pelas letras e prtas artes e at-* mes-
mo na auo. crueldade elle punha ro-
quintes de elegância apurada; de
tudo Isso foi excellente interpreto o
sr.'. Dhurtal..

Ci/t. outras interpretes deram bons
contas dos seus papeis.

Vt, B.

A QUESTÃO DAS RE-
PARACÕES

A DIVERGÊNCIA ENTRE A
FRANÇA E INGLATERRA

PARIS, D (IJ. IM — Realizou-se
lioje no palácio do Quai d'Orsay im-
portanto conferência entre o presi-
dente do Conselho de Ministros, sr.
Herriol, o sr. Luis Barthou, presi-
ciente dei Commissão dc Reparações,
os ministros das Finanças e da
Guerra, srs. Clemente! "c general
Nolle-t, o perito financeiro, sr. Sey-
doux que representou a França na
Commissão Dawes, assistido do sr.
Deletas da Commissão do Repara-
ções. afim de examinar a situação
decorrente da divergência com a In-
gia ferra a respeito da próxima Con-
ferencia Inter-AIlIada a realizar-se
em Londres no dia lli do corrente.
Ficou resolvido annullar os effeitos
da nota britannica convidando as
nações aluadas á Conferência de
Londres, mediante a remessa de uma
nota ás potências interessadas tra-
çando u ponto dè vista francez.

Uin communicado publicado após
a entrevista do Quai d'Orsay, decla-
ra que foram combinados os_ pou-
tos principaes de uma exposição de-
talhada que será remettida ás po-
tencias, cuja redacção definitiva fi-
cará terminada na próxima segunda-
feira.

\^\<--**«*S^i»*i-«*S*iSi#*»A^***Ai^^^^^^^^**>^*

ASSASSINIO A FACA
A'a 21 e 30, desenrolou-se. em NI-

cllieroy, á rua Serra Nova esquina
de Marechal Decdoro, uma scena -le
sangue, que custou a vida a um ho-
mem. Doia carroceiros. Gentil Go-
mes e Cypriano de Mattos, ambos
brasileiros, casados, residentes num
casebre á primeira daqu ellas ruas.
travaram-ee de razões, por motivos

j ainda ignrrados.
Em dado momento. Gentil, que se

achava armado de faca, com ella
desferiu dois golpes no adversário.
um dos quaes, alcançando-o no bai-

!}co yentrí, acarretou-lhe a morte.
Praticado o crime, o assassino eva-

diu-se. tendo ' a policia mandado o
cadáver ípara o necrotério»

A ABERTURA DOS JO*
GOS OLYMPICOS

O DESFILE DOS 4.000 ATHLETAS
STADIUM DE COLO.MBES, 5. —

(U. P.) — Ern magnífico o tempo,
hoje, aqui, por occaslão.da abertura
ufflulul dos Jogos Olymplcoa de l'a-
ris. O aol lllumlnava com verdade»»
resplendor todo o panoramu, avl-
vando us ciirus dus quarenta o cinco
bandeiras que punncjavam dosíral-
dadas A brita, representando oa po-
vos Una cinco partes do mundo.

O Stadium regorgltnvu de uma ae-
slstencia entliualosta, calculada em
mais do clncoenta mil pessoas,

A primeira parte da Inauguração
consistiu no desfile das delegações
nthlutleas, que Col um espectaculo
de imponência jamais visto om Pa-
ria. Abrindo a marcha dos athlet.is
Ia numerosa fanfarra, composta de
quatro bnndas reunidas numa só.
Ua a th lotas marchavam em forma-
tura, agruiiados por nações, c u uri-
meira delegação a pôr o pé na lm*
mensa arena, arrancando nppUuisos
ensurdecedores ila multidão que en-
chiu o amphltheatro, foi u argenti-
nu. visto que o prestlto era organi-
zudi) em ordem alphabetlcu.

A Impreeeáo causada pela repre-
sentaçüo argentina foi de admira-

_çno pela centena de athletas íovtes
c vigorosos que íiiai-êTiãyani cohi
desenvoltura e garbo.

INFORMAÇÕES UTElÜ

A' medida que cada nova delega-
ção penetrava no Stadium, a a.ists-
tenda prorompia em ovações. O
Brasil vinha logo em seguida aos
belgas, com uma representação pou-
co numerosa, mas quc attralu *£iir-
tlcularmente a attenção da ateslsten-
cia pelo aspecto vistoso de seus ca-
sacos verdes debruudos de amarei-
lo, ostentando sobre o bolso do pel-
to um grande B bordado a ouro.

Oa brasileiro traziam ei cabeça le*
ve chapéo de feltro hratieo, calcem
brancas e sapatoe de atae-ar com un.
laço asseis gracioso.

Uma voz no centro da grande are-
na, os athltas íormareeni-bc em fileira
c prestaram o juramento olymplco, re-
petindo a tormu a ritua! proferida pelo
arhleta francez Georgo André. A
maior honra que uni athleta pWe re-
ceber nos jogos olymplcoa k ser esco-
lehido para ditar esse juramento aos
seus companheiros.

Terminada esse ceremonia, o
condo Clery pronunciou um bre-
ve discurso defronte da tribuna do
presidente da Republica, respondendo
o presidento Dounierguc em curtas
palavras allusivas ei importância do
acontecimento c declarando official-
mento Inaugurados os jogos olymplcoi
.ie 1Ü24.

Foram, então, abertas innumeras
sraiolas, donde sairam centenas de
pombos voando em todas as dlrecçõis,
amedrontados pelo estreplto das ova
ções e pelo troar dos canhõe-s quu an-
nunoiavam o inicio elas o ympiadas.

Ness'6 momento us estações radio-
telegraphicas lançaram atravez dos cs-
paços a primeira mensagem sobre a"
olym piadas.

No seu desfile através do stadium
as delegações sportivas, quando pas-
savam defronte da tribuna de honra,
inclinavam profundamente as suas
bandeiras cm saudação ao cheio de
Estado francez.

A deles-Hçéio do Brasil, no emtanto,
ao invés de Imitar esse gesto, erajucu,
ao contrario bem alto o aeu pavi-
lhão.

A excepção foi notada, mai a cu-
riosidatlc dos assistentes foi satisfeita
com a explicação de quc a Constitui-
ç.-io do Brasi] não permltte oue a
bandeira nacional seju abaixada em
treinador ao team brasileiro, depol-,
ria parei tia.

A explicação foi dada á United
Press peo sr. Alexander J. Hosarty,
tren-ador do team brasileiro, depois ela
parada."Essa forma de saudação adoptada
pelos brasileiros, disse o"le, c cgual-
mente profunda c elevada" .

UM FILH0T)0~PRESTDEN-
TE CÜOUDGE ENFERMO

WASHINGTON'. 0 CU*. p.) — •;,„
filho íio presidente Coolldge foi in-
tornado hoje tini- llm hospital afim
de .icr submettldo a umii operação
cirúrgica, esta noite.

O estado do enfermo c grave.
O presidente e a sra. Coolldg;

acham-se á cabeceira do filho.

0 TEMPO
Prevl-eücs ilo Uolctlm ilu Directoria

do Meteorologia puni o período de
18 horas do dia 5 até 18 liorus do
dia 6:
NOTA — Em virtudo da grande

doficlencla do serviço telegraphlco,
do qual dependo Intolramcnto o Bo*
letlm Meteorológico dlarlo, com pre*
visões do tempo o outras informa-
ções, deixa este, hoje, du aer clabo-
rado,
PAGAMENTOS

Tlicsouro Naclonnl — Na primei-
ra pagadorin do Thesouro Nacional
serão pagas amanhã as seguintes fo-
lhas: Repartição de Águas, 1* i> 2*
partes, Serviço de Fomento Agrícola
0 Serviço de Informações — Facul*
dade do Medicinei — Escola 15 do
Novembro — Policia (2" e ti* par-
tes — Avulsa da Justiça — Casei de
Dotonção — Serviço Geológico o
Mlneralogico — Protecção nos In-
dlos — Directoria Geral de Estatis-
tica — Instituto Medico Legal —
Directoria dc Industria Pastoril o
Serviço ile Algodão.

Prefeiturn — Amanhã, serão pa-
gas as seguintes folhas: — Proles-
aores Cathedratlcos, letras A a H.
CORREIO

Esta repartição expede malas pe-
los seguintes paquotCB

lElriIEL
Sabão liquido

Licenciado pelo Dopartamonto K. de
Saudo 1'uiillca, iin 5*ü*l)54, soli

n. '.'.tos
HCRPINOL i' mil SSbflO liqiililo, nua*
ve v elile-ut contra us inolclins da
pelle, como Acne, miMii-., osplntiss,

rrtelrui, cczcinaí c feridas.
ANTI8EPTICO multo recomtnciiila-
vol para a ilesInterçAo, Evita o suor
deis mios o. outrns parle» ilo corpo
o pelo «cu nom perfume -se ro'om*
uieiiilei cuiiio sabão «V toucador: o
para as cilaiiçus. Conserva rrnsea e
suave a pello, ilando-lhe alvura e
brilho; tira Bardas i* mancha» — laz
di'sappni'1'riM* a.-, f-rr-us o aspi-rezas,
oscorlatjOca e laccraçõcs, combaicn*
uo lambem a precHsjioíiçflo da pelle,
as -iipufuçúc-e <r us erupções srze*

matosas.

Indispensável em tmia-s as casas
Klironlfa-.-i! em toilus us cusas de
ín-riitmaiiiis, pliarmuclus c drogarias,

DEPOSITO OERAL

IDDLPHQ VASGO GELLOS
Rua da Quitanda, 27-Rio

'Mosellír*. paru iíanroa ü Rltr"dir
Prata, recebendo objectos para re-
glslrar até An S horas, impressos
até ás II, cartas pura o Interior até
ás U.3D, com porte duplo c para o
exterior até as lu."Itassucé", pura Bahia o mais por-
tos do Norte até o Pará, recebendo
objectos para registrar ale ás IS ho-
ras, Impressos atfi úa 19, cartas para
o interior até as 19.30 o com porte
duplo até ás 20.

— Amanhã:"Itapura", para Santos, Rio Gran-
de, Pelotas e Porto Alegre, recebeu-
do objectos para registra:* uté ns 17
horas de hoje e, impressos até ãs 7,
cartas para o interior até ás 7.3U c
com porte duplo atí a-i S horaj de
amanhã.

LOTERIAS
Resumo dos prêmios da Loteria

da Capital Federal extraída em 3
do corrente:

•1455 ........... 10:OOU$U0ú
Ü16H 2:000$UOu
Oiill ¦ '.".OOüSOOu

10U9U -JiüOOJOOO
13850 2:i'O0$00O
25365 200:ü00í00tl
279Ü6 2:000*00(1
2S2SÓ 2:O0ü$O0U
JIIIIIIIIIÍI1U11IIIII11U1U11U1U11JU11UUIW

tia razão
Para que V. S. continue a

escrever com tintas estran-
geiras. Experimente a ATLAS
e ficará convencido de que
s u b s t itue vantajosamente
oualquer dellas.
rniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimnimiiuiniimnii

ÚLTIMOS 1ll>r>l*1.U!4 UE
FOGÕES A GAZ ALLEMÂES

"PROMETHEUS"
econômicos i: nvoircivicoa

DUA.VCOS 1-1 PIIKTOS

Não
\^mm

áf^nr <¦ •»•»•»
ÓPTICA MODERNA

!
Ilunmdii com n

i*onfifim;:i Uo« nr*>.
mrdti-ti.H ui'iill**in.t

Arthur Jacintho Rodrigues
RUA 8ETE DE SETEMBRO. 47

TF.I NOIITR 7*1111 • 1110 llK '\.\KIIII1

DR. ADAÜTO J. BOTELHO
Axnlxtenle do Pruftr, II. Iloxo ua I'n-
vulllllilc- llc "K-illelnn —• Mcdii-o do II
N. de AlienndoH — Dlrootor du Snnn-

torio UolafUKo
CLINICA GERAL — MOLÉSTIAS

NERVOSAS E MENTAES
Consultório: Rua Rodrigo Silva, 2S.
Tel. C. 183S — Residência: Rua Cena-

ral 1'olydoro, 101 (Botafogo)

ACAHA.U Hl" UECKIIl-.U NOVO SOR.
TIMENTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHFN Lida.

RUA DOS ANDRADAS, 44'ilr-l.l.l-lIUM* Mlltll-.* IflHO

(Antarctica)
Entrem • domicilio

Fones: Central 25S7 •
2093 ou Norte 4223

"cartomante"
1». MUria limtllu. í' c**lit4bro o !• do

Brasil c Portugal, consagrada pelo po-
vo ee meiis pe-ritet, ei llltim". palavra elei
cartomanela o em i-cie:ici»H occultas,
ás possoas Uo interior conyuitna por
carta; tíerlcdado v rifforosc sigilo; rc-
sidencia ei rua de .--. João n. e". cm Ni-
ctlieroy u caixa postnl 16SS. Kio do Ji-
neiro.

AS MÃES
Qucrols n nando no vossos filhos?

Qiicrcis vê!-oa fortes e sadio»

VERMIC1DA CRUZ
nue è o mollior remédio para ex-
vüiseir e.s vermes (lombrigas),
nuo são os perigosos Inimigos da
saudo das crianças.

Depois de o eiseir, as criailSUS
loriiam-sc alegres, o somno soco-
¦indo, desapparouendo as convul*
B*-)C3, coiicas, etc. Drogarlaa o
pliarmacins.

Rua do Livramento, 72
ri.;!.*) cohreio. *;?*;oo

\>a**r'^**a*f^,lmm>mm*atmm'

P| 11 demonstrado t[uc: Para einbellczur a culis. .siiavizando-Ilu: c commu- k|||||

li lll uicando-lhc a maior somma dc atlractivos physicos, não ha nada 1

11 ^C^/O / 11

lli rvi iv i% i Bir i ii
lll 1 iJL/1 _j JL^^ -<JL/ il
lllü excellente por sua qualidade e insuperável por sua acção jrata e per- I
11 manente. Esmeradamente perfuma io em Violeta, Jasmim e Heliotropo I |
1 11 c manipulado nas còrcs: Branco, Rosa, '¦Rachel" (creme) e "Chair" 1 11||

lli (carne), o Pó de Arroz Mendel c um dos mais valiosos produetos do ilíll

1 li lUnOTDXO PDÍTTO* Nome 811II
|| AMOSTRAS GRATiS. Rcsidencia I

1 lli Remetteremos a quem Localidade 1 I
118 110S eIlviar u coul)on Estado .. (J) .. .. II|l|9

II PERFUMARIA MENDEL |||
Ijl RIO DE JANEIRO , DEP. EM S. PAULO i|||
I9BL ^ua Marec*ial F'orÍ2n°. *0 ^ua General Carneiro, 51 Iffffi

fevr-.iftvtSíffiaaíS-rs-e
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