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Estômago Sujo!
Um Perigo I

A'a veies, aem saber porque,
noa noa sentimos de rnp-nto
multo incommodados o indls-
postes, com Moleza e arando
Abatimento deral, com Ma! Es-
tar »m todo o Corpo e Preeul-
«a para fazer qualquer Bsfor-
CO, até Dares e peão no Esto-
maço, na Cabeça e no Ventre,
emfim sem vontade nem cora-
trem neahuma de trabalhar I

Sempre qae estaa Perturba-
Coes apparecem assim do re-
pente, a pessoa devo ter logo
certeza de que o seu Estorna-
ro o Intestinos ostio muito Su-
joa o Cheios do Matérias Fu-
trlda» e Tóxicas, e neste men-
mo dia comece a usar Veatrr-
livre meia hora. antes do Al-
moco e do Jantar, para eritar
qua appareca qualquer Compll-
cacto Perlposa e Moléstia In-
terna ou Externa ! I

tralx-lbo do simplificação o do fa-
cuidado na machina administrativa
hu do vir, 'toryosamoutc, de cima,
reduzindo us attribuiçoes do pro-
feito ao., assumptos realmente di-
gnos da sua attenção o lho per-
mlttiudo tempo ..ura o estudo o iu-
specçào directa de todos os consi-
doruveis intereeses o problemas da
cidado, livro das preoccupuçQes sc-
ciiudurltis do um expodlonto some-
nos nu importa/nela o, formiduvel
pelo volume.

Pura que. entretanto, essa opera-
ção hu possa realizar sem dlfflol-
dades, imprescindível ho torna ("ue
os eurgos de directores de serviço
continuem a ser de exclusiva con-
fiança do prefeito o conservados
emquanto llvremento lhe aprouver.

B essas mesmas considerações,
embora om esphera mais reduzida,
está bem claro, seriam do fazer,
com a maior opportunidade, no quo
diz respeito a certas dlrectorlas,
como as do Fazenda, Obras e ln-
strucçâo. Questões da maior relê-
viincla são, por vezes, sacrificadas
pela absoluta impossibilidade mate-

riiil do tempo para quo pudessem
ser devidamente attondidan, cm-
quanto iissc mesmo tompo «j absor-
vido, om regra, inutilmente, no des-
pacho do um volumoso expediente,
que, sem nenhum prejui.o c, antes,
eom apreciável» vantagens, uão de-
veria exceder du competência dos
sub-directores o ató dos chefes do
secções.

Não devotamos, om regra, no-
nhum enthus.asmo pelas reformai;
dos nossos serviços públicos, porque
só excepcionalmente ellas são nor-
teadas por objectivos o intuitos
elevados. A's transformações com-
pletas preferimos as obras do apor-
folçoamento o melhoria do que
existe, para quo a experiência vá
apontando c corrigindo falhas. As
prementes condições em que a
Prefeitura bo contorce não per-
mUtirlam, nesta hora, obra de natu-
reza diversa; niae, mesmo dentro
desse ponto do vista restricto, muito
será possivel ao sr. Alaor Prata
realizar de realmente útil, sobre-
tudo simplificando o allgclrando os
methodos burocráticos.

A EXPORTAÇÃO DE CAFE'
EM 1923

Ventre-Line ^c".
para tratar Prisão de Ventre,
a Inflaimmaçio da Mucosa do
Bàstomaco, Vontade Exagera-
da de Beber Acua, Knstio o
Falta «le Apetite, Gosto Amar-
go na. Boca, Vômitos Causados
pela Indlgestão, Arrotos, Ga-
zes, DCriMi, Colicas, Fermenta-
Qões • Peso no Estômago, DO-
res, Colicas e In-lamação In-
lestlnal causada pela demora-
da retcnç&o de Kesiiluo.. Putri-
dos e Tóxicos dentro dos Intes-
tlnos, Dores, Colicas no Fica-
do • Hemorroidaa causadas

pela Prlaüo de Ventre 11
Use Ventre-Livre. com toda

confiança, que os resultados sc-
r<to esplendidos e garantidos ! I

Tsm Gosto Muito Bom I

O anno do 1923 registrou uma
das maiores exportações de café,
excedendo o sou volume uos alga-
rlsmos do muitos annos, sendo o
maior a partir do anno de 1915,
isto «5, o anno em que a exporta-
ção foi excepcional.

'Nos 12 mezes dc 192o fizemos
uma exportação que so expressou
no total dc 1-1.4Oli saccas, produ-
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1913
1914
1915
mu;
1917
191S
1919
1920
1921
1922
192a)

.398

.149

Quantidado
cm saccas

13.267.449
11.269.724
17.061.
13.039.
10.606.014
7.433.048

12.963.250
11.524.780
12.368.612
12.672.536
14.465.582

III é ....

REPARTIÇÕES MUNICIPAES
O projeeto do sr. Victor Ba3tos,

autorizaudo a reforma das diversas
dependências em que so subdivido
a Prefeitura, estatuindo como ba-
,.e6 das futuras modificações o rc-
¦«peito aos dirí-ltos adquiridos pelo
funcciouaiismo e a prohibição da
ser majorada a despesa aetual,
tiuggere considerações especiaes a
respeito da situação dos ¦ serviços
municipaes.

Realmente, a organização aetual
é péssima e não pôde prevalecer cm
face do desenvolvimento extraordi-
uario da cidade o, oousequentemeu-
te, dos seus serviço o das suas ne-
cessidades, cada vez maiores. A
chamada Lei Orgânica, reíuudida
ou consolidada em 1904, 6 um co-
digo velho o imprestável, votado
para outro tempo o para outras
condições. Dentro do me6mo «ri-
leiio c aquella mesma época, foram
organizados os serviços munici-
paes. que, desdobrados aqui o aco-
lá, conservam os mesmos defeitos
«le origem, as mesmas falhas e hoje
uma aecentuada imprestabilidade.
E* bem certo que se subdividiram
algumas repartições e outras foram
c.-iadas, mas nem sempre ou mui
raramente nessa obra predominou
o interesse publico.»

Sem duvida nenhuma, a com-
pleta remodelação dos serviços
municipaes, de sorte a collocal-os á
altura das exigências actuaes, im-
poria, como providencia preliminar,
a reforma da Lei Orgânica. A com-
plexidade do governo do uma ci-
dade do desenvolvimento e da gran-
deza do Rio de Janeiro, a muitipli-
cidade dos Beus problemas, sempre
uovos e cada hora de solução mais
delicada e difficil, o jogo dos for-
midaveis interesses de toda ordem
cm torno da administração munici-
pai, exigem uma attenção, uma
competência, um conjunto de es-
forços e de intelligençia que não
podem, de modo algum, ser desvia-
dos, nem absorvidos pelo despacho
de um expediente exhaustivo o de
pura o nociva burocracia. Ninguem,
hoje, poderá comprehender como a
solução de insignificantes infra-
cções de posturas secundarias pos-
sam entulhar a mesa do governador
da cidade, roubando-lhe tempo e at-
•lenção. Como se a Capital do hoje
fosso ou afíerecesee parallelo com
a de 93, as questões mais simples,
do menor importância, tudo vae ter
ao estudo e uo despacho definitivo
do prefeito. E, se fora inisbér offe-
recer um Índice preciso e insophis-
mavel da diversidade entro o go-
verno de 93 e o do nossos dias,
bastaria, com exclusão do quaes-
quer outros factores ou considera-
ções, attender a que o orçamento
da receita, que aquelle tempo bel-
rava pelos 20 mil contos, hojo ex-
cede de com mil. E, não obstante
o vulto de tamanhas responsabili-
dades e preoecupações, os mesmos
casihhos pequeninos e secundários
vão parar sobro «i mesa do gover-
nador da cidade, reclamando es-
tudo c solução.

Ora, toda reforma que so houver
de praticar, em referencia ao as-
sumpto, ha do levar como ponto
primordial de referencia a situação
anômala a que viemos de nos rc-
ferir.

A Prefeitura carece, sobretudo,
de simplificação. A sua machina
administrativa requer desemperra-
mento. Os seus serviços precisam
ser desbastados do praticas e for-
malidades excusadas e inúteis, de
sorte a que se possam movimentar
o transitar sem tropeços o barrei-
ras, servindo, « um só tempo, á
melhoria da arrecadação, om seu
aluplo aspecto do intpresse para a
collecta da receita c para o esforço
do contribuinte em satisfazer os
seus compromissos fiscaes. E esse

E' preciso ponderar-se que os
resultados obtidos om 1923 pode-
riam ser maiores, so para isso hou-
vesso a ajuda do cambio. Isso, po-

i rém, uão aconteceu, produzindo o
valor, mil réis, da sacca de café a
somma dc £ 3.5.0, quando, nos
annos de 1920 e 1922, cotada 6
sacca de café ua base tio .ii. e

! 119, respectivamente, obtivemos
um valor de U. 4 11.0 para o anno
de 1920 o do X, 3.10.0 para o de
1922.

Verificou-se, assim, o facto de,
não obstante ter sido de 11.525.000
saccas ú volume exportado em
1920, com o qual obtivemos a som-
ma do 860.958 contos, este, entre-
tanto, graças ao auxilio da taxa do
cambio de 14 15|3-2, produziu a
somma de £ 52.822.000, ou mais
5.774.000 libras sobi'3 o total da
mesma moeda no movimento d)
anno passado.

Em outr.as palavras, a exportação
d-; 1923, aceusando uni volume de
14.405.582 saccas, com ti cotaçãu
do 147? por sai:».-, uroduziu a

1" — listados Unidos •
2" — França 
3° — Italia"
4o — Hollanda
5° — Suécia
6o—-Argentina
7° — Allemanha  . .
&° — Bélgica

9o — Dinamarca ,., . .
10° — União Sul Africana
li" — Argélia
12°—Finlândia
13"—Egypto . ,.,
14" — Noruega
15"—-Chile ,.,
16" — Uruguay
17* —Grécia
18" — Turquia Européa ...... . .
19* — Gibraltar
20*—-Canadá
21» — Portugal
22*—Tunis ,..
23°—Moçambique . . . . . . .
24" — Dantzig ....,.,
25* — Marrocos i

Pela importância que exercem
no nosso movimento de importa-
tação, deve-se tambem mencionar o
café exportado para a Grã-Breta-
nha e Hespanha, visto ter sido
esto quasi nullo, pois que, para o
primeiro desses paizes, não conse-
guimos exportar mais quo 10.651
saccas, e para o segundo apenas 567
saccas.

Dos 27 portos acima, somente re-
duziram a quantidado importada
em 1923 ("-"omparado com o volume
de 1922) os seguintes paizes: AI-
lemanha, Bélgica, União Sul Afri-
cana, Finlandi-i o Grã-Bretanha.

Por continentes, o café exporta-
do apresentou o seguinte resul-
tado:

•Europa, 5.991.106 saccas; Asia,
22.200; Africa, 512.478; America
Central e do Norte, 7.472.645;
America do Sul, 467 153.

Quanto aos portos de proceden-
cia, ao dc Santos couberam nada
menos de 66 '[- do total geral, ao
do Rio 28 .(•; o os restantes 6 °|°
aos demais portos do paiz, confor-
me mielhor ae verifica uo seguinte
quadro, por quantidade de saccas' e
valor em contos do réis:
Santos: 9.668.223 saccas, 1.489.951

contos; Rio, 3.817.543, 503.097;
Victoria, 655.061, 84.294; Bahia,
218.543, 33.110; Redife, 95.228,
12.983; outros portos. 15.974,
1.193. Totaes: 14.465.582 saccas
e 2.124.628 contos. • '

A percentagem que coube ao
café, no total geral jdp_ valor apu-
rado com a exportação de 11)23, foi
superior á que se verificou noe an-
uos anteriores, excepto em 1922. e
isso mesmo p-.la insignificancia dc
1|10.

De 1913 até 1923, a pereentag-m•do café foi a seg-jinte:

zindo uma somma do 2.124.628
contos, ou 41.242.000 libras ester-
linas, convertido o mil réis á níé-
dia do cambio dc 5 3|8,"valor este
obtido em virtude do ter alcançado
o eeu custo a um preço médio de
147. a sacca, ou £ 3.5.0.

Tomando-se para baee o anno de
1913, no qual se verificou um
grande desenvolvimento no nosso
intercâmbio commercial, o movi-
mento que a exportação apresen-
lou, desse anno para cá, foi o sc-
guinte:

Valor médio
por sueca
(mil réis)
46,100 .
39*017 .
36S368 .
4..$18S .
45.508 .
47S452 .
»4$608 .
7.$704 .
821388 .

US$692 .
147.fOOO . ,

Média do
cambio

16
14
12
12
12 45
12 57
14
14 15

64
16

8
6.4
64
64
64
32
32
32

s.mma de £.'«24.62S contos, ou.
ao cambio de 5 3|8, libras 
47.078.000, ao passo que a de
1920, com um volume de 
11.525.000 saccas, colada a 75$ a
sacca, o resultado foi de S60.958
contos, ou 52.822.000 libra», davi-
do á excellente taxa cambial dc
11 15|32.

As conseqüências oceasionadas
pela guerra muito se fizeram sen-
tir Sa*ibre n mercado de café, das-
locando üo uns para outros portos
suas .hiiSajs de consum. e importa-
ção, e ri.iando-se em outros o seu
quasi ,1 ¦'japparecim.nt.o.

A exportação de 1923 aceusa um
movimento, por destinos, qae veiu
ultrapassar o numero de portos al-
cançados nos annos anteriores, re-
gistrando-se agora, em 1923, um
total de 55 portos, quo receberam
caDé do Brasil.

Dentre o grande numero, vamos
destacar aquelles que, pela sua im-
portancia, merecem uma aprecia-
ção cm detalhe. São os seguintes:

cular, recommenda, ua espoclo, que
as contas não demorem sem liquida-
ção senão durante o prazo preciso

j para a necessária conferoucia o
quo, oncerrado o exercido finan-
coiro, nas relaçõos offlclaos ou o ba-

| lanço annual, nua transacçõoa do' commorcio privado, os saldos do
exercício oi* do poriodo commercial

) respondam pelo- liquidação dus obri-' 
gações contraídas sob cada rubrica
da respectiva cscrlplttrução.

I Nüo quizeram assim proceder os
i renovadores do nosso reglmon do
contabilidade official, não obstante
ter sido chamada sua attenção para! o assumpto, por uma emenda, so náo
nos falha a memória, do ex-dcptttado
Octavio Rocha, offorcclda ao proje-
cio do lei orgânica, cm elaboração.

Ainda agora, a Bocretaria da Jus-
tlãii faz uma consulta no titular da
Fazenda, que náo tem razão do ser,
tanto peio objecto da duvida, como
pela dissertação, delia, justificativa.

O Código do Contabilidade, artigo
78, paragrapho 1", manda que os mi-
nisterios submetiam ao Tribunal de
Contas "alô 16 do Julho" do cada an-
no, as dividas relacionadas dos exer-
ciclos findos e u art. 97, lambem
paragrapho I", do regulamento ex-
podido para a execução do Código, re-
pete textualmente o mesmo disposi-
tivo, com as mesmas palavras o com
a mesma pontuação, apenas com a
differença do quc, ao invés de julho,
está junho, evidentemente por lapso
de revisão ou ainda por simples on-
gano de copia.

Ainda, porém, que tivt-sse havido
propósito dos regulamentadcrcs na
alteração do mez estipulado na lei,
a cuja regulamentação procederam,
nenhuma duvida poderia subsistir,
prevalecendo summariamento o texto
legal, porquanto não ha quem ignore
que os regulameutos, actos do Poder
Executivo, de si sõ não estabelecem
relações jurídicas. Entretanto, este é
um dos fundamentos da consulta, por
parte de um departamento publico
que, alem do ser o a que se acha af-
fecta a attribuição primaria da ex-
pedição, catalogação a consolidação
das leis e de outros actos da organi-
zação judicial, em sua ampla appa-
relhagem, devo contar, c do certo
conta, uma directoria de contabili-
dade c um consultor jurídico.

Versa, porém, a consulta sobre o
facto de não precisarem nem o Codi-
go, nem o regulamento, como se pro-
ceder quando as dividas de exercícios
findos tiverem do ser reclamadas em
data posterior á de 15 de julho, du-
vida que tambem não se afigura mui-
to razoável subsistir, qualquer que
seja o ponto de vista em quo so a
queira examinar.

Accentua-se preliminarmente quc a
citada disposição do art. 78, para-
grapho 1", do Código e a sua corres-
pòndente no regulamento se referem
a dividas provenientes de obrigações
assumidas além dos créditos votados
ou sem credito, motivo pelo qual dei-
xaram de ser liquidadas durante o
exercício. Essa preliminar, de si só,
evidencia, a' snJB.M|tó, reinante no
nosso' âpparéího adíninistratlvo, ma-
ximé quando, no texto da consulta,1 se affirma que a supposta omissão da
lei "tem trazido grandes embaraços
á secretaria do Estado para resolver
diversos pagamentos" nas condições
expostas, o que quer dizer que, não
excepcionalmente, mas repetidamen-
to, tem a Contabilidade da Justiça
processado despesas sem o empenho

Valor em con-
Saccos tos dc reis
7.439.360 1.113.729
2.185.750 322.430
1.184.722 166.480
964.353 142.792
43S.452 .; 63.940
371.756 56.991
366.894 53.558
345.080 ., 49.746
205.72S 30.950
189.007 24.069
147.719 19.144
120.041 13.847
79.960 11.921
59.408 8.632
52.722 li.803
42.633 .. 5.497
36.523 .... 4.704
35.212 .. í 4.680
25.296 ... 3.381
22.680 .... 3.402
22.676 . ..' 3.037
16.804 • 2.149
14.525 _. 1.810
13.860 ., 1.S25
11.963 .. ,.: 1.599
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Deduzidos, como se vè, esses
64,4 "|", restaram, para os' demais
produetos exportados em 1-923, ape-
nas 35,6 °[", quantidado esta que
não nos devo. satisfazer, so consi-
derarmos que a situação do caíé
uão ó iníallivcl.

EXERCÍCIOS findos

Na pratica e na lei, nunca será de-
masiado repetir, o processo e o pro-
prio instituto das dividas de exerci-
cies findos, como se especificavam
antes do Código dc Contabilidade e
como neste se declaram, hão de sem-
pre reservar-nos duvidas e sorpresas
mais ou menos desagradáveis, quando
não mais ou menos prejudiciaes, sem
que o interesse geral — da adminis-
tração, do credor o do contribuinte—
recolham quaesquer beneficies com-
pensadores.

A ethlca da gestão financeira, co-
mo a comprehende, por exemplo, o
Estado de S. Paulo, o como a en tende
o administrador na faseada parti-

prévio o excedentes dos créditos vo-
tados pelo Congresso Nacional ou
sem credito ou dotação alguma, cm
referencia á natureza dn, despesa em
causu, o quc, salvo melhor juizo, In-
cido na saucção du paragnipho l" do
art. 49 da lei li. 30, do 8 do janolrn
do 1892, sobro os crimes dc respon-
Habilidade do presidente du Republi-
ca o attenta contra variou preceitos
mais recente., da legislação de Fu-
zendii. Inclusive o próprio Código dc
Contabilidade, que, no paragrapho se-
gundo, do mesmo artigo, prescreve ao
Tribunal do Contas o dever do mpflr
"aos funcclonarios quo as contraíram
as citadas obrigações, us penalidades
do nrt. 40, fazendo as communica-
cões necessárias á execução das mcb-
mas,"

Como so vê, se a consulta está nos
justos termos do quo o Ministério
precisa saber, não se trati de quaes-
quer dividas ile exercícios findos,
«,'alila.. nessa situação por delongas
dn processo burocrático ou por quaes-
quer circuinstanclus supervenientes,
mas de obrigações assumidas irregu»
larmenlp, em contrario a expressas
disposiçSes de lei c que importam em
responsabilidade do presidente da
Republica, quando, por si ou por seus
ministros, lenha ordenado a despesa,
conhecendo o estado da raspectiva
verba; quando, porém, o orrienador
da despesa é simples funccion.»vlo ad-
mlnistrativo, "além da responsabili-
dade criminal" que possa haver, ;n-
correrá ainda na pena disciplinar de
multa de 200$ a 10:000$, a ser im-
posta pelo Tribunal de Cunt;'.s, na
forma do art. 40 do Código.

Loura-sc, finalmente, a secretaria
da Justiça, paru justificar a necessi-
dado da consulta, na allcgação de
que as divergências entre o Código
e o Regulamento Geral do Contabl-
lidade são tão sensíveis que u Tlíbll-
nal de Contas, nellas fundado, recusou
registro recentemente ú relação de
"restos a pagar", organizada pela
própria Contadoria Central da Repu-
blica, órgão supremo na gestão dos
serviços de contabilidade publica, de-
vendo suas decisões o orientação, fir-
mar jurisprudência em todos os tra-
mites dessa actividade official.

De facto, houve a alludida recusa
de registro, mas u casu é, em absolu-
to, diverso do assumpto de quc co-
gita a consulta em apreço, o, sem du-
vida, aquelle é muitíssimo mais grave
do qué esta, náo sendo mesmo possi-
vel, nas presentes considerações, exa-
minai-o convenientemente. Ao con-
trario, por sua própria natureza e pe-
los effeitos que poderiam decorrer da
citada divergência entre o Código o
o Regulamento Geral de Coutabilida-
de, merece o assumpto mais attento
o minucioso estudo.

Em todo o caso, sc do lodo não
r possivel libertar a Contabilidade
Publica do archaico regimen das "dl-
vidas de exercícios findos", que, ao
menos, se permitia o andamento nor-
mal do projeeto do deputado Josino
de Araújo, melhor o mais pratica-
mente regulando o processo e u liqul-
dação de'taes dividas.
' Preciso 6 que a alta administração
do paiz comprehenda, afinal, que os"exercícios findos", se são o espan-
talho do credor legitimo, fazem quasi
sempre as delicias da advocacia ad-
ministrativa e dos portadores de ti-
tulos menos resistentes a rigoroso
exame e a uma fiscalização mais ef-
ficieute e minuciosa.

La Ulah Allah Mohammad Rapul Âllah!

Avulso 200 rs. Interior 300 rs.
> oonto do O JORNAL

A refeição do condemnado

11
Deus é Deus o Mahomet é o seu

propheta! Vaia futurista «5 Vaia fu-
turista e Graça Aranha é o seu
propheta!

Renovada a minha profissão de
fé, de accordo com os motivos e
idéas expostos no meu ultimo ar-
tigo, resolvi ser futurista e de-
monstrar publicamente a miuha
queda e habilidade para tão magna
escola de arte, a mais soberba de
quantas tem visto o planeta da dôr,
ou valle das lagrimas.

Até hoje, a rainha obra literária,
resíduo de mastigada e ruminada
bagaceira européa, composta de li-
vros enjas edições nunca se vende-
ram, tem obedecido a tres gêneros
principaes: o conto regional, o
conto erudito e o fo-lk-lore com-
mentado. Após meu baptismo ua
pia do futuro, apadrinhado pelo sr.
Graça Aranha, resolvi manter essas
linhas gemes na minha obra. fu-
tura, acerescendo-lhes a prjesia, ge-
nero quo até agora não me atre-
vera a tentar, por csusa das syl-
labas, das tônicas, dos hemistichios
e do todos esses empecilhos ac-
•^¦'^¦•N*'1*--'»*»-**'»1.-*'1»»***-..»**^

MALÍCIA femimna ,

cumulados pelas trevas do passauo.
Vou dar-lhes, leitores, os exem-

pios da minha futura maneira de
escrever. Deixarei de imitar os
clássicos, os Anatoles France, os
Flauberts e os Gcethes, deixarei de
mão o regionalismo como o pra-
ticava, abandonarei as minhas
idéas pessoaes e passarei a comer
na mesma gamella dos Jarrys, dos
Laíittes, dos Cocteaus o dos Maxs
Jacobs. E vou merecer um rodapé no
"O Paiz", declarando-me gênio, va-
rios artigos na "Gazeta", procla-
mando-me incomparavel. um folhe-
tim litero-critico aqui do O JOR-
NAL, qualquer domingo destes,
guindando-mo ás nuvens; os rapa-
zes de óculos dc Harold Lloy-d, que
sabem trepar em cadeiras estofadas
nos salões de recepção, cuspir nos
bondes, brandir juncos c dar vaias
anenymas, porão os olhos em alvo,
¦:m beatifica admiração, á minha
passagem, acharão que eu sou o,
"sueco" (a expressão é lidimamento
futurista) da literatura nacional, e
terei uma estatua depois de morto,
nu', ou do ceroulas, esculpida pelo

t-f--»-.VW»*t-V>-r>_.>»*l-W»>-.^^

(Do "nuy Dias", dc Paris)
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— Vè sô.como sio os homens, quc náo compreUcndcm coisa alguma!
Ainda esta manhã o Gustavo ãisia-m c qne o. dinheiro gasto ct>pi d* meias
dc seda era dinbeiro. pcrtíWo.,, -"-- -:;: ~

Bem ne diz quo a mnls proba orca»
um dento mundo nã«i rstá livro do

de um momento paira nutro, vor-mi
envolvida em alguma contravenção,
do nicafflia forma que o ente mala vi»
«torntto, poesuidoi' d(l melhor xaude¦..tá siijcltu a apanhar um eoryzíi, 13'
qua> todo.H nós BOinos espreitados pelus
leis, a não menos que pilas» correu-'ed de ai', .i. Anslin ii que, um liollo
dia, quando, pacifica o muito paohor
ront-.iincute, dava o neu imKsel" de
automóvel .m'.u avenida ilos Campos
rciyneoe, foi nicutri. Jeronymo Huzde-
plcq Horprohendldo por um flagrante,
por oxcesso As- lentidão, u perante u
vigcooima nona camora. corrccclonal
teve ossf pacato a> Inno-uento homem-
zinho «itif ouvir sun ciondíninaçSn
pelo presidente Qoblin-Dodat, íi. mui-
ta de dezdíiois francos.

Dolorosamente curvado ao p.esa> dc
sua infância, desceu nitstro Jorony-
mo os degrflos .1u Palácio ala Justiça,
om companhia de «un desolada cura
metade.

Em «osuida, murmurou <-!le, com
uma voz de grande acabrunhamonto:

— Diz-me cá, Angela «lucrida: sn
fuascmoe, para no.-) refasermos dc tã"
penosas emoções, au Pérsico, comer
um alaqiielles petiscos de peru'?...

A "c.impl»trotiillc" do peru' era
uma das glorias do famoso restnu-
rante do l-ersico. Quem quer que
entrasse em contacto cum a cel.bre"Camplstrouillc", preparada pelo
Pérsico, esquecia immodiatiim.nte <i~
mais cruéis preoccupaçCos Ja exis-
tencia. readquiria o sorriso e a ale-
gria, do viver e, finalmente, se dei-
xava Imbuir da mais acendradu bea-
titude...'.rn. por assim dizer, uma dádiva
deu da-._isa'.s!

H. ditu c feito, mestre Jeronymo
Hazdepicq nào htaitou em sc instai-
lar naquelle almejado paraiso. De
cotovollre fintwdos na mesa. teve
cllc Inteira sensaçüo du quu al.ixárn
dc sur uni condemnado peln Justlijn
o recuperara, plcnsment-, os tónis
de cavalheiro^

Breccheret, que será inaugurada ao
som duma musica tle Villa-Lobos,
com discursos desvairados...

Viva ou e a minha pevide! . ..
Eis aqui, pois, como exemplo, um

pequeno conto histórico da minha

futura obra — Os séculos dcsral»
rodos:

O CHARUTO DE CARLOS MAGRO
"Carlos Magro açcondeu um clui-

ruto da Bahia na luz electrica Ti-

rando 3 fumaçadas Não presta ber-
rou Arrancando tres fiapos do Bar-
ba Azul índigo

Gritou pelos eunuchos que En-
ver Bey lho enviara do Presente o

pediu um havano
Trouxeram Accendeu-o num Iam-

peão de Kerozeno Era falsificado
•Então Roldão o sobrinho de Ron-

ccsvalles a Garganta da Morto deu
um pulo montou na motocycleta
foi a Londres (não «5 a capital in-

glèsa E' a tabacaria) e trouxe um

breva. Carlos Magro riscou um fos-

foro dc duas cabeças roido por
uma pulga e mamou o charuto até

a ponta
Quando elle atirou-a fora na cal-

çaãa um filho da Candinha' apa-
nhou o matungo e pernas para
Villa Diogo

Carlos Magro chamou os doze

pares: Tristão Jacques Oswald Ma-
rio Paulo Picchio Brechero Roldão
Renato Sérgio Wilhelm e Lobo

Todos correram montaram no3
seus Fords de guerra tomaram o
Trem na Central o foram como pin-
pingentes para Cascadura Onde co-
meçou A guerra Do piolho preto

Vinte annos mais tarde Quando
se casou Pela décima vez çarlos
magro arrancou Mais 5 pêlos do
Barba Azul índigo e acabou á som-
bra Do pau brasil De mamar chu

par sorver a ponta Do charuto tô-
mada Ao filho da candinha na

guerra do piolho Preto"
Exemplifico agora o .ponto regio-

nal, do livro A Alam do Gato Du-
ninado: -

A MENINGITE DO PAPAOONHA
"Papaconha era casado com Zela

Brederodes ou a 7,e°a Brederodes
era casada com o Papaconha ou Pa-

paconha e a Zé-fa Brederodes eram
casados um oom o pn-tro ou a Zefa
Broderores e o Papacc-nha eram
um com o outro Casados.

Um dia Papaconha do mercado
voHaüiò ou voitàndo da feira liv.*e
da Jtiecejana de'x do c«,a eu de cdr.i
d.u v.m a Mula sem cabeça mulhir
do lobiehomem c prima legitima

do Sacy Per0.:-..
Teve um susto o .Papaconha Pa-

paconha teve jnn - susto ou um
susto íoi tido pelo Papaconha.

O certo é que olh correu, corren,
correu, cor» i i, correu, correu a-.4
chegar na onde morava casa e nos
braços calil. da Zéfa Brcricrodes.

Mal pôde falar e lego cila saülo
na carreira tambem ••or.tro a Mula
sem Cabeça, e se a eacontras.e
mataria-a! Mulher valeat.. Faca na
mão. Caminho sertanejo. Assom-
bração dcsappar*dda. _.-

O quo o deixavn, do corUi modo,
perplexo ora a coincidência, curloKi.,i ar. parecer o hoteleiro, Curti-Ma-
mente, com o «r. Goblin-Dodat, o

.v.-iaiente da vlKeslma nona cjiiinira,
correccional.., Du Corma que mun-
tro Jeronymo, durante todo o jantar,tovo a tetranlui scnsaoílo dò ostnr
sendo, humilde o respeitosamente, fa-Apa-M-i a-a»ln l.tl».!l"«!l lllIUrlHtllKlil l.lll!
o condemnára, havia pouco. T«l clr-

..iiiíauuuin não alolxuva do'lho cuu-
sar corto uonotranfriniento: mas, -.rn-
ws a Deus, a "Camplstrouillc-' ;le-;i
peru' so encarregoTa «lu uttenuáv,
uni pouco, o inconveniente!...

Atinai, termrnndu. a frugal refcl-,
çâo, veiu a.,., "dolorosa", a nota tia
deupeza ... Oh! cru "salgai!»"."!. ..

Na ciwii do PcTwieo nunca se fa-
»iam Frrandos rrduecões, som ulr-""m»**i;ncias nttfivimtes o scln pro-
tct.çõe*... Oa olhos do Jeronymo,
ilt>c!irandu o fatal documento, on»"
eheram-ee do angustia o do sombria
perplexidí»de. >.Permitta, permitta, disse elle,
com toda a gentileza, ao circMms-pc-
cto hoteleiro, que so ortruia deanto do
hospedo como se o estivesse ..ulsun-
alo peln ficgimila vez... Já nSo ê ft
i.ilnlwi contai «nio o sonlior me traz.
mes sim a minha eentença judicia-
riu!....

E, mostrando-lhe um dos artigos
da "dolorosa", acerescentou:

Podtrá o senhor oxpücar-mc o
quc representa essa somnia Irtecripta
no fim da folha?

Sim: 6 uma sobremesa, respon-
deu o dono do hotel, com a. mão na
consciência... Ma-kimc comeu como
sobraemesa ame-ndoas verdes, nâo ê
verdade?... o...

Oh! "d«-je»eis francos de air-wi-
doaefl" ! Clemeu o Infortuuado Hea-
uepluq, emquunii' tomava o tecto
para testonvunha daquella iiilqtii_te-
do....

Quo foi quo c-u lhe fiz ainda, se-
nlior presidente?. ..

Itoburt FR.WCnEVILLF,.

Quando Zefa Ciederodes voltou
Papaconha uão falava mais.

Ar do vento! gritou ella gritando
muito. Meningite! sua besta gritou
gritando mais torto o boticário da
Pacatiiba de roupa de couro e cur-
tola uuni burro azul montado.

Nota — Papaconha é a eorru-
ptela .de Yppeccaccuiinhba."

Agarremos agora uma pagina
folk-lorica do volume O Uc-rerlão-
c a Siberia:

URUBir-RlilI
"Urubu'-rei ó um kondor do

ceará, nasço uo Brejo o Vôa para
as estrellas.

Haverá urub'u'-rei na índia, na
Pérsia, no Cairo, cm Malta, em
Nazareth, no Egypto?

Só lendo a BJblin e o Malazarte
do Graça Aranha a gente pôde' in>-
vesligar.

O caso é do importância extra-
ordinária para elucidar melhor oa
estudos da paychó brasileira aven-
tado por um procer da nova gera-
ção. "

Ides ver o encarno dos mens ver-
sos. Batidos todos os Andradas, os
passados, que eram tres; os pre-
sentes, que são dois; e os 'futuros,

que'são nenhum... Só não pude
bater o grande mestre Cocteau:

O RETRATO A OLEO DA MINHA
AMADA

"Não ha casas para alugar..-.
Os slrect-dogs levantam a perna
No canto da carrocinlia do - padeirt
Um dansarlno russo no Municipal
Palhaço — arlequim — pierrot
Carambolas brancas num bilhar
Domingo os armazéns fecham
E o bonde de Copacabana.
Custa, quatrocentos réis
Ha tanto pardal no largo da

Carioca"

Terminada essa 'demonstração,
finda essa prova dos jogos floraes
do meu espirito ultra-moderno, ad-
hesista do ultima hora, creio quo
os povos ficarão embasbacados o
quc a geração dos innovadores mo
dará o logar de sub-papa, ou sub-
vigário, na egreja da Graça, onde
fiam suas teias de oiro as Aranhas
da inspiração o do talento.

Quero findar o meu malai-festo
futurista com mais algumas pala-
vras. Toda gonte conhece a fábula
passadista do Samsão bíblico. Em-
purrando para um o outro lado as
columnas do templo phillstino, elli.
as alluiu e derrlbou. Bn-tão, o tecto
pesado abateu o sepultou sob tínuii

.escombros Samsão ò os inimigos do
Israel. Mas pouca gente sabá dn
lenda do famigerado athleta Milo
do Krotona. Num banquete de •j.j.ií-
gos, o travejamenlo que sustentava
o forro da sala fend-eu-se o umea-
çou desabar. Houve um grito do
horror. -Sr-rridcnte, o hercúleo
athleta trepou sobre a mesa, nus-
tentou as trave? do telhado nos
hombros possantes e deu tempo a
quc todos os convivas se pnzessem
a salvo.

Quando a, Academia Brasileira
de Letras elegeu o sr. Graça Ar.".-
nha, pensou tra..er para o seu snln
um novo Krotoniate. Enganou-se. O
homem era um Samsão.

Deante desse lindo exemplo, eu
me converti ao fnlnrismo.

La lllah Allah Moharnmad R.i«;ul
Alíah! Vaia futurista é vaia f-jlu-
rista e Graça Aranha é o seu ptj*>-
pheta! .
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João BO NORTE
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O JORNAL — Terça-feira, 8 dc Julho de 1924

A MfSERIA M MARANHÃO

; Van apvmH*. moa coraçtos bem
forma-los

.. Contínua u ler um .luuto ««Kilo. por
(HÉrtO rto.1 Mhinii d'G .IOlt.NA.1,, o
i«Pf*1l<i (|uo daqui Iho.s ficemou a fa--
vor Am, vlottnm» dão luutwUcôiii do
«.."Vrxtati, no )•. liulo do Aliirunhilo.

iSmca InfnlIuM ontfto «om lar, Hem
pfto, ocm 'roupa» 0 «ntrcKui . ím con-
<*oqu Wh;I»W lorrlvnirt Aon ultlmut)
úholoe do Ilaricur*. do i|iiu o tolo-
nrrupho noti tom iludo um terrível o
•dolorono rolato.

Aoudlndo a toda. ema. minoria, fa-
vjam om leltorwi d'0 JORNAL umi*
obra de carldado o do patriotismo,
fortalecendo as vlctlmua du (lagello
oom novas enortria».

Montem, recebemoa doo funcclona-
rloM do Banco Com*m«ra!al do Rio dc
Janeiro a quantia do 200*000. O to-
tal publicado era do 2*831, o que díi
um total geral de •1(13*000.

DADOS. SOBRE A CULTURA E
PRODUCÇÃO DO CAFE' NO

BRASIL
Respondendo a umu consulta do rc-

presentanto do Brasil Junto ao Insti-
tutu Nnclonai de Agricultura, de Roma,
u sr. Miguel Calmon informou (/uo
ii superfície oecupoda com u cultura
<l'> eu-flft, cm nosso pai**, no anno agri-
«pia do 1922-23, íol de 2.103.035 hc-
clarcs, attlnglndo a producefio o tu-
•tnl <lc 1.140.735 lancladas. Km 1923-
24, a Areu cultivada íol do 2.437.350
lioctnrc-8, com uma produce. o dc ...
M76.S44 toneladas. A producção do
1924-25 es tia avaliada eni 643.142 to-
neludas.

COTAÇÕES DO CACAU NO
HAVRE

_ Conforme communicação feita pelo
nosso cônsul no Havre uo Ministério
da Agricultura, vigoraram, nuf*uella
pruçu, duranto o fno'* do mulo ultimo,
as seguintes cotações, por 50 UIlos,
para o cacau das sugulntes procedon-
cias: S. ThomC*. de 160 a 170 francos;
Bahia, "fajr", de 137 a 142; Haiti, de
120 a 1*26; Jamaica, do 135 u 145;
lYlndadc, do 190 a 205; Port, do 195
ii* 200: auayuqull, do 230 u 250; Ve-
nozuola, do 195 u 206; Colomblu, de
250 a 275; Ceyiao, do 225 ú 245; Me-
xico, de 250 a 310.

O ABASTECIMENTO DE OADO
Nflo liouvc gado om transito. O"stock" cm Cruzeiro â dc 340 rcr.es.

O CONCURSO DA CENTRAL
DO BRASIL

Estilo chamados li prestar prqvas
oraes. os seguintes candidatos: >

Heliu Pombo Pereira da Silva,
Carlola Vcrran Fernandes, Nair Fa-
ria de Oliveira, Juracy Chibarno, II-
ka Vnz Figueira, Manocla da Silva
Nunes; Pedro Kupnen, Moacyr Gua-
ratij- de Mello o Oliveira, Joaquim
dá Silva Novaes e Julia Soares de
Brltto. ..'•',

Não haverá outra chamada para
estes candidatos. ',

0 CONGRESSO I, OE ESCOTISMO
DE COPENHAGUE

i--'»

A partida da representação
brasileira

Amanha forinurOo patrulhas do
todoa as tropOti dn Rio dn Junolro,
du Aii/ioclaçiiu de.Uicotelroa Cutholi-
«oh do Uru/il, paru prestar contlnon-
clan no CAw» So Porto A mlasüo os-
cotelra qijo vuii representar o Brasil
no Congresso internacional do Co-
pciihugii,.' (Dlnnmarcu).

Seguuiii nesta roi>ri*«-ntaçfto, qu*.'
fura a vlugem a bordo do "SSeolan-
dia"; o vleo-preuldente da Asaoclaçao
o presidente do grupo n. 12 (CoruçAo
do Jesus) padro Leovlglldo Franca;
o comn.i Mnrlo internacional o dlru-
ctor do grupo n. 2 (S, Bonto), u da
Escola dc InslructorCB, Ucrnardu M.
do Almeldu, bem como na lnstructo-
ros du 1" classe Euclydca do Souza
Moreira, lente da Etwiola de instru-
ctores, u Abdon de Oliveira Dius, dl-
rector dn dlvlsfto de Petropolis (gru-
pos ns. 17, 4 o 18).

Ao Congresso comparecerão repre-
sentantes das iwwJclaçBos escotelrus
dc 42 palze» do globo. E' promovido
pela Confodoraçilo Intornuconal Es-
cotelra dc Londres, cujo presidente
é o general IJnden Powell.

— Em 10 do corrente rca-llzn-se a
seHsâo bimestral do Conselho Supe-
rior das Escoteiros Catholicos, dc-
vendo comparecer todns üs presiden-
tes e directores technlcos de grupos.
A Kcssfto terrt. Inicio fls 20 horas.

OS AGRÔNOMOS QUEREM A
REGULAMENTAÇÃO DE SUA

PROFISSÃO
Temi» sido solicitado O upolo da

Socicd.ulo Nacional do Agricultura íi
inlclailvn da regillamontaç. o, cm
nosso paiz, da prol .'oOo dc agrono-
mo, do accordo com os desejos da
classe, e fl semelhança do que já tol
feito na Argentina, o presidente d*
mesma sociedade nomeou paru tra-
tar do assumpto, junto ao Congresso
Nacional c ás altas anti Idades da
Republica, uma uommlsü&o' compostu
dos srs. Arthur Torres Filho, Victor
Leivas 0 Thomaz Coelho Filho.

EM TORNO DA TABELLA LYRA
O 1" sub-dlrector da Despesa Pu-

blica, uilim de apurar.qual a percen-
tagem da reducçS-o que, porventura,
deverá ser feita na gratificação Lyra.
durante o 2" semestre do corrente
uimo, nos termos da vigente lei da
despesa, encaminhou ao ministro da
Fazenda «itlm do «erem, pela ter-
ceira vez, requisitadas as demonstra-
çõos doe oredlto.» noccosaUlos para
pagamento do augmento provisório
durante o corrente anno oo Mini me-
rio da Agricultura e 6** seguintes re-
partições do Mlnistorlo da Justiça:
Secretarias do Senado o díi Câmara
dos Deputados, Supremo Ttt.biimil
Federal, juizes seccionaes do Distri-
cto Federal o rios Estado?, Minislc-
rio Publico. Policia do Dlstricto Fo-
deral, Faculdade ile Direito do Re-
ttife, Collegio Pedro II. Instituto Na-
cional do Musica, Escriptorio 'ln
Obras, Serviço Eleitoral e Justiço, do
Amazonas, visto não terem sido en-
vlados os respectivos dados aquella
Sub-DIrectorla.

PARA ALARGAR 0 CEMITÉRIO DE
CAMPO GRANDE

Uma mensnrcem do prefeito
ao Consellio

O prefeito dirigiu, hontem, uma
mensagem uo Consolho, solicitando
autorização pnrn desapropriar, por
lltllldadu municipal, uma faixa do
terreno parlloular necessário no u'.ur-
mime-niu do terrenos do cemitério do
Cumpo f lm ri Io.

A CARTA CEOQRAPHICA DO
BRASIL

Em soluçdo fl uma consulta do
dl. <*tor geral doH Tclegrnphos, o
ministro I .anclsoo Sfl declarou que
oi traballms do Cnrin Oõographdça
do Ilnisll devem prooegulr pela for-
mn poi' que ostil» .tildo foltos, den-
tro d i verbu con";.nutri, sem quo
«ejft necessário crlar-sc uma secçflo
oepeclal pormnnento.

PARA FUNDAÇÃO DO CENTRO
AGRÍCOLA CLEVELAND

•Pela Dospeen Hublica foil autori-
znda a Delegacia flanai no Parfl. a
fazer udoantamonto . dentro do cro-
dito da uVlia .'l* do orçamento da
Agricultura, ao pigudor e -chefe ln-
terlno' do comnileeío incumbida da
flindaçüo do Centro Agrícola Clove-
land, niKiuello Estado, Deooleelano
Coelho do Souza.

Politica e Políticos

ri. Maria Elisa
Cunha, filha
.Monteiro do
de 1* classe

Porqne não i

Vencer na vida I

Tomando-se um forte? i
Nnnca é Tarde 1

Para transformarmos um organismo debi- ¦
jH H•M litado numa nova constituição cheia de vigor, m

9. com plena vitalidade, subjugando pela resisten- H

cia, todo esse cortejo de enfermidades que nos ffl

provém da anemia. Basta perguntar ao nosso H

H: medico se o Iodolino não é o remédio aconse- H

^IIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

CONCESSÃO DE P. NSÕES
Kn, sua se.-síio plena o Tribunal

de Contas Julgou legal a jconcessâbdas segulnli i pensões: d- - montepio
civil a d. Joanna liamos, filho d o
-'X primeiro escripturarlu leste Tri-
bunal, Soverlono José H mosi a dona
ftlta de Cássia Xnbuco de OouvCa o
outros, viuva e [ilhas rio ex-proles-
sor, jubilado, da Faculdade do Me-
dlcíno do Kio rie Janeiro, dr. Hilário
de OouvCa; 11 d. .lulleta Ramos c ou-
tros. viuva o filhos do ox carteiro lc
3" classe de Administração dos Cor-
rolos do Estalo do Rio do Janeiro.
Nestr Fernandes Ramos, e, medlan-
to reversão, ao monor Wilson Rodrl-
gues de Souwi, filho do ex-fiel de
2" classe d" Corpo do Sub-Offlciaes
da Armada, Censtantlno Lopes de
Souza; a d. Irlallna Mnrla de Maga-
Inâcs o outro, viuva e filho de Pedro
do Alcântara Magalhiles, ex-carteiro
do 1" classe, aposentado, dos Correio:;
da Bahia; n d. Cremllda Bueno F«l*
loiros o oulros. viuva u filhos rie
Conrado Luiz Falleiros, ex maoiiinis-
in de 8" classe da Estrada de Ferro
Central dn Brasil; a d. Elvira Mar-
garldn do Araujo .Sá, viuva de Ma.nocl
Saririock dc Sfl, ex-offlcial aposentado
das officinas da Repartição neral dos
Tolegraphos o, mediante reversão, a

Martins Monteiro da
rio Emílio Xavier

Cunha, ex-guarda-fio
da Repartlçfio Gorai

dos Tolegraphos e D. Maria Olym-
pia do Miranda Fonueca, filha
do ex-major do Exercito, Henrl-
que de Mirando Rçso: <i d. Mn-
rlanna Serzedcllo Pu-es Eorne, viuva
dn Arthur Xopoleão Paes Leme, ex-
telcgraphieta de t" classe, aposenta-
do, do. Estrada do Forro Central do
Bruflii, e a (I. Anna Amélia ilo Rego
Moirelles, viuva do ex-l" officlal
aposentado, da directoria dc Saude
da Ouerra, Antônio Raymundo do
Rego Meirelles; a ri. Inesla rie Arau-
jo Carlos, filha maior e solteira de
Francisco José Carlos, ex-porteiro
aposentado rio Arsenal dc Guerra do
Rio de Janeiro, e a ri. Juliana Maria
da Silva e outras, viuva c filhas de
Hilário do Carmo Silva, ex-carteiro
de 2" classe dos Correios da Bahia;
a d. Maria Cecilla Pompeu Maga-
Ihãcs e outros, viuva e filhos dc Al-
fredo Pompeu de Souza Maga-
Ihãos, ox-2" escrlpturario da Inspe-
ctoria Federal de Obras contra as
Seccas; a d. Joanna do Vai Vlllares e
outro, viuva e filho de Leopoldo
Vlllares, ex-conduetor de 1* classe da
Estrada do Ferro Central do Brasil;
a d. Gullliermina de Mello Catalão,
viuva de Antônio Alves Ribeiro Ca-
talão, ex-porteiro aposentado do Mu-
seu Nacional e d. Layde Tavares Car-
neiro de Mello, viuva de José Ran-
gel de Mello, ex-telegraphista do 3*
classe da Repartição Geral dos Tele-
graphos.

HOJE
REUNIÕES

Da Sociedade de Medicina e Cl-
rurgia, ás 20 1|2 horas, com a se-
guinte ordem para os trabalho** da
-sessão:

I — "Questões de hyg|iene social
— Dr. A. de Medeiros.

Ii —- "Resultado da campanha an-
tl-paludica uo norte do Estado do
Rio de Janeiro" — Dr. Mario PI-
notti.

,111 — "Cysticercose cerebral —
Dr. Helion Póvoa.

IV — "As novas Favellas o suas
conseqüências" — Dr. Castro Bar-
reto.

— "SÔro vacclnotherapias espe-
elKcas" — Dr. Achllles de Araujo.

VI — "Proseguimento da dis-
euftíão em torno da tuberculose".

 Do Centro do Cultura Brasilei-
ra, ás lü horas, no Centro Paulista,
para remodelação da sociedade o
preenchimento do cargos vago» na
directoria.

1 A Casa Salgado Zenha |
Recebeu os ultimos modelos em; chapéos, vestidos =
e manteàux de seda para theatro e passeio; echar- üj
pes de seda e pelle verdadeira, tecidos em lamés EE

velludos lisos e lavrados; rendas e filós de seda =
prateado e dè cores e muitas outras rç, .vidades. ü=

OUVIDOR

Para as pessoas idosas!
toistioo HjOVhsírso

í dc umn utilidade que uão tem preço ! I! Optimo contra u
DIABETES o contra ú ARTEMO SCLEROSÉ. Regularisa os
intestinos, purifico, o sangue tornando-o facilmente circulavcl.

DA* FORÇA i DA' ENERGIA ! DA' RESISTÊNCIA
PHYSICA t DA' BEM ESTAR ! ! 

'(¦-

As senhoras c cavalheiros do certa edwdc que desejam prolon-
gar-a vida o afastar os achaques da TClhicc, não devem deixar do
usai* o TÔNICO TiOVERSO !

Preparado único no seu gênero que custa pouco, dura muito e
vul<* ouro !...

Garantia: Aos que não ficarem satisfeitos com os effeitos do
Tônico liofcreo, os fabricantes restHncm-lhe o dinheiro.

Procurae hoje mesmo na vossa pharovu-ia o legitimo

TÔNICO LOVERSO

,::' yy:ía^Uwe£ : >.:
yC^^&rosí.

Procure na sua Pharmacia

Política do Distrioto — Ha vários
dlns nllo me sobrava tempo pnra os
cavacos vssjxtracs d,i porta do Al-
v .ir. A tardo vau desfallccendo num
anVblunto frio u Inderj.io c ae mesas
estão qua . d(*MrtoS, França o Leito
permaneço de pi, contemplando o
nçiri.íiiti* apri-..':,-ido dos reiarilata-
rlfin dn Avenida, com o olhar parado,
numa attltude Ae cirsaço e deiiíUcn-
to. Elio como desperta quando lho
bato csmararlumentc uu hombro.

Medita 1
O (llho Illustre de Maxambomba

ostremece dn sorpresa s sorri. Toma
areiH dc ex-conselheiro do ombnlxoda
o, espalmando no »r u milo grando u
fidnlgn, diz com corto amargur:

A vida. a vida...
B' ''•o bom viver...
Pensa nwilm ? I
Mos positivamente...
França sorri do novo e com

nquelln superioridade de vigor o a
mesma eloquencln com quo "leade-

mva" o Intendente Honrlque Lagdcn,
fala sobro os últimos ucontcclmontos.
A «uu palavra medida e gravo tem o
travo dn dôr e vlbrn do Jndlgnnçlo.
Kllo condemna a desordem. K' pro-
fundamento conservador. Km suaa
vela* corro aquelle me-smo snnguo
dos senhores de engenhos u cecrovoa
que ojinlentavurn os brejaes palu-
doaos do iauguahy. França fi con-
«ervador e alòm de conservador T!
Iicrnnrdlsta cscnrlato, Ma's esearlatc
o.uu o joven coronel Menezes ou o
ar, .Hillc.s Filho, ao tempo doH reco-
nheolmehtos nn Câmara; Kllo fi aml-
nc. Incondicional do governo. ^K C,
como toda gente, pela ordem. K no
decorroV dn pclentra, allude aos ul-
limos delírios oratórios do deputado
Azevedo L,:ma. França estã contrls-
tado.

—- B' pena.
_-Realmente, é pena.
Õa delírios nío transitório». Paa-

sam. Azevedo leu brochuras do <npa
vermelha, Infiltrou o cérebro do theo-
lias malsãu e dlstllla. Nio tem im-
porta nela. E' uma exaltação ecre-
bral. Apenas França tua reflexões
opportunas o sensatas e assim posso
comprehonder a sua escolha para"lender" do experiente parlamentar
Henrique Ln-g-den e liara conselheiro
da embaixada ao Chile.

Reparo então na sua eicgnncia ri-
sorofimente auburbana. Traz botas
de polimento e (calças de listras vlo-
Icntus. Fraque preto, eollete côr de
ovo dc anti. gravata clara e som-
brero do abas largas, Benstflà do
castão d,- ouro. Está. ilrreprchenslvel.
K" noite c as cortinas do aço descem
com estrorrdo.

K. depois de uma pausa longa, ln-
duga com vívu-id idr".

-—Qual fi a situaqlo do Pio'.'
Penwo que a. dc «exnprc: com-

pleto equilíbrio.
Mas...

Mai?.. .
Sabe do que tem havido ?
ignoro inteiramente.

—'Você sabe, porém, que. o Pio
manobrou nn« ultimas elelçõce com
invejável habilidade.

Como sempro. Aquillo fi mais
sabido do que mula de medico.
Abre porteira e corro as varas das
tranqueiras.

Isso meamo. Manteve o velho
compromisso com o Chico, sempre
bem amanteigado peln Brandão c
aceommodou o Maggioll em cochins
de pulnn do «ida. Abafou oa pru-
ridos do Nicanor nau ilhas o ficou
firme oomo um marco de jesuíta.
De facto, o Pio fi inabalável.

-—¦ Mas o tal partido do Nicanor V
Ah 1 não sabe ? E' como dizia

o Brandão: sport de veranistas des-
oecupados. Passado o vorfto, tudo lo-
vantou azas o o~"Pio sorriu com
aquello sorrlao velhaco e enigmático
quo faz a tortu-na.- perenne-dos bofêe
do Maggioll. E',cõmo lhe digo.

Mas dahl '.' '
Dahl é que toda gente anda na-

morando o Pio. O penúltimo domln-
go, o Nicanor reeervou-o" a uma pel-
xadw na casa do Pio. Almoçaram
lautamente. Passearam o a ilha In-
tetlra viu e contemplou aquella...
solidariedade. No Galeão abraçaram-
ee fraternalmente.

Pour ia vie et pour Ia mort,
arriscou o deputado Nicanor, com
estudada energia.

E Pio, piscando sorrateiramente
para os clrcumstantes, engrolou:

Pour Ia Vlo et pour Ia mort, o
ao dar o ultimo aperto do mão Pio
gritou iiara que todos ouvissem:

Meu chefe.
Nicanor partiu sorrindo com per-*

versidade, emquanto Pio abafava os
ultimos sorrisos de ironia.

França filou-me ávido pelas mi-
nhaa impressões. Permanecli inalte-
•ravel. Nada ouvira de novo nem de
interessante nem tampouco que me
sorprehende«ie. Era um incidente
normal e corriqueiro.

E depois, França?
—-Depois ? No ultimo domingo,

foi ter á Ilha o Chico Bethencourt.
O Brandão não gostou da visita do
Nicanor. Mostrou-ee maguado, mas
o Pio não se apertou:

i— Quo te-m isso ? Agora vao o
Chico. Você manda a manteiga c do-
mingo frito nova pelxada. Chico
realmente foi e o programma correu
executado egual o sem discrepância.
Os mesmos sorrisos, os mesmos abra-
ços que toda ilha presenciou. No
Galeão, o coronel Pio repetiu com
voz forte para- quo todos ouvissem:

Meu chefe.
A barca largou. Chico sorria, di-

zendo lã. para si: que grande maga-
não ! emquanto, na ponte, Pio sorria
egualme-nte monologando baixinho:
que grande pnndego !

França voltou o fitar-me, ancloso
pelas minhas impressões. Continuei
Inalterável. França, ante tamanhas
-novidades que lhe pareciam de sen-
sação, desconcertou com o scoptlcis-
mo do meu silencio e partiu apres-
wado.

JOTA.

SOBRE A SaiAQEW DOS STOCKS'
A A. C. rocebau um tetogramnu

lio Thesouro
A Associação Comwrelal recoliau

do dlrector geral do The«otiro o hu-
guinte telegronirns: '"Em resposta «o vomso teiegram-
mn do HO do Junho próximo findo,
cabe-me commiinlcar quo o sr. ml"
nistro da Fnzunda por ucto do hoje
prorogou por noventa dlns o prazo
para a uollagem dos stocks referida
no mesmo telegramma."

PARAGUAY-BBASIL

FOI TRANSFERIDO O CON-
CURSO DO TIRO 5

O conselho deliberativo do Tiro do
Guerra 5, reunido hontem, d nolto,
om sessão «xtraordlnurltt, resolveu
transferir para o dia 3 do mez vin-
douro, o concurso dc tiro quo dove-
riu so realizar no próximo domingo,
nos Stands do forto do Vigia, no
Leme,

A vlaita do presWonte Ayala
O cli .o do Estado recebeu, hon-

tem, o seguinto tologrunvma:"Ao entrar um turrltorlu brasilei-
ro 6-mo grnto saudar a v, ox, for*
mulando votos pela prosperidade
dente grande pulz o veiuurn pessoal
do v. ox. — Frederico Ayuln, presi*
dento elulto do 1-arsgua-*."

CRÉDITOS CONCEDIDOS PELA
DESPESA PUBLICA

Pela Despesa Publica foram con-
cedidos os «egulnica créditos: A Dc-
legada Ftscsl cm Matto Grosso,
30:000", a disposição do chefo da
commissão do linhas telegraphica» o
estratégicos du Matto Grosso a Ama-
zonas, para construcção da linha te-
legraphlca du S. Lourenço n aanta
Rita de Araguuya: de 3:1172", para
o serviço de pratica*, m <*m Matto
Grosso; ã Deleg.icla Fiscal no Rio
Grande do Sul, 7:198**18, pnra pa-
gamento de pensões a d. Lulza Ca-
rolina doa Rclt Frunco o outras; de
3:735$, para pagamento ao 3* offl-
ciai da Dlrectorli de Contabilidade
da Guerra, Eurico de Andrade Ne-
ves Filho, que so acha ã disposição
do commandante da 3* região ml-
lltar; á Delegacia Fiscal em S. Paulo,
¦tLftiin$, pnra pngnmento de despesas

O PROFESSOR EMÍLIO
BRUMPT

O sr. embaixador da França cato-
vs hontem no Ministério da Justiça
paru apresentar ao titular daquella
pasta o profeeoor Emlle Brumpt, dn
Faculdade de Medicina e membro dn
ACadonilu de M>dlcinn do Purls, quu
vem realizar, nu nossa Universidade
o seu curso no Instituto Frunco-Brn-
sileiro do Alta Cultura.

A Associação dos Empregados no
Commerclo-recebeu mais us udho-
sflea das flrlma* Leo . Villela. M.
Mendonça, F. Lins & Rosman c E.
O. Frontes & C, ao movimento em
favor du Instituição dus foriaH no
commerclo.

BELLflS-flRTES
A exposição gorai dosto anno

Termlnn no próximo illu 12 o prn*
zo psra u tntiíBa dc trabalhos des-
llusdort ft o&p; i-.çAo neral djjjte anuo.

Exposição Augusto Pttlt

Encerra*flo no próximo subbado, a
exposição do tíln» do pintor com-
mendador Augusto Pcllt, Inmallu.ln
no saguão du edifício da Associação
dos EmprcKuJos no Commerclo.

Para. maU dc 100 quadros foram
adquiridos ntssa mostra de nrte.

LIVROS NOVOS
"A Pollaklado no Soonlo XX

— Oliveira Caatro — Edição do
autor,

Por .Intermédio do ar. Manoel Pe-
reira Marques recebemos do eacrlntor

AS FERIAS NO COMMERCIO ^^"toíbltoíí-Mm o' titulo "A

ODORANS 6, lncontestavelmonto, o
melhor dentlfrlclo da actualldade.
Em liquido. ;tSu00. Em pasta. 2)500.
A* venda em toda a parte.

Nariz, garganta e ouvidos
Dr. Sebastião César da Silva, ox-assls-

tente dos Piora. Klllan llrithl, eom prall-
ca nos hospltaes do Paris, berllin e vien-
na. Cousullus, do u i, 5. Ouvldur, 180,
Ia andar.

Felicidade no SeuulO .\X • - •>'••
volumo du -120 puglnns, com os S0-
guintes uipltuloe: "Nn vidu cspli;.-
tuui" — "Na vida orgânica" — Na
vida domestica" — "Na vida sockil .

PINCÉIS PARA BARRA (Pura
badgcr). Orando sortimento. Artigo
superior. Casa Hermunny. II. Gon-
çalves Dias G4.  _

CONSTRUCÇÕES
Com pouco capital podeis aer proprls-

tario. Facilitamos o pagamento ¦ longo
praio • canstrulmoa mala barato do que
qualquer caaa, porque executamoa todoa
oa trabalhos nas nosaaa officinas. Para
Informações, oroqula e plantaa 1 rua do
Roaarlo, 106, aobrado. ••Conatructora Fa-
deral".

da S* circumserlpçâo Judiciaria ml*
llta-r.

Pela mesma repartição foram dis-
tribuldos pelas delegadas fiscaes nos
Estados o credito dc 129:000*. para
despesas das diversas l&scolas do
Aprendizes Artífices, c do 74:600$.
para despesas com os diversos ho«-
pltate c enferma rins militares.

PROVIDENCIAS DO PREFEITO
DE NICTHEROY

Do gabinete do prefeito dc Nlcthc-
roy pede-nos que publiquemos a se-
guinte nota: ."'0 prefeito, precisando ter irií-a
segura do como Cuncclonam certos
¦serviços, apesar das previsões dc or-
dem technica, que na espécie cai-
bam, deseja merecer a bondade du
uma cominunlcação, cm carta, diri-
glda ao «eu secretario, por parto dos
munloTpes, quanto á regularidndc ri-i
retirada de lixo dan habitações, sup-
prlmonto de água potável u modo
por que trabalha o ramal domicilia-
rio de esgoto."

PAPELÃO De palha de arroz, Typo Ham-
burpez, Papelão madeira de
polpa de madeira. Papelão
couro para fabricas de calça*

dos e fabricantes de malas e especial cartolina.
VEIMDEIVl E FABRICAM

RIBEIRO, PARADA & COMP.
LIMEIRA — ESTADO DE SAO PAULO

PEDIDOS E INFORMAÇÕES AOS AGENTES:

Augusto Soares & Comp.
RUA DOS OURIVES 115 — Sobrado

CA'XA DO CORREIO 2824
¦¦¦¦¦DBBB

Dr. Tigre de Oliveira
Gyneoologia e obstotricia. — Cons. Rua

Trezo do Maio, 38. Tolop. 1.098 Central
— De 2 ás 4. — rtcBidenola: Praia de
Botafogo, 100.

Dr. Jorge G. Sant'Anna
Com " annos lio prat. cm liosp. da Eu-
ropa — CIRUltüIA e GY.NECOLOGU

RUA ASSEMBLE'A, 23 — C. 1647
RUA MARQUEZ DE ABRANTES, 115

B. M. 11)7

EXPOSICÃQ-FEIRA DE BUENOS AIRES
O governo da província de Buenos

Airea estã preparando uma Hlxposl-
gão-felra Internacional, que funecio-
nara durante todo o mez de outubro
próximo, e à. (|ual podarão concor-
rer todos os produetoreti e indus-
triaes naclonaes e estrangeiro.", re-
oreaentanteu ou agentee autorizados
para vender artigos de marca deier-
minada, exportadores cm eguaea con-
diçfics, o ti produegâo agncola pelos
seus «ynfllcatoH, sociedades c coopc-
rativas.

E' esta a segunda Expoeisüo-Feirn
Internacional realizada pelo governo
provincial de Buenos Aires. Estes
cortamena differem muito das sim-
pies 'oxhfblçõea de artigos, pois nes-
tas exposições os concorrentes não
eo expõem o» seus produetos, como
podem realizar toda a classe de
transaeções commerciaes, vender e
comprar poi* grosso e realizar con-
tratos directos entre si. E', pois, não
só um instrumento do propaganda
industrial do grande alcance para a
producc.ão, como urn elemento de

acção mercantil, tío a condirão dos
concorrentes vendedores ú bôa, me-
nos o não é a doa concorrentes com-
pradores, os quaeü pódom fazer com-
parações entre artigos de um mesmo
ramo o qualidade semelhante, ouser-
var o quo do novidade for apresen-
tado pelo progresso das industrias e
escolher a mercadoria quo lhe agra-
de, em pouco tempo c com economia
de gasto.

LOTERIAS DE SÃO PAULO
¦OB A FISCALIZAÇÃO DO ('OVEIlJiO 1)0 ESTADO

HOJE

Por IS60O
J. AZEVEDO AC — CoDcenlonnriM — S. PAULO

A' VENDA EM TODA PARTE

HOTEL V9STA ALEGRE
SANT . THEREZA - Tel. 607 B. M.

Chalets novos e confortáveis, com sala de
banho completa

COSINHA DE IORDEM

SERINGAS para liijecções 2 cc. Pre-
ço reclame li $5 00. Agulhas de pia-
tina verdadeira, Luer o Loty, marca
especial. Afiam-se o concertam-se,
Casa Hcrnuttuiy, rua Gonçalves Dias
n. 04.

4 PRÉDIOS ASSOBRADADOS A'
RUA ARISTIDES LOBO 59,

61, 63 e 65

E1

PARA TINÔIR
EM

CA/A

§w
^a\\W^ Fo/gmo

QJ

V E/TIDO/
DE INVERNO

venderá em leilão, hoje, terça-
feira, ás 5 horas da tarde, os
quaes poderão ser examinados
pelos pretendentes.

TESOURAS V1TRY, legitimas, para
todos os fins e alicates para unhas e
pelles. Casa Hermanny. Rua Gon-
çalves Dias, 54.

Contra qualquer rhcnmatl.no

só Eurythinine Dethan

LOTERIA DE SANTA
CATHARINA

Amanhã

30 .CONTOS
Inteiro 10$OOO

HAMILTON BARATA j
ADVOGADO |

Escriptorio: AV. HIO BRANCO, 131, 1" >
Teleplione: Norte 2í3£ j

CLINICA DE DOENÇAS DO RE-
CTUM E ÂNUS

Trntnmrntn cxpocinl liulolor das
HEM0RRH0IDAS

«cm opernçflo.
DR. H.VUL PITANGA SANTOS

1'iihscIo, SU, «ob., de 1 Aa 4

PHYSIODO
(lodo physlologloo assimilável)

o PHYSIODO representa unia intima
associaçSO do lodo com a peptona chinii-
caineme pura, escrupulpsamérito rabriea-
da com a carne rrp.sca, Nesta aswir.tar.1o o
lodo se torna inteiramente dissimulado,
verdadeiramente orsanico.

O PHYSIODO alím dc ser um modiri-
cador da nutiii*flo e um ajrente tlicrapeu-
tico poderoso no tratamento do rheuma-
tismo, di syphilis, Mthma, osclaroses, ea-
tadoa lymphatlcos, etc, í muito bem sup-
portado pela via sraslro-intpstlnal o lacil-
mente assimilarei.

Modo de usar: ia gottas.
O,PHYSIODO se apreseuta em vidros

conta-gottas de 30 graminas.
Laboratório Pasteur da Bahia

Rua General Câmara 91 — Rio

COBERTORES!
Camisas e meias de lã

para todos os preços
Grandes saldos!

de roupas brancas
para homens e senhoras

Artigos para cama e mesa

Loteria do Estado de Minas
Única rio mundo que distribue 80 por cento em prêmios

AMANHÃ

50:OO0SO00
Bilhete inteiro I5S000

DIA 17

IOO
CONTOS

inteiro.. . 30Snoo
Meio 1SS003
Vigésimo. . 1S500

23ca

B*m

DIA 22

SO
CONTOS

Apenas 18 mil bilhetes
Inteiro.. . 155000
Décimo. . . 1S500

Esperança
A' VENDA EM TODA PARTE

RUA DA CARIOCA
rasil li

52 So

loaoE I0E30I

Escola para Chauffeurs
lüm virtude us próxima mudança da sil-

de pata o predio próprio á Avenida Salva-
dor de e . resolveu o Dlrector da Escola
Para Chauffcuro, eom sédc actual d rua
Riachuelo n. 383, lazer reducções nos pre-
ços das matrículas dos dllTcrr-nlos cursos.
Mlnlstram-so 

'lnstrucçCOí- 
a domicilia.

I-'ranquea-sc entrada ao dbtineto publico,
ülrljam-se para a rua Rlac&uelo n. 383 —
Plioao Morte 5Si0

Precisaes de dinheiro?...
TENTAE A YOSSA SORTE no

Campeão de Minas
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

SUCCURSAL DO CAMPEÃO DO SUL

Raul C. Bèirão & C.
9- RUA RODRIGO SILVA - S

CAIXA POSTAL 2166 End. Tolegr. CAMPEIO
TELEPHONE: CENTRAL 728  RIO DE JANEIRO —losssssaonèi
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C governo decretou feriado até 15 do corrente para o Estado de S. Paulo

7,

m%
Sobre ou acontecimentos desenrola-

dos eni ti, Paulo, a Agencia Amorlca-
na enviou-nos us seguintes informa-
ijôes:"A situação om »S. Paulo molho-
ru. de momonto H momento, o Já che-
garam IÃ us auxílios d-eclaivos iiu*.*-
por terra d ,por mur foram enviados
polo governo fud(**hl, 'IVimbom vu-
vIuh uvlOi's sogulrani, dovldamontu
inunlcluidos, para o bombardeio do
(juartcl ondo se cuncentriivaiii os ro-
voltoso», depois iiuo abandonaram
os postos oecupados no dia do hon-
tem. e a nolto do iinto-hontein. Com
excepção d essu unlco núcleo de .se-
dicção, felizmento miiitu rostrloto,
om todos os lSstudos o uo Dlstricto
Federal U situação 6 de inteira
tnuiquillldnd". •

Hu. cm todo o paiz n maior con-
fiança ns acção do governo federal,
quo do Ioda u parte recebe, de todas
as cluf-sea soclaes, as maiores provas
de solidariedade apoiado Inteira-
mento na fidelidade o na disciplina
da quasi totalidade das forças arma-
das. Os governos estaduaes todos
puzerum á disposição do governo fe-
deral o.s recursos d-.* que puderam
dispor, tanto dc materiaes como do
pessoal".
INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELO

DIRECTOR, TK>S TEI7EGR.Í-
PllOS

O coronel brasileiro Klnglhoefer,
quc se acha em S. Paulo, communi-
cou ao director dos Telegraphos, dr.
Paulo Gomlde, que muitos dos rebel-
des tstão se entregando o o governo
está. dominando Inteiramente a sl-
luaçüo.

Accrescentou o mesmo militar que
as forças de cavallarla, vindas de PI-
rasslnungá, chegaram aquella capl-
tal e que o tentute Ulysses voará,

•cm aeroplano, sobre a cidade, visan-
do o quartel da Lur., que será bom-
bardeado, caso seja necessário.
A NOITE DE SABBADO PARA DO-

M1NGO EM S. VAVlrO
S. VXVLO, 6 (A.) — A noite do

hontem para hoje, passou-se na
maior intranqulllldadc, pois fazia-se
ouvir forte tiroteio pnra o lado do
Palácio dos Campos Elyslos.

Este' acha-se solldanvente entrin-
cheirado, estando as forças sitiantes
a quinltentos metros do mesmo.

I3es(K- a manhã do hoje, o tiro-
leio enfraqueceu sensivelmente, sen-
do que liara a tarde, o silencio 6
quasi completo.

As noticiou são desen con tradas, ea-
tando o governo do Estado confiante
jio triumpho da legalidade.

Nas ultimas horas os revoltosos
perderam varias posições importan-
tes, passando da offensiva para a
defensiva, muito concorrendo para
Isso a chegada dn tropa vinda de Pi-
rasslnungá. que logo entrou em- fogo
contra a cava,.-.ria revoltada da Po-
licia, reehassando-a vigorosamente. •

A chegada das tropas federaes,
fieis ao governo, vindas de Lorena,
Caçapava, Itú, Rio Claro e Plrassi-
nungci, que tomaram excellentes po-
sições, desmoralizou sensivelmente
oa revolucionários, que- se achum
actualmente concentrados no jardim
do Luz.

A noticia da chegada a Santos do
"droadnought" "Minas Geraes", "des-

troyers" e aviões causou grande en-
thusiasmo na população ordeira, cuja
sympathln está Inteiramente voltada
para a.s torças legaes, tomando mui-
tos populares parte no ataque aos
revoltosos.

O presidente do Estado, dr. Carlos
de Campos, dando prova de rara co-
ravgetn o notável intrepidez, mostra-
si* confiante no triumpho da cau.sa
legal, tendo-se. conservado em actlvi-
dade ininterrupta desde o começo da
luta,' animando com a sua presen-
ç« os defensores do Palácio.

E' manifesto o enfraquecimento
dos rebeldes, já. se tendo registrado
numerosas deserções.

Espera-se que antes da noite a
situação so normalize, com a victoria
dn. legalidade sobro os elementos
inashorquoiros.
AS TROPAS OUE O "MINAS" DES-

EMBARCOU
SANTOS, li (A.) — Desembarca-

ram do "dreadnought" "Minas Ge-
raes", mil e cem homens, que se-
guirami immediatamente para São
1'nulo.
ACÇAO DAS FORÇAS CHEGADAS

A S. PAULO
S. PAULO, 6 (A.) — As força*

chegadas <lc Pirassinunga, sob o
commando du general Carlos Arlln-
do, rochassaram a cavallaria revol-
tada da Policia.

Estão chegando os batalhões do

Caçapnvu, Itú, Rio Claro, Jundlahy
v Loronu.

A'« ti horas da tardo dovo chegar
grando contingente, do força federal
estacionada em Bello Horizonte o
Juiz da Vüeu.

As forças legues estão providas do
metralhadoras, arma quo nflo pos-
suem as forças rovoltadas,

ESPERANDO-SE A EXTINCÇAO
DO MOVIMENTO

•a. PAULO, II (A.) — As forças se-
dlciosas estüo sendo vencidos: umas
desertam e outras debandam.

Espora-so que dentro de poucas
horas o movimento esteja extineto.

NO PALÁCIO DO CATTETE
COMO TRANSCORREU O DIA DE

DOMINGO
A' residência presidencial, conser-

ws tido o aspecto de sabbado ultimo,
offereceu, ante-hontem, embora do-
mingo, grande movimento. Aliás, 6
fncil comprehender, ao lado das al-
t«s autorldtides civis e mllltars que
procuravam o dr. Arthur Bernardes
para confercnclar sobro os sueceosos
de S. Paulo, chegavam a cada Instan-
le novas pessoas que lhe -iam levar os
protestos de Inteira solldarlcdodos, O
accesso-continuou—a—ser—feito—pelo-
portão laternl e os membros das ca-
sus civil e militar, a postos com o
dr. Edmundo da Veiga e general
Santa Cruz, atten d iam & maioria dos
visitantes.

O chefe do Estado deixou pela
manhã cs aposentos particulares e,
descendo ao salão dos despachos, re-
cebeu o.s seus auxiliares de governo
e grande numero dos pessoas que o
foram cumprimentar, entre ellas o
deputado Nabuco de Gouvêa, que lhe
foi levar o seguinte telegramma do
sr. Borges de Medeiros, presidente
do Hio Grande do Sul:"Porto Alegre, 5 — Quando re-
cebl vosso telegranmia já estava sei-
mitificado pelo sr. presidente da Re-
publica da irupção do movimento
sedicloso em S. Paulo. Já conferen-
ciei com o general Andrade Neves»
pondo á sua disposição forças esta-
duiies cuja' promptidao determinei
immediatamente e que entrarão em
acção, assim que se torne necessa-
rio. Sendo preciso augnienlar effe-
divos restabelecerei as brigadas pro-
visorias, o que será. facillmo. Locali-
du.de do Marcolino Ramos será guar-i
neclda por força federal e « fron-
telra cuidadosa mente vigiada. Podeis
assegurar ao sr. presidente da Repu-
blica o nosso inteiro e decidido auxi-
lio material para a manutenção da
ordem de legalidade e prestigio das
autoridades constituídas. Saudações.

Borges de Medeiros."
O dr. Arthur Bernardes ainda re-

cebeu o.s representantes opposicionis-
tas da bancada gaúcha que, em nomo
des seus correligionários, lhe com-
municarani o seguinte desapacho:"Ao sr. presidente da Republica
autorizo-vos a assegurar minha soli-
dariedo.de e dos meus companheiros
quo sempre se acharam ao meu lado.

Honorio Lemos."
AS CONFERÊNCIAS A' TARDE

O chefe do Estado, é de vêr, confe-
rendou, ante-hontem, por diversas
vezes, com os ministros Felix Pa-
checo. Sa-mpalo Vidal, Setiembrino de
Carvalho, Alexandrino de Alencar,
Francisco Sá, Miguel Calmon, maré-
chal Carneiro da Fontoura, deputado
Herculano de Freitas, "leader" da
bancada íxiulista, dr. Alaor Prata,
general Silva Pessoa e general Ribei-
ro da Costa.

A REBELLIAO ESTA' C1RCÜM-
SCRIPTA A S. PAULO

Agora os lamentáveis acontecl-
mentos da capital .paulista, os quars.
entraram no período de franco do-
clinio, conformo as informações re-
cebidas, reina completa ordem em
todo o território nacional. Assim é
que. o presidento da Republica, com-
pletundo a lista dos telegrammas
dos chefes dos executivos estaduaes.
recebeu, 'domingo, õs primeiras ho-
ra.s da. madrugada, o seguinte de3-
paoho:"Cuyabii, 5 — Sclente, por tele-
gramma agora recebido do sr. ml-
nistro do Interior, de haver v. es.
decretado o estado de sitio para a ca-
pitai do paiz, Estado de S. Paulo e
Rio 'de Janeiro, com a faculdade de
estendel-o a outras circumscripções
•do paiz, apresso-me, em completa
solidariedade com o patriótico gover-
no de v. ex. a por á inteira disposi-
ção do governo da Republica, todos
os recursos de que dispõe meu go-
verno e o meu Estado, jã de ordem
material como a força publica muni-
ciada, já de ordem financeira, com u
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Loteria da Victoria
Ia Extração depois de amanhã 20:000$000

por 15$000 só jogam 6.000 bilhetes nume-
radosde 1101 a 7100 distribue 75 % em

843 prêmios»

VENDE-SE EM TODA A PARTE

embora modesta disponibilidade pe-
cuniarlci com que conta o Thesouro
eata*dual. Aguardo, com andedade, as
Instrucções que v. ex. entenda oppor-
tunas enviar ao meu governo, em
defisa da ordem, do reglmen e dos
.poderes constituídos. Attcnclosos sau-
Iduçõos. — Pedro Celestino, presi-
dente do Estado."

Por outro lado foi distribuída aos
representantes da imprensa a seguin-
te nota-.

A VISITA DO ARCEBISPO CO-
ADJUTOR

O dr. Arthur Bernardes recebeu
domingo, á noite, a visita do d. Sc-
bastião Leme. Foi o arcebispo co-
adjutor do Rio de Janeiro, levar-lhe
os testemunhos de solidariedade do
clero nacional e assegurar-lhe us
orações e votos que a Deus formula
pelo completo restabelecimento da
ordem e tranquillidade publicas.

O chefe do Estado continuou a
permanecer no salão dos despachos
até ás liü horas, quando o deixou, su-
bindo para os aposentos partícula-
res. Ahl, conierenciou ainda com os
ministros Felix Pacheco, âetembri-
no de Carvalho o Alexandrino do
Alencar.
FERIADO NACIONAL ATE' O DIA

15 DO CORRENTE NO ESTADO
DE S. PAULO

A residência presidencial, embora
conservando o aspecto quo lhe dera
a rebelllão paulista, não offereceu
hontem, o movimento que offerecera
nos dias anteriores. E' certo que in-
numeras pessoas a procuraram para
levar os protestos de solidariedade
ao chefe do Estado; as conferências,
porém, não se suecederam com a fre-
quencia que se vinha registrando.

O dr. Arthur Bernardes, descen-
do ao salão dos despachos, recebeu
cm conferência os ministros Felix
Pacheco, Sampaio Vidal, Miguel
Calmon e Setembrino de Carvalho.

Logo a seguir, considerando as
difficuldades criadas para o com-
mercio de S. Paulo, assignou, na pas-
ta da Justiça, o seguinte decreto:"Decreto numero 1 ti.525, de 7 de
Julho de 11124.

Decreta feriado nacional até o dia
15 do corrente mez inclusive.

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

Attendendo ás circumstancias gra-
ves criadas para o Estado de S. Pau-
lo pelos acontecimentos anormaes
que ahi sobrevieram e que Já deter-
r-inára a decretação pelo Congresso
Nacional do estado de sitio para es-
sa unidade da Federação, e conside-
rando que é dever do executivo pro-
ver paru. atalhar as conseqüências
quc as situações imprevistas possam
acarretar para a economia nacional,
decreta:

Artigo prlmeiro — Da data de hoje.
até á de 15 do corrente é conside-
rado feriado nacional em todo o ter-
ritorio do Estado de S. Paulo, fi-
cando durante esse periodo, suspen-
sos todos os actos impraticáveis nos
dias feriados por lei.

Paragrapho único — Exceptuam
se somente desta medida, as reparti-
ções publicas de caracter adminis-
trativo e .tudo o que interessar á
marcha normal dos serviços officiaes
do Estado.

Rio de Janeiro, 7 de julho do 1924
— 103 da Independência o 3ti da
Republica".

¦Sobre a marcha dos acontecinien-
tos, propriamente, conheciam-se ape-
nas os detalhes que haviam sido di-
vulgados em nota officiosa.

Eil-a:"O movimento sedicioso em São
Paulo — Terminaram hontem os pre-
parativos ordenados pelo governo fe-
deral para correr em auxilio do po-
der constituído de S. Paulo, surpro-
hendido pelo levante de uma parte
da guarnição do Exercito ali aquar-
telado.

•Uma forte divisão da esquadra já
se acha no porto de Santos, com to-
dos elementos necessários.

Na capital paulista o governo le-
gal dr. Carlos de Campos resiste bra-
vãmente, confortado pelo apoio una-
nime da população do Estado, e en-
frentando com animo resoluto a si-
tuação criada pela indisciplina dos
ambiciosos. Ao lado do governo do
Estado permanecem desde o primei-
ro instante as autoridades federaes.

O general Carlos Arllndo que via-
java para Goyaz e mal teve noticia
do levante, retrocedeu para a capl-
tal, entrou cm S. Paulo commandan-
do um forte contingente que mobill-
zou no caminho e acha-se em estrei-
to contacto com o governo. Os re-
voltosos refugiaram-se em alguns
pontos secundários da cidade, de onde

fazem pequenas sortldas para tiro-
teios, sendo sempre repellldos.

As forças legaes operando em
conjunto já tomaram todas a.s dis-
posições para um combate geral á
tropa amotinada.

Ao CuUtete chegam u cada instan-
te as mais inequívocas demonstra-
ções de solidareldade do paiz lutei-
ro. O governo sente-se cada vez mais
forte e mais seguro do apoio de to-
dos os bons brasileiros c não cede-
rá uma linha no cumprimento do
seu sagrado dever.

A tranquillidade no Kio, como no
resto du paiz. permanece inalterável.
O governo federal, como o de São
Paulo, têm recebido innumerós offe-
recimeníos. As sociedades de tiro, as
corporações commerciaes e todas as
classes, em summa, têm significado o

der u qualquer emcrgenclu, uma
companhia de guerra do Batalhão
Naval, com a respectiva artilharia.

NA CENTRAL DO BRASIL
O dr. Carvalho Araújo, como seus

auxiliares lmmcdlatos, não se tém
arredado da estação da praça da Rc-
publica.

Afim (lu que pousa informar ao
governo com freqüência, as commu-
nlcaçfles tclegraphk-as com o Ramal,
so fazem dlrectamente' com Mogy.
Vllla Mathlldo o Uunyuuna, próximo
de Norte.

O pessoal subalterno da Cen-
trai tem correspondido ús necessida-
des do momento. Ainda liontem. sou-
bemos que, devido aos transportes
'extraordinários, o pessoal do trafego,
telegraphlco o tracção, tem dobrado
serviço.

OS TRENS PARA O INTERIOR
Os trens do Ramal do S. Paulo sú

fazem circulação até Cruzeiro, de
onde regressam.

—- Foi suspensa a circulação dos
trens da Rode Sul-Mlnelru,

Foram tambem supprimidos os
trens R 2 e N 2, da Linha do Centro.

O ABASTECIMKNTO DESTA
CAPITAL
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RAIOS X
Installações do grande potencial.

DRS. PEREIRA LIMA e VON DO EL.
LINGER DA GRAÇA, da Academia de
Medicina e Director deste serviço na
Beneficência Portugueza. RODRIGO
SILVA, 5 àa 3 1|Z.

DR. ESTEVAM BE7ENDE GARGANTA
NARIZ E
OUVIDOS

Ex-adlonta êam prof*. Wciaj-aertaei,
Gr*""n">nn, Fnasow, em Berlim a

Netnaana, em Vienau
TKACHEO-BRONCHO-ESOPHA.

GOSCOPIA
Tratamento cirúrgico da ozena (te-
chnica do prof. Selffert) e das da-
cryocystites (operação de West.)

Consultório: Rua do Carmo, 5, esq, SSo
José, de 2 ás 5. Tel. C. 2652. Reai-

dencia: Regina Hotel, Ferreira Vian-
na, SS. Tel. B. M. 3752.

O general Erasmo de Lima, commandanl»)
ds 8* brigada de infantaria, constituída
pelo 10° e 12° regimentos ds infantaria,

que seguiram de Minas

vivo desejo de colloborar com o go-
verno na prestação de serviços.

Todos os governadores ,e presi-
dentes como Já se sabe pelos tele-
gramas publicados puzeram as
milícias estaduaes ás ordens do go-
verno federal.

A população pode confiai* tran-
quillamente nas providencias offi-
ciaes tomadas para a debellação do
motim militar irrompido em tíüo
Paulo'.
VISISTAS DE SOLIDARIEDADE

Os membros das casas civil e mi-
litar da presidência da Republica,
attenderam ao correi- do dia de hon-
tem os senadores o deputados fede-
raes, altas autoridades civis e mill-
tares, representantes da magiistra-
tura local e federal, funecionalismo
publico e outras mais pessoas que fo-
ram levar os testemunhos de solida-
riedade ao chefe do Estado.

Por outro lado, continuam a che-
gar ao palácio do Cattete grande nu-
mero do cartas, cartões e telegram-
mas, destacando-se, entre elles os se-
guintes:"Hnjubá, 7 — tió agora scientifi-
cado dos acontecimentos de fa'. Pau-
lo venho manifestar a minha inteira
solidariedade ao governo federal na
defesa da ordem e da legalidade. —
Affectuosas saudações — "VVenceslau
Braz.""Rio, 7 — O Supremo Tribunal
Federal reunido em sessão acaba de
resolver unanimemente, manifestar
a v. ex. o seu apoio á acção do go-
verno para restabelecer a ordem al-
terada no Estado de S. Paulo. —
Saudações. — Luiz Antonio de Me»
deiros, marechal, presidente".

NAO HOPVE ALTERAÇÃO DA
ORiDEM EM GOYAZ

O dr. Rocha Lima, presidente de
Goyaz, respondendo a communica-
ção que o chefe do Estado lhe ílze-
ra, telegra-phou nos seguintes ter-
mos: •

"Goyaz — Ter/do estado hontem,
apus o expediente, ausente da sedo
do governo, acabo de receber o te-
legramma em que v. ex. se dignou
scieentificar-mo do ulm movimento
sedicioeo por parte da guarnlção fe-
deral em S. Paulo. Apresso-me a
assegurai- a v. éX. a inteira solida-
riedade do .governo deste Estado que
applaude as medidas do governo te-
deral tendentes á manutenção da or-
dem publica e á defeso, dos sagrados
interesses da Republica. Neste Es
tado reina completa calma, sendo o
governo prestigia-do por toda a po
pulação, .quo ignora inteiramente n
recente alteração da. ordcim em São
Paulo. Pôde v. ex. contar com todo
o apoio aue o Estado de Goyaz puder
prestar á defesa da ordem civil. O
commandante da 2' companhia do
3* batalhão dc caçadores, aqui aquer-
telada, protesta apoio Incondicional
áa autoridades constituídas. ' 

Atten-
ciosas saudações. — Rocha Lima,
presidente."
A VISITA DO C.\R,PEAL ARCO-

VERiDE
•O cardeal Arcoverde, arcebispo do

Rio de' Janeiro, acompanhado do
monsenhor Moura Guimarães, seu
secretario particular, visitou, hon-
telm. o presidente da Republica e.
servindo-sc da opportunidade, apre-
sentou-lhe os protestos de solldarie-
dade do episcopado brasileiro.

CONF*flBRENOIÁS REALIZADAS
Estiveram, hontem, conferencían-

do com o dr. Arthur 
"Bernardes. 

en-

tre outros, os srs. ministros , Felix
Pacheco, Sampaio Vidal, Setembrino
de Carvalho, Miguel Calmon, Ale-
xandrlno dl: Alencar, Francisco Sá,
marechal Carneiro da Fontoura, dr.
Alaor Pr.Uu, senador Bueno Brandão
e deputados Antonio Carlos e Her-
culano de Freitas, respectivamente,"leaders" da maioria c bancada pau-
lista.

O OHBFK DO ESTADO DEIXA
O SALÃO DOS DESPACHOS

O dr. Arthur Bernardes á.s 1!) ho-
rae, após aiguimas novas conferen-
cias, deixou o eal/io dos despachos,
iecolhéndo-se nos seus aposentos
particulares, onde lhe foi servido o
Jantar e recebeu o ministro Sampaio
Vidal e o general dr. Ivo Soares, dl»
rector do Hospital Central do Exer-
cito..

NOVAS VISITAS
Innumerós senadores o deputado*}

federaes. alem de outras mais pes-
soas, voltaram á residência presiden-
ciai á.s primeiras horas da noite,
inclusive o governador da cidade c
a senhora Alaor Prata.

NA GUERRA
O movimento de attenção e do cx-

pedição de ordens, no Ministério da
Guerra, não telm tido desfallecimen-
tos, encontrando-se a postos todas
as nossas altos autoridades militares.
Em todos o« departamentos da Guer-
ra 6 Intensa a actividade no cum-
primento rigoroso das ordens expc-
didas pelo governo.

Na Intendencia, como nas outras
secções, trabalha-se activamente ten-
do a Intendencia feito hontem um
grande supprimento de capotes para
a Villa Militar.

NA SAÚDE DA GUERRA
Na Directoria de Saúde da Guerra

o ¦movimento do pessoal do corpo de
Saúde C intensissimo.

O general Ferreira do Amaral tem
permanecido á frente do serviço,
providenciando para o appurelha-
mento dos serviços do saúde das uni-
dades que seguem para S. Paulo.

Durante a tarde de hontem a Sau-
de da Guerra apresentava um mo-
vimento como nunca ali foi obser-
vado.

NA VILLA MILITAR
Na Villa Militar nada do anormal

oceorreu. O general Tertuliano Po-
tyguara, commandante de todas as
unidades ali aquarteladas, tem con-
tinuado a. manter us medidas pre-
ventivas quc tomou.

O transito de civis na Villa Ml-
litar é rigorosamente fiscalizado.

Todas as tropas continuam de ri-
gorosa promptidao. As unidades que
têm recebido ordem dc partir, em-
barcam rapidamente, sem que se te-
nha registrado qualquer accidente.

A CURIOSIDADE PUBLICA
Ante o apparato militar quo ae

nota no Ministério da Guerra, o po-
vo agg!omera-se Junto aos portões
que dão -accesso ao seu interior,
apreciando o movimento.

Ante-hontem, ao escurecer, como
uma banda de musica fizesse retre-
ta paru as praças, os transeuntes
que passavam, suppondo que fosso
u terminação da revolta, agglomera-
rarn-se junto aos portões Inlerro-
gando os soldados.

O CORONEL PAULO DE OLI-
VEIRA

Segundo consta, -o coronel Paulo
de Oliveira, posto ha dias em Uber-
dade, está em S. Paulo.

Esse official está sendo chamado
a comparecer ao Departamento da
Guerra.

NA MARINHA
A AVIAÇÃO NAVAL

Para Santos partiram, no domin-
go pela manhã, tres hydro-avlões
de bombardeio o a hordo de um na-
vio do Lloyd seguiram tres appare-
lhos de terra.

O "RIO GRANDE DO NORTE"
PARTIU PARA SANTOS

Ante-hontem, de manhã, deixou o
porto desta capital com destino ao
de Santos, onde foi reunir-se aoa
demais navios da esquadra, o con-
tra-torpedelro "Rio Grande do Nor-
te", do commando do capitão dc
corveta Francisco Esperidlão de
Andrade Júnior.

O COURAÇADO "S. PAULO"
O couraçado "S. Paulo", que se

achava no interior da nostsa bahia,
soffrendo reparos, voltou ante-hon-
tem a fundear em frente á Ilha Fis-
cal.

A PROMPTIDAO NA MARINHA

Todas as forças do Marinhe per-
inanecem na mais rigorosa prom-
ptldão.
A PARTIDA DO "MUNIZ FREIRE"

O aviso' mineiro "Muniz Freire"
deixou hontem á noite o porto des-
ta capital com destino ao de San-
tos, onde foi levar material ^elUco
para a esquadra ali
commandada Relo
Maria Penido. t'
O MINISTRO DA MARINHA PER-

NOITOU NO MINISTÉRIO

O almirante Alexandrino de Alan-
car, ministro da Marinha, e o ai-
mirante Machado Dutra, chefe do
Estado Maior da.- Armada, ainda
hontem pernoitaram no Ministério
da Marinha. , .

vNO ARSENAL DE MARINHA

No Arsenal de 
"Marinha continua

ali estacionada, prompta para atten-

As medidas postas em pratica pelo
dr. Delamare fcião Paulo, sub-dlrector
do Trafego, de accordo com a orien-
tação do dr. Carvalho Araújo, são
de moldes a assegurar o perfeito
abastecimento desta capital, pois os
tr*;ns de leite, gado e mercadorias
tém corrido com a maior regula-
ridiade.
UM ENGENHEIRO DA CENTRAL

PRESO
O engenheiro da Central dr. II-

mar Tavares, chefe do Deposito de
Norte, que se achava, detido pelos re-
baldes, já -se communlcou com a Ad-
mlnistração da Estrada. Está são c
salvo em Mogy das Cruzes, pois con-
seguiu evadlr-se.

A SITUAÇÃO NO 1UM.1L
A situação parece melhorar, pois,

já íoram autorizadas as circulações
Uos trens de lastro, em todo o Ra-
mal, at*5 Mogy, no perímetro das Re-
sldencias.

Outrosim, as communicações tele-
graphlcas então só obtidas de Mogy,
já tém chegado ate* Guayauna.

NA POLICIA MARÍTIMA
A repartição da Policia Marítima

tem, nestes últimos dias, se conser-
vado do promptidao, com as lanchas
promptas á primeira voz.

A entrada a bordo dos navios sô
se faz, actualmente, levando os pas-
sagelros ou visitantes «ílvo-conductos
visados na Policia Central.

Dr. Hugo W. Laemmert
EX-ASSISTENTE DOS PRINCIPAES H08-

PITAES DA ALLEMANHA
Cirurgia geral, Partos, Moleatiaa das ae-

nhoras, Tratamsnto e prophylaxia post-
oporatoria dos tumores bsnignos e mali-

gnos. Raie* X de profundidade.
Cons.: rua 7 de Setembro, 133 (sobrado),

das 3 íis G lioras — Tel. C. I7T0
Res.: r. Jardim ISutanlro, 71. Tel. S. 830

Tambem cm torno dos putasaselro»
procedentes dos portos nacionaes do •
sul a vigilância tem sido grande,
afim do evitar o desembarque du cio-
mentos pornlciosos.

DIVERSAS NOTAS
PASSEATA MILITAR EM NIOTME-

ROV
Tendo o coronel Christiano Alves

Pinto, cummandante do regimento
policial do Estado do Rio do Janel-
1*0, sabido por via official, quc a sl-
tttiição na capital de S. Paulo ora
de absoluto domínio das forças le-
gnos sobro os revolucionários, quo
oom cearam", eni alguns pontos, a se
entregar á dlscrlpçflo dos vencedores,
deliberou, em regoáljo por esse facto,
realizar uma passeata militar pela
cidade de Nictheroy.

IU' usslm quo aquelle official re-
uniu a ulflctalldode do regimento po-
liclul, formou a soldudesca, ¦ inteira-
mente desarmada, e. com a banda de
musica, poncorreu diversas ruas o
praças da cldado vlslnha, cantando
o« soldados variou hymnos patriotl-
cos. Grande massa popular, no maior
enthu.siawno, acompanhou a. Força
Publica Fluminense', erguendo vivas
aos governos do Estudo o do PalE,
twjidando esprrfnlmian&i-^m-nonies-doa-
drs. Fellciano Sodré o Arthur Ber-
nardes.

A's. 20 horas, upproximadamoiUc,
a passeata militar, cantando o hy-
rano nacional, passou em frente ao
palácio do IngA, á rua Presidente
Pedreira, assistindo o destile do ama
das Janellas, o dr. Fellciano Sodré**.
presidente do Estado, que se achai*
acompanhado dos secretários dc Es-
tado, ohefo do policia, deputados fo-
deraes e estaduaes, be meomo de va-
rias pessoas .'gradas.

O coronel Christiano Alves Pinto,
commandan to do regimento policial,
esteve no palácio do governo, con?
gratulando-so com o dr. Fellciano
Sodré, por ter o governo da União
dominado os revolucionários que ten-
lavam contra a tranqulllldade o vld»
da população paulista.
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CASTRO D'ALMEIDA & C.
MACHINAS E ACCESSORlOS

TINTAS — VERNIZES
MANGUEIRAS — GACHETAS

86 - Rua Buenos Aires • 86
RIO DE JANEIRO
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im! otir cora!
Coceira de eilo o e.Ucrmlna carrapa-

tus Infallivelniniite. VIDRO, 4f. Rua Vas-
co da Uatna, I?. Rua Sele, 2 o 101 o 1»
do Março, lt).

PARA EMBELLEZAR A CUTIS ?

Creme e leite de cera purificado
(PURIKIED WAX CR.EAM AND MILK)

Raios X Kin.me«i c
photogra-
phla* das

doenças do estômago, intestinos,
pulmões, coração, rins, otc. — pelo
DR. RENATO DE SOUZA LOPES,
prof. da FaicnWade. Preços módicos.
Rua S. José 39— Do IS ás 5.

54 Os Brumells cario-
cas, Isto ê, os prin-
cipes da elegância
masculina do Rio
vestem-se na Gua-
nabara — R, Cario-
ca, 54,

0 COMMERCIO
reclama dacthylographo.i, tachvgTiphos o
auxiilares dc guarda-livros. A Escola- ne-
nilngton, rua 7 de Setembro, 67, os pre-
para o encaminha.

estacionada,
almirante José

AMANHA

9ontos
Por15$000

LOTERIA
SO' DfiV

BAHIA
ATENDIEMTODAPARTE

É comprar nas casas
INDIANA Ü

6o y.
menos dos vísínhos
e todos os collegas

GHAPELARIA
PERFUMARIA

OAMISARIA
MEIAS DE SEDA

* PARA r
SENHORAS

0 MAIOR
SORTIMENTO
IHKIH <

Este me2
nas liquidações das

• -:

'7'i

Casas Indiana
Rita dos nítidas 11 e 13

que vae acabar
e

Ouvidor 134
(antiga Casa Estrella)
que foi comprada

¦tiiiiiiiiHmiiuiiiwwiiiiiHiirwnirtmr

opilacão sra.
** empreso do

NATOL. Innumeras comprava*;»*» anui
e nos Estados. Milhares de attestada»,
Facll de uear, nio exfee par/smmtes •
é bem aceito pelas crianças. A' vea?
da nas Pharmacias do Bio e das ¦**•
tados. Depositários : Drogaria BamUa-
ta — Rua f de Março, 10 — Bi*, d*»
Janeiro,

k>\,v •*¦
v;
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O JORNAL — Terça-feira, 8 de Julho de 1924
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Tj CHRONICA IDA. CIDADE jl
COM DOIS TIROS DE RE*

VOLVER
O MAIIKCHAL CAIUiOS SOAIIEB

VlSNTOl* OONTItA A KXIH-
TENCIA

Km mia resldoncla, A rua Banta¦•Alexandrina 42, o marochnl rofor-
mado do lixorclto, sr. CarloB gonros,: i>or motivos quo nao quiz docllnnt-,
tentou contra a vida, disparando con-
tra olle dois tiro» dn revolver,,

Um' dos projcctls varou-lho' u <.-u-"beca o o outro o queixo, nfto sendo,
porem, ao que puroce, du natureza

, grave.
Levado ao posto central do Assis-'tencia, o marechal tovtvahl oh hoc-

corroa do que earciila, sendo depois
removido para u Polycllnlca Militar,
do onde piais tardo seguiu pura a

sua rcsldoiiclii.
A policia du !i" dletrtcto registrou

n occorronclu, lomatido as provlden-
ciai-; pelo cosn exigidas.

i«>»VWSiMMVs^trVVVVs»VVV

Navalhada
Apresentando um ferimento no

pescoço, produzido por navalha, o
oporurlo Caetano da Cosln, morador

, a rua Alzira Valdctaro, a|n, procurou
a policia do 18° districto o apresen-
tou queixa contra um desconhecido,
do oOr prota, quo o aesredlra na rua
Antunes Garcia, fugindo em seguida.

Acerescentou ainda, o queixoso,
que tal augreasâo foi devida ao facto'delle estar palestrando cenn a domes-
tlea liulzn dc Sã, na rua Antunes
Garcia.
ít^j-tetrarta—a:—queixa, foi aborto"

inquérito, sendo a victlma mandada1 ao posto de Asuistoncla do Moyer,
onde lho foram ministrados os ne-
ceasarlos Boócorroa.

Choqàe de vehiculos
Ao passar pela rua Cardoso, os-

quina de ArcWas Cordeiro, pala ma-
drugada ultima, a carroça 1.799, dl-
rígida por Joaquim Ferreira Cesarlo,
chocou-se com o bonde líl, da lln-ha
do "-Cascadura", que tinha como mo-
torneiro Manoel Nunes Cardoso, de
regulamento 3.8-30,

(Do choque reoultou morrer um dos
animaes que .puxavam a carroça,
sendo os damnos materiaes do pe-
queno valor..

A policia 
"do 

19* districto regia-
trou o oceorrido.

PRISÕES LEGAES
Oa investigadores da sessão de ca-

pturna recommendndoH, da 4' dolo-
Kticki auxiliar, prenderam os sc-
guintes ilolInquonWH! Cluudiorror Mo-
reira dn Silva, vendedor ainbnlanto o
morador n rua da Gamboa, h|ii. quo
«e acha condomnado pola 3" Preto-
ria Criminal, como Incurso no art.
30-1, do Código Penal; o Andrd-
llruni, Italiano, ilo 32 annos do eda-
dc, que foi condemnado a dois mo-
-zes de prisão n multa de G00$000,
pelo Juiz da 3' Pretória Criminal,
oomo Incurso na lei n. 2,321,

Os rolerldos presos foram idcntl-
ficados v recolhidos A Casa do Dc-
tenção.

»VVV**AA*»A-V«^^*W^*VSMi

Uma menor fugiu da casa
dos protectores

lia tempos 'um o sr. Orlando Oo-
mes dos Símios, morador A rua VI-
ctorlna Koitunu, 18, om liamos, ll-
nlin sob a Htia protecção <t menor
Stella Martins, do 10 annos do Oãa-
dc, que foi por ello abrigada por cs-
tar em abandono, na via publica.

tíctm que nenhuma posuou du al-
ludldn com tlvoaso conhecimento da
resolução tomada pela menor, esta
fugiu para' togar Ignorado, motivo
por que o sr. Orlando foi procurar
a policia do W districto pedindo
providencias no sentido de encontrar
a menina desappareclda.
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Um menor feriu casualmente
o companheiro

No Interior da casa do n, C9, da
rua Henrique de Mello, cm Oswaldo
Cruz, iond'0 residem os menores Go-
raldo, de 6 annos do edade, o Nelson,
de 7 annos de edade, respectlvamcn-
to, -filhos do Cloto Antonio da Silva
e do Procopio Rufino do Amaral,
teve logur unia scena de sangue, que,
felizmente, nfto teve malorJs conse-
qucnclas.

Ao quo informa a policia do 23°
districto, o menor Geraldo brincava
com uma garrucha de propriedade
do seu pae, quando a ar.ma disparou,
indo o .proj-ectll alojar-se na mio es-
querda dc Nelson, que com elle brin-
cava.

¦O ferido foi medicado no -posto de
Assistência do Meyer c retirou-se,
tendo a policia apurado a casuallda-
de do facto. \

Cortinas de aço ondulado • Serralheria
• trabalhos de forjas - Tubos em chapa

Ox-acetyleno. úmflttCA

RECISTMDin
EMPRESA INDUSTRIAL.

Fundição Guanabara
LIMITADA

Escriptorio: R. Republica do Peru 15-1
. Teiephone: Central 070

RIO DE JANEIRO

>.i FABRICA:
I Rua da GimMi 112 t 118

Tcleplionc: Norto 2820

MAL IRREMEDIÁVEL
AUTOMÓVEL VERSUS BONDE
No campo do H, Christovão, om

fronto ao edlficio do Kxternato du
Collegio Pedro II, o auto 1 .«144, dl-
rígido pelo chautfour Felisberto Gon-
calvos Caldeira, chocou-so com um
bondo da linha "Bomsuccesso", dl-
rígido pelo motornclro Arllndo Mu-
nucl do Souza.

Ucvidu uo choque, receberam dl-
versos ferimentos pelo corpo a mo-
nina Alaydc, de 4 anno» do odade,
filha do Vleonte Salgado o morado-
A rua Caravellas 2, casa VI, o o mo-
nor Joaquim Monteiro do Carmo, dc
I) annos de edade, e morador fi, rua
Matto Grosso 88, quo tiverem os no-
ecssarlos soecorros no posto central
du Assistência-,

O motornclro o o chauffour culpa-
dos foram presos o autuados nn dc-
legaciu do 10" districto.
VM SEPTUAGENÁRIO VIOTIMADO

Nu boulnvard, S. (.'hrlstovfio, u se-
ptuageiiurlo Francisco Perreira Aze-
vedo, casado, enipregad ono commer-
cio o morador cm Madureira, foi
apanhado por um auto, ficando feri-
do om diversas purtes do corpo,

O motorista culpado cvadlu-so sem'quo o numero do auto fotso anno-
tado, tendo Azevedo recebido os soe-
corroa da Assistência.

UMA SENHORA COLHIDA
Quando procurava atravessar a

avenida do Mangue, próximo ,1 rua
Marquez de Sapucahy, d. leopoldina
Lobo, de 30 annos dc edade, canada,
brasileira e moradora fi, rua Ameri-
ca 139, foi apanhuda pelo auto (i.990,
dirigido pelo chautfeur Amadeu Ra-
mos da Silva.

1'eTldtt em diversas partes do cor-
po, a vlctima. do auto tol levada ao
posto central do Assistent-ki, onde
teve os necessários soecorros.

O motorista culpado foi preso e
autuado cm flagrante pelas autorida-
des do 14° districto.

UMA CRIANÇA MORTA
A' noite, quando passava pela rua

Estado de Sfi, foi colhido pelo au-
tomovel 3,028, o menino Nelson, com
10 annos de edade, filho do sr.
Francisco Barreto, morador ã rua
Coronel Figueiredo, 21,

A infeliz criança, levada para o
poeto central da Assistência com o
craneo fracturad-o, ali veiu a falle-
cer, tendo sido o cadáver mandado
para o necrotério do Instituto Mo-
dico Legal.

As autoridades du !)" districto to-
niaram conhecimento do oceorrido.

uãS-ES
e terrenos
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Casa de Saude Estellita Lins
OPERAÇÕES BM GERAI-

CIRURGIA *CRINARI A — GTNEOOLOGIA
Apôs a recente remodelação por que passou o estabelecimento hospila-

lar, loram ampliadas as Installações c creado novo serviço, cm secçlo os-
peclal, para o tratamento cirúrgico das Doenças daa Vias Urinaria».

SALA ALBARRAN
operação, diárias c curativos, inclusive, exame dc Ralos x e dc Labo-

ratorlo (sangue, urina e pús), 12 dias  tJOOfOOO
. Dr. Estellita Lins, (da Cruz Vermelha;. Com pratica dos Hospltaes da

Europ3. Avenida 28 de Setembro 32-i. Teiephone: Vllla 6U3.

J* PINTO — Prédios e terreno»,
construcções e outras operações;

rua do Rosário, 161, sob. Tel. Nor-
te 5230 c 3166.

MINGTJEJM compre terrenos sem ver
i os da Companhia Territorial do

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

DALACETE A' VENDA — Motivo
viagem, aeeltãm-se propostas pa-ra um, a rua Conde de Bomfim,

tem sete quartos ,1 salas, pomar,
grande jardim, garage, etc. fácil
paga. Informações com o dono, fi.
rua Larga, 55.

suicídio oü crime?
-"  *» • ¦¦--•»

Um marinheiro baleado no
craneo em condições mys-

teriosas
O servente da RopurtlçHo Geral

doB Correios, Ary Kernor do Lima
Brito, oomiuunleou, hontem, pelo te-
Icphono, no comniüsarlo do dia ao
Io dlstrlctu, quo num nompartlmcnto
sanitário existente ao beoco dos Cor-
relos estnva caldo um* homem tra-
jandu vestes do marítimo, o qual
apresentava um íei-lmonto na cabeça,

Dlrlginido-HO uo local, aquella uu-
torldiido encontrou, de facto, c/rten-
dldo ao chilo, Remendo, com um fo-
rlmento no parlelal direito, do onde
sala um fio do sangue, um mavl-
nheiro,

Chamada n Assistência, uma am-
biilanclii compareceu ao local, trans-
portando o ferido para o posto e dahi
para o Hospital dc Marinlia, onde
ao sor operado, falleceu.

Foi, entfio, u cadáver mandado pu-
ra o necrotério ilu instituto Medico
Legal,

Não linha, o corpo, nenhum papel,carteira ou Indicio pelo qual se pu-
desse restabelecer-lhe a Idontidade.
Apenas, na blusa, bordada a Unha
braneu, lia-se o numero 2.031. Do
cadáver foram retirados as impres-
sões dlgitaes e enviadas ao Oabine-
te do Identificação, pelas quaes se
poudç restabelecer a identidade: cha-
mava-se, elle, Miguel Archanjo Pes-
sou, era brasileiro, contava 2fi un-
nos de edade. Pertencia ao Corpo
de Marinheiros Nacionaes.

Na delegacia do 1" districto foram
tomadas por termo a.s declarações dn
funecionario postal Ary Korner de
Lima Brito 'tendo sido aberto inque-
rito para apurar nu sc trata dc um
crime ou suicídio.

No local não foi encontrada ne-
nhuma arma, iiarecendo que a sc
confirmar a hypothese do suicídio,
para, a qual esta mais inclinada a
policia, a arma fora, naturalmente,
apanhada por qualquer um dos Indi-
vlduos desoecupados que ali fazem
jiunto.

Em indagações a que procedeu, o
commissario de serviço apurou que
alguns funecionarios do Correio ou-
viram uma detonarão, tendo um dcl-
les, por curiosidade chegando íi jn-
nella que dá para o local onde íoi
encontrado o marinheiro, nada tendo
visto.

A' tarde, peio medico legista nego
Barros foi procedida a autópsia no
cadáver, tendo sido attesrada a ee-
guinte causo, da morte: "ferimento
penetrante do craneo, na região tem-
lioi-al direita, por proiectil -de arma
ile fogo".

Em seguida foi effectuado o enter-
ro por conta das autoridades navaes.
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0 "Mosella" de passagem
pelo porto

Procedente de Bordeaux c escalas,
fundeou no porto, o paquete francez"Mosella", u qual conduziu para este
porto 62 passageiros, além de 307,
om transito, para o Rio da Prata.

A unidade franceza veiu em opti-
mus condições sanitárias, lendo feito
a travessiu em 18 dias.

A Policia Marítima Impediu o d«s-
embarque do passageiro Carlos Lara,
embarcado clandestinamente em
Vigo.
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COf 0 USO 00 BI0T0NIC0 FONTOURA
OBSERVA-SE 0 SEGUINTE:

1.* Sensível angmeiito de peso,
2;" Levantamento geral das forças.
3." Desapparecimento do nervosismo.

4.° Augmento dos glóbulos sangüíneos.
5." Eliminação da depressão nervosa.
6.° Fortalecimento do organismo,
7.° Maior resistência para o trabalho physico.
8.° Melhor disposição para o trabalho mental.
9.° Agradável sensação de bem estar.
10.' Rápido restabelecimento nas convalescenças.

\*ENDE-SE o grande prédio parn
cinema á EBtrada Nova da Pavu-

na, entre os ns. 1!) e 25, junto a
matriz de S. Benedicto (Pilares), em
leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
terça-feira, S de julho de 1924, is
13 horas, eni seu armazém, ã rua
S. Josc 57, loja.

VENDE-SE grande área de terreno
dividida em 42 lotes o grande

prédio em fôrma dc avenida, A rua
Lopes n. 04, hoje Antonia Alexan-
drina c Maria Lopes (estação dc Ma-
dureira). em leilão, pelo leiloeiro
PALLADIO, terça-feira, S de julho
de 1924, ás 4 horas da tarde.

OS

VENDE-tíE o grande e solido pre-
dio de sobrado á praia da Lapa

n. 78, em leilão, pelo leiloeiro PAL-
LADIO, quarta-feira, 9 dc julho de
1924, ãs 4 1|2 horaa da tarde.

0 HAIS COMPLETO FORTIFICANTE J
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P HOJE

11 DE LOTERIAS NACIONAES 00 BRASIL
Extracçõos publicas sob a íiecalIznçSo do Governo Fedoral, it 2 1|2'a

aos sabbados, ia 3 horas
HUAS VISCONDE DE ITABOP.AHY, 07 e PMMEÍB.0 DE. MARÇO, UO

(Edifício próprio) . 'J. ''..,.,.';

HOJE

20:000$000
POR-Ií000 EM MEIOS

ANIANHX
17-49

AMANHJl

50:O0O$OOO
POR 8Í000 EM DECIMO.?

SABBADO, 12 OE JULHO, A'S 3 HORAS DA TARDE — 16-38/oo.ooosooo
POR 8$000 EM DÉCIMOS 

' 
, -. -

Oü bilhetes para estas loterias aoham-se i venda na «ida da Companhia
i rua 1- ds marco, 110 (odiflnio próprio), que aceita o despacha com prom- E
ptldio o» pedidos do Interior acompanhados do maii $800 para o porta do ECorreto. E

*%nmiiTmninnnni[nmm

WENDE-SE o bom prédio A rua
* Lucidio Lago li. 92, estação do

Meyer, om leilão, pelo leiloeiro PAL- '
LADIO, quinta-feira, 10 do corrente, j
âü 4 1|2 horas. i

TERRENOS em Ipanema-Leblon, a
1 prestações mensaes, em ruas que
serão calçadas Immediatame-ntc.
Companhia Constructora Ipanema,
rua do Ouvidor, 129, ¦teiephone Nor-
te, 2501, ou Companhia Brasileira de
Immoveis e Construcções, Avenida
Rio Branco, 48.

PRÉDIO A PRAIA DA LAPA
Vende-se o grande c solido prédio

de so-bradò á praia da Lapa n. 7S,
em leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
quarta-feira, 9 ãe julho de 1924, às
i 1|2 horas da tarde.

NO INTERIOR^
,1a vossa residência quando forrado
com os PAPEIS PINTADOS E ES-
TAMPADOS da "CASA INGLEZA"
da Rua dos Ourives 59, Teiephone
NORTE 3275, a alegria o satisfação
é completa, lemos vidros, quadros,
espelhos, estanVpas religiosas, mol-
duras, vitraux, tapetes "CONGO-
LEUM".

VEJAM ESTES PRE-
ÇOS DA SECÇÃO

PARA HOMENS
CACHECOL DUPLO TRI-

COT PURA SEDA. . 129*000
SUSPENSORIO G U V O T

LEGITIMO, UM . . . 6Í800
COLLARINHO DE GOM-

MA i/2 LINHO, 3 POR 3?000
LIGAS AMERICANAS, AR-

TIGO SUPERIOR, PAR 1Ç800
PYJAMAS DE C R E P O N

FANTASIA, UM ... . 12Ç500
CAMI8AS DE TRICOLINE

FANTASIA (LINHO E
SEDA) UMA 27SS00

NOS ARMAZÉNS DO

83,85 e 87 Uruguayana
(Canto de Buenos Aires)

Teiephone: Norte 2875

A prisão de um adulterador
de leite

iProce-dondo d fiscalização daa ca-
wm do lacticinios doo auburbloa d.i
Loopoldlna, o dr, Lulü Nunes Ro-
driguea prendeu, cm flngrnnto, no
intorlor do cstmbulu nllu A Eatruda
da Penha, l.mti, Antonio Knne» da
Sllvu, proprietário do estaicleclnicii-
to, o Manoel da Silva, ompregado.
(imboa por venderem lolte adulto-
rado,

Por oecaaliio do ner levada a offel-
to a medida, o empregado, Manoel
da Silva, reagiu o aggrediu não nf>
ao alludido medico como tambem ao
guarda «anitarlo Adriano Lontra.

Afinal, os dois contraventoras fo-
ram apresentados fl, policia do 22*
districto, quo oa autuou e tez ro-
colhei- ao xadrez.

!>*VMVWWV><tr>>»*><t^l*^r«kM->Tai<>><-tt)

QUEM PERDEU ?
Pelo fincai Sardinha, furam entro-

gues no <:ommlHiiarlu du serviço fi
delegacia do 1° districto pollulal, umn
tiinlca, uma carteira dc Identidade da
n. 7(5.812 o diversos papclB, pertóll-
centes a Antonio Oomo», objectos es-
tes, encontradoo pelo cuelülro do ca-
niinhao n. 2.587, que os entregou uo
guarda n. 365, rondnntc da rua da
Quitanda.

*>>*V't-^->*%>*><**V*i-)->>**«A#*>k>*V*i»**«*VSA»'

Caiu em um tanque e morreu
No domingo ultimo, oceorreu no

quintal do prédio de n. 497, da rua
Miguel Ângelo, que serve de reslden-
cia ao dr. Afranlo Augusto de Arau-
jo Jorge, um lamentável accldont'*
iiuc consternou a todos quantos dei-
le tiveram sciencia.

A menina Leo, de 17 mezes de
edade, filha tio referido medico,
brincava próximo a. um tanque exls-
tento no quintal da Hlludida t-asa,
-quando perdeu o equilíbrio c caiu no
interior do mcdmo, perecendo asphy-
xiada.

Oi paes de Líu sentiram a aua
falta c, depois dc procurarcm-n'a
por toda a casa, tiveram o desg06to
do encontral-a morta no fundo do
tanque, de ondo a retiraram apressa-
ddmente.

A policia do 19o districto foi in-
teirada do oceorrido e permittlu que.
o corpo da infeliz menina ficasse na
reeWencla de aeus paes, do confor-
midade com o assentlmento dado
pelo 3" delegado auxiliar.

«**»»V>>V»»^AAAV««*VN^*<*V»«

Infringiu a lei de emergência
Na noite de domingo ultimo, o

menor Moacyr Luiz da Conceiçãu,
morador A rua Lucidio Lago, 25, foi
A leiteria da rua Archlas Cordeiro,
Ü-W— J?.e -propriedade de Betmlro Ro-
drlgues Ferraz e pediu-lhe que Ven-
de^-se dois litros de leite, no que não
foi attendido, aob a allegação de não
tel-o em casa.

Nessa oceasião, porém, chegou A
alludidu casa o Sr. Luiz Nunca Ro-
drigue«, i-himico da Superintendeu-
cia do Abastecimento, c, ouvindo -i
cun-veraa do menor, resolveu dar uma
busca na mencionada casa, onde cn-
controu leite guardado em um balde.

A' vista dessa irregularidade, foi
o nogneiante preoo c autuado no IS*
diiricto, como infractor du um dos
dlt&ositivoa da lei de emergência, re-
centemente posta em execução.

Ü contraventor prestou fiança de
2 contos de ríifi, afim do se defendei
solto.

DESORDEM EM UM "BAR"
No Interior do bar Leblon, entre

os que ali se encontravam, se faziam
salientar os irinHoa Joaquim e Anto-
tonlo Moreira da Silva, a esposa da-
quelle, Maria Grtvclnda da Silva, e
o pintor Belmiro Antunes, todos de
nacionalidade portugueza, o primei-
ro residente com sua esposa íi rua
Visconde de Itaunn 523, o segundo
morador á rua Araújo Vianna 17 e o
ultimo domiciliado A rua Visconde
do Rio Branco 155.

Como, em determinado momento,
um dos Indivíduos citados «e puzes-
se a contar em altas vozes ancedotas
licenciosas, os soldados 110, do 4" es-
q-uadrão c 72 do 2" enquadrUo do re-
regimento dc cavallarla ila Polk-ia
Militar, chamaram-lho a attcnçàu.

Pol o bastante para que os poli-
claea sc vissem aggredidos a cacete
pelos freqüentadores do bar, que os
lançaram ao solo. Um carroceiro do
Collegio Anglo-Brasileiro, c-orrondu
em soecorro dos policiaes, ec viu
tambem aggredldo, estnbeleeendo-se
no local grande balburdlu.

Nessa Ocac-slüo, o auto 5.335, di-
rígido pelo chauffeur Melchlades
Gonçalves, foi obrigado a parar pelos
desordeiros, que delle so fizeram pas-
eageiros, ordenando a sua partida
para a Avenida Atlântica.

O soldado 72, Clarindo Coutinho
dos Santos, conseguindo põr-se de pÊ,
utilizou-se de sua montaria, partin-
do em perseguição dos desordeiros,
que, próximo ao "Mérc Louise", se
viram presos o levados para a dele-
gacla do 21" districto, onde foram
autuados em flagrante o recolhidos
ao xadrez.

O soldado 110, Herai Cllod, recebeu
graves ferimentos pelo corpo, tendo
sido internado em melindroso estado
no hospital da sua corporação. Os
dois outros feridos tiveram os ne-
ceasarlos soecorros da Assistência.

ACUES NO TRABALHO
1>K UMA CIMALHA AO 801.0 —

A' tande, nun obras ilu i-eeoristrucnno
do pre-dio a avenida rio Branco t)9,
(ellas pi-ki Companhia Conntructnin
em Clmonto Armado, uh operarloa
Alcides UhcohhIii Mendonça, doinlcl-
Iludo a rua Visconde dc ltaburnhy
301; Abo! '""ori-eli-a, residente fi rua
Bpnwdor Euzeblo 70, c Arnaldo ri-
beiro, morador il rua ftudilgo dos
Hantoa, todos do nacionalidade por-
tugueza, Coram vlotlnms de um aool-
dente. A clmnllia onde os tres tra-
baldavam, ruiu, tendo sido us mos-
mos projectados ao solo. Os dois pri-
inelrOH íecobnram contusões pelo
corpo c o ultimo, fractura dn perua
esquerda. Apôs os soecorros du As-
sistencia fórum removidos paru o
Hospital da Cruz Vermelha.

%)0*J**********1*4PW9***>

Duello a faca
.lusi*- Procopio de Mello, merumeú,

com 41 nnnos do cila-do, morador u
rua Senador Ku/.oblo 212, teve, hon-
tem, pela muiihíl, no becco dos Fer*
relros, um-.i questão i-om o marítimo
Alexandre Custa, residente á rua Ge-
ncrul Scveriiinu 74, -terminando por
aggredll-o armado dc faca. Alexan-
dre, que tambem se ucliava armado
de faoa, reagiu, saindo, ambos, feri-
dos nns costas e nos braços.

A Assistência medicou os lutado-
res, não tendo, a policia local, con-
seguido prendel-os em flagrante. Foi
aberto Inquérito.

Um operário aggredldo
As autoridades do 22" districto po-

lidai, foram procuradas polo opera-
riu Manoel doa Santus. portuguez, dc
19 annos de edade o morador íi ruu
Jusé Maria, 28, na estação da Pc-
nha, que disse ter sido aggredldo 11
páo por dois desconhecidos, quando
passava pela mesma rua.

Os aggressores fugiram e o ferido,
que apresentava contusões na cabe-
ça. foi medicado 110 posto <le Assis-
tencia do Meyer.

Sobre o fneto, foi aberto inquérito.

HOJE- 60:000$
INTEIRO, 4*800

LOTERIA DO E. DO RIO

G E

11 iiii

4!S\

EDTSON

ABREVIANDO A VIDA
'MORREU NA SANTA CABA —>

Conforme, lin iIUs, nutW-Umoii, nn
praia de Botafogo, o ciitteiihrliu (II-
nnlmarquoK Bophlo Nltlwn tontou
contra a vki«. .imín l>.«n<J.> um tlr»
de pistola no ouvido direito. UOntn-
vldu paru a Sn.nta Cara, dopoll d-i
receber o» neceonarloa soecorro*, o
maliogradu engonhelro "/«ju « wl*
lecer uaquolle i-slalieletimoiilu lumpl-
talar, No noeiotiirlo do Instituiu Me-
dlco Legal, o corpo do treeloueadu
engenheiro foi imeroptladu pelo dr.
Rodrigues tJnô, qu* urtertou comVi
causa da morle: — "fariinonlit pe-nc-
tranto do craneo Mor projeptll de ur-
mu de fogo". W

INUHRli; U**M TÓXICO — Uni fiuu
residem-la, íi rua Capitão I-Mlx, 82,
Jesulna da Custa 1-Vrrelra, ile 1» un-
nos de edade, solteira a braslluir.i,
tentou contra n cxtateiiolK, ingerindo
um tóxico cujo nome nfto foi apura-
do. A Asslatcnciu llvrou-a do perigo-

10 f POR L
"A NOBREZA" avisa a saus frecjiMiai qua

unlformlsou ssua auxlliares, devido áa
grandes enchente» qua tem tlao, para

evitar confusees,

95 —URUGUAYANA-95
PARA DESAFIAR

Cachc-net ile pura IS, uni . . 31500
cnmisas paia homens, a . . . 0*1100
cuecas (le cMUbràoM, "nia . . Uvoo
Lenços, reclamo rto me» .... *noo
Gravatas, lindo? patlrOes .... i»fioo
nanella branca extra, meiro . i*nuo
Eponge ri-ani-eza em tantasla,

i-ôrUí c|3 motros 17*100
Oofre da nioiia, corte i(i*K00
UuarnlçOes para cama 55*00(1
liiianilçOos para totlctle . . 7*501)
Dordarto laigu, metro i*40U

AVISO
Da manhã, o mivimento é um pouce ma*

nos, deve aproveitar.

ÍIIIIIIIIIMIIIIIIIHIIIHIlülíIlIttlllllllllfflR
DOENÇA? Cura garanti.)?
DE o rápida io

OUVIDOS OZEHA
GARGANTA (litldiz dí íirlz)
NARIZ processo iMtilri-

\ BOCCA minto nm
Du. RtJIUCO DE LEMOS

prnfeaaor livre de«sa especialidade dé
Faculdade de Medicina do Rto de Ja*
nelro. Consultório: roa da AssemMM
n. II, «obrado, das 12 ia S da tardei
VelepV.one Central 1587.

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiil

Prof. Dr. Austregesilo °°?0Z
Cons. 7 de Setembro. 211, ás 3 horas,

Tol. C. 1996

1—JOnOl 3QC-IOE5
Apparelhos de dia-

| thermía c
2 dfArsonvalísação

l

HAZARETH & C. ANTIGA CASA DE LOTERIAS
94 — RUA 

'DP, 
QUVIDOR -- 94 .

Os pedidos do Interior serão rcmcttidos com antecedência c devem
vir üi-nmimnhado!; de mais ROO réis para o porte do correio.

1'AÜAM-S.E TODOS OS 1'KEMIOS DA LOTERIA FEDERAIi

EM VIRTUDE
DE TER DE AMPLIAR A SUA
SECÇÃO DE CALÇADOS PARA

SENHORAS

a CASA LOURO
COMMUNICA AOS SEUS AMIGOS E
CLIENTES QUE ESTA' LICjUIDAN-
DO O SEU STOCK DE CALÇADOS

PARA HOMENS, COM GRANDES
ABATIMENTOS NOS PREÇOS

ANTERIORES.

Travessa S. Francisco de Paula 6

^Ssf
iã Brasileira de Electrici dadeQ

U
ESCRIPTORIO. DEPOSITO

88 Rua Primeiro de Marco
1110 DE JANEIRO

lojciioi tocao

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir nojo na sua nota de compras o

remédio necessário para ricos e pobres,
que devo existir em todas as casas. Nada
superior para doenças da pelle, eezemas,
rrlclras, emplngens ou golpes, escoria-
ções, ulceras antigras, etc, otc. NSo suja
a roupa nem se conhece a aprHicaç&o. Se
prexa a üaúde o quer poupar dinheiro
compro hoje mesmo um vidro de DERMOL
c loln o livro que o acompanha, citando
remédios para varias doenças dirriceis de
curar. A' venda cm todas as pharmaclas o
drogarias importantes. E.xlja DERMOL do
pliarmaceutico Henrique E. N. Santos, e
nao aceite Imitações baratas.

A NOVA DIRECÇÃO
OA

Rea ar
convida V. Ex. a fazsr uma visita aos
seus vastos Armazéns das Ruas Gon-
çalves Dias, 69 e 71 e Uruguayana, 82

AS SUAS ULTIMAS CREAÇoES de MO-
VEIS o TAPEÇARIAS faraó o encanto

de sua residência,

QUERE1S GANHAR EM TUBO?
liSAB TAUSMAN DE! JKRVSAJjm

(Defumndor Indlatena. O mala
complete-)

Fará. destmlcSo dc mosquitos o outros
lnsectos, mao cheiro om casas mor*
tuarlas, bem como para doBVilM- oa
mitos elementos que permanecem nas

habitações.' . ,
Preoo, 5*0*00 — Pelo Carreio, 61000

líepresentante: A. J. Henrlques — Rn»
Theophilo Ottonl, 163.

PARA LIMPEZA DA CA*
BECA DAS CRIANÇAS

Oleo Intl.RCr.n prrfnmnde
VIDRO. 3J; PELO CORREIO, 4IS0S
Venile-Hc em tildam na ucrftnaarlaa

ilruKiirlii». iihnrm.-uiii.N o bnrbmrlaa,

ULTIMO!' MODELOS DB
FOGÕES A QAZ ALLEMAES"PROMETHEUS"
KCONOMICOS 13 HVGIIIMCO» .

UH.A.YCOS B PRETOS

mz-jrJEÀJKim

& CIA.

o

I

c
D

88 !

ATE' ONDE VAE 0 CORREIO,,,
vao as sabias 11-
Coes dos notáveis
professores da ES-
COLA BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO E
ENSINO. Estudae
por corresponden-
cia a vossa própria
língua, as sciencias
c artes de vossa
predilecçao e al-
cançarels o maior
exito na vida — a
fortuna e o poder.
Pedi hoje mesmo
os estatutos da Es-
cola Brasileira de
Ensino por Corrêa-
pondenoia, íi Ave-
nlda Rio Branco

n. 1?!) — dizendo o curso quo preterls.

DR. ARNALDO DE MORAES
(DA MATERNIDADE)

PAHTOS E GY2VECOLOGIA
Cons. Rua Carioca. 30, daa ( íi d
Res. Trav. Umbelína, 13, Boíaíofrr»
Tel. B, liar ISlã

4mm $'I VaH*tv

LvHf?1^*-*

LEGITIMA DEFESA
K> COMPRAR NA PHARMACIA ' B
DSOGARIA CAMPOS HEITOR & C

«ÜA *JRUGI-A.YA*.A, 38

j GOflNflBflRfl j
i RUA GUANABARA, 22 j" 

(LARANJEIRAS). '1ÉLEPHONES: 1

\
li. M. 877 c 878 |

Installado a 46 ms. de altitude, em 1

Í 

local isolado, silencioso o livre de f
poeiras, em centro de majestoso par- í
que e desfrutando maravilhoso pa- I

norama. f

Í 
FRANQUEADO A' CLINICA 2

DE QUALQUER MEDICO I

Í~ 

Esplendidas insuilaçõos para ALTA -
CIRURGIA 2

Secgio especial de MATERNIDADE e I
QYNECOLOGIA. c

I ALIMENTAÇÃO ESPECIAL para doen- i
| tes em REGIMEN DIETETICO. |

DIÁRIAS DESDE 12J000 ?
Wo*reTa*a*K>*aaT*K>«Ba>04a*aTa>(>*aaTsK

ACABAM UE RECEBER NOTO SOB-
TIMEÍfTO

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
TKLBPHONl-* NORTE 1988

ALLIVIO INSTANTÂNEO
O ipie se deve tomar cm caso de car-

dialKla, inrM8-estSo, dyspepHlB, gaaes ou
qualquer ontrn doença do estômago.

UM CONSELHO MEDICO
Ninguém quer uni remédio morosa,

quando esta atacado de padectmeníos como
dyspepsía, indigrestao on cardlalrta; como
lambem nlnguoni quer um remédio dema-
siado acllvu que prejudique o estômago,
que c um dos m-gaos mais valiosos do
corpo humano. K' perlfroslsslmo usar dro-
gan uu digestivos arlifli-lacs, que simples-
mente fazem passar o alimento acMoUdo
,: lernicnlado par» o1-" Intestinos. E' pre-
ciso neutralizai- os artdos a causa prlnci-
pai desses mates. E' Justamente Isso o que
raz a Magnesla Dli-hia, aillvlsndo Instan-
laiicameiite ns soffrimentós, Encontra-se a
Magnesla Divina nas pharmaclas e droga-
rias, em fúrma de po ou comprimidos, de*
liclosamente aromatlzada.

PIANOS ? MUSICAS ?
Casa Mozart — Avenida 127

Éi (Antarctica)
Enu-sca • domicilio

Fones: Central 28S7 •
2SS3 aa Norte 4223

0 PILOGENIO
Serie-lhe em qiMqser ctso

f*\_ s Jk y^Hi mti vi BV

Be j» qtMsl não tem, *x*r**e.lho
o PILOGENIO, porque lhe fará
vir tabeUo novo e abundaute. 8o
começa a ter ponco, serve-lhe o
PELOGENIO potnue Impede qne
o cabello continue a cair. Se ain-
da tem muito serve-lhe o Pjtjlo.
GÊNIO porque abe E-u-aarte a hy.
glene do cabeUo.

Ainda para a estrneção da
caspa. Ainda para o tialaauaaato
da barba e loção de toUctte.
O PILOGENIO_6emptv; o Pt-.

LOGEMO
A' venda em todas os droga-

rins e pfaarmn<*es

ííâ X
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O JORNAL — Terça-feíra, 8 de Julho de 1924

l—l^S^IQO—TELEGRAPHICO
AS REPARAÇÕES

ALLEMÃS
——.1 in. ¦¦¦

Um discurso de Herriot
PARIS, 7 (U, P.) — O primeiro

ministro sr. Eduardo Herriot pro-
Dimulou hontem um discurso em
Troyes, por oooaslão de um banquete
quo lhe foi offerecldo. Disse quo o
seu governo tinha dois deveres a
cumprir:•1'rlmelro, aoeegumr o credito da
França; segundo, organizar a paz,
quo o povo com tanto direito reela-
ma, principalmente o povo francez,
cujas feridas ainda hoje sangram o
que ainda soffro durumetrte dos sa-
orifícios feitos na guerra. Snbo quo
dove tentur resolver o problema das
reparações, ft respeito do quo so têm
nustontado tantas teorias illusorlas,
O povo francez não deseja súmento
satlsfuções vorbaes, mus do rcallda-
dos."O relatório da commissão do to-
chtllooe internaclonaes, dlase o ar.
Hor-rlot tevo do ser aceito porque ro-
presenta hoje a melhor occasião de
r«cebermos 03 pugumentoe que nos
entrem. O piano Dawes resolve va-
rias difflculdades, com o estabeleci-
mento do controle sobre organismos
nue devem agora ser postos a tra-
balhar com objectivo certo. Sobre
alguns pontos, especialmente o que
se refere íi transferencia dos paga-
mentos cm natureza, será necessário
.-iluda precisar os nossos direitos, us-
nlin como lambem os meios dc ac-
ção. Os technicos collocaram os go-
vemos alllados na obrigação do re-
solver varias questões, que egigem
nm accordo urgente, dado o seu ea-
raeter precurlo de algumas conven-
ções, como 11 referente A Mleiini.

Os primeiros elementos do accórdo
tentamos uomblnal-oa na entrevista
de Cticquers. Nãu desprestigiaremos
Jamais u nossa ucçâo tiuqucllu en-
«outro porque ellu. era indispensável
C util."

O «r. Ilcrriol louvou muito a bòa
vontade o 11 bòu. ti do primeiro ml-
lustro inglez, sr. Mac Donald, virtu-
des essjs que nu suu. opinião não de-
veriam ficar enfraquecidas com u
iderautoí.zução dus conversações lm-
vidas cm Cliequors.
O INCIDENTE ANGLO-XTlANCEií

DESFEITO
PARIS. 7 (U. P.) — O embaixa-

dor da Grã-Bretanha. Lord Crewe,
Visitou o presidente do Conselho c
ministro ilacs Relações Exteriores sr.
Iferriot, eom quem conferenclou de-
mora da menti: sobre o incidente pru-
vocadb pel 1 notu do primeiro nni-
nlstro lirlttMinlro sr. Mar Donald «o-
bre o programma dn próxima con-
ferencla I11t0r-n.lliu.dn « rnallzur-sc
cm Londres no dln Ili do corrente.

Lord Crewe,. declarou 00 sr. liei--
riot que o primeiro nílnistro não
tcncloniiva at.-ir an mãos da França
.•mu ,'i-s siiggost.õcs feitns a respeito
do protocollo, us iiunca representa-
viiin npenas us Idéas britannlcas c
pelas fiuues oâmente fi responsável u
governo dc Londres,

Acerescentou o embaixador que o
sr. Mau Donald fizera a mesma de-
duração a todo* os governos i.-onvi-
dados a tomar parte na conferência.

Acredita-se que a atitude do sr.
Mae Donald esclureoera n situação
o dispersara as nuvens que ameaça-
ram o sucee&io da conferência in-
ter-alliada.

AS RELAÇÕES RUSSG-JA-
PONEZAS

TOKIO. 7. (U. P.) — Consta que
o governo pedira á Russia deseul-
pus verbaes pelo morticínio de Ni-
liolalcvósli e fnrú. uni pedido ener-
gieo no sentido do serem reatadas as
negociações entre a Russia e o Ja-
pão sobra ua concessões uo norte de
Sughallen.

O TRAFICODIDSESCRAVOS
NO MAR VERMELHO

NOVA YORK, 7. (U. P.) — Tele-
grammns dos correspondentes espe-
ciaes dos jornaes eni Londres, rece-
bldos nesta scldado, dizem que o go-
verno inglez está resolvido a au-
gmentar us forças navaes nu Mur
Vermelho, ao que se presume com
o tini de supprlmir o trafico dos ca-
cravos.

DE HESPANHA
MADRID, 7 CU. P.) — O jornal"El Liberal" considera a anvnistla

concedida pelo governo como o prl-
tnclro passo puni o restabelecimento
diif. garaiitlae amplas, para a liber-
dade da imprensa o a convocatória
das eleições.

— Os integralistas discordantes do
pacto de Paria resolveram voltar â
uutl'idade politica.

O ASSASSINIÕ
DE MATTEOTTI

»
Foi encontrado o corpo de

Matteotti ?
ROMA, 7 (U. P.) — Os procura-

dores que .promovem o processo Mat-
teottl reuniram-fio hontem durante
longo tempo para estudar o mento-
randum apresentado pelo' ex-mlnls-
tro sr. Aldo Flnzl a propósito desso
assumpto.

Diz-se que essfl documento traz
multa luz sobro o crime, auxiliando
as investigações do Importante» de-
talhe».

O CADÁVER DE MATrEOTOT?

ROMA, 7 (U. P.) — Apôs a pu-
bllcação do um annuncio offerccen-
do vinte o cinco mil liras a quer der
Informações que conduzam ã desço-
berta do corpo do deputado Mattcot-
tl, o deputado puclullsta unitário sr.
iModlglIanl recebeu uma carta decla-
rando que Mattcotti foi enterrado no
cemitério local o designando o car-
nelro.

O ai'. Modlgllant pediu a exhuma-
ção do corpo.

MATTEOTTI FOI TAMBEM
ROUBADO

JWLAO, 7 (U. P.) — O Jornal "Jus-
tlzla", órgão do Partido Socialista
Unitário, Informa que pouco antes

Üo seu desappareclmento, o deputado
Glucomo Mattcotti havia retirado a
<iuantia de oito mil Uras do banco
em que dapoflltavu aa suas eco-
nomias. Esso dinheiro, diz o Jornal,'foi roubado pelos seus assassinos,
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RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 7 (U. P) — Orando in-

oendio destruiu, em Xabregas, os de-
posltos da Companhia Ferroviária. Os
prejuízos são calculados em mil con-
tos.

Commemomndo o anniversario
du morto do Guerra Junqueiro, rea-
üzüu-so uma romaria ao túmulo do
grande poeta, que íoi coberto de
flores.

A policia apprcliendeu, cm Lis-
boa, na Quinta dos Apóstolos, 17 bom-
bus explosivas.

As autoridades procedera a rigoro-
üo inquérito.

O presidente da Republica, sr.
Teixeira Comes, falando na sessão
solemne da Associação dos Emprega-
dos 110 Commercio, ftirmou que a
fraternidade luso-brasiielra era per-
feita, profunda o Indestruotlvel.

O sr. Álvaro de Castro o os
membros do gabinete demissionário
despediram-se do presidente da R.o-
publica, sr. Teixeira Gomes,

—•Sob a presldenclu dos srs. Tel-
xeira Gomes e Arthur Castro. remll-
zou-sc a sessão solemne da Associa-
ção dos Empregados no Comniercio,
.sendo enviada, nessa occasião, á suu
congênere do Rio do Janeiro uma
mensagem do agradecimento ás suu-
duções mandadas por occasião do
annlvursario da Independência.

A Academia de Sciencias de Lis-
boa propoz ao governo criar um ln-
stituto Histórico Portuguez em Roma.

A Associação Industrial de Lis-
boa classificou do injustas us censu-
rus feitas uo Senado pela Associação
Commercial.

—• Artistas, escriptores o críticos
offereceram um banquete ao sr. Lino
'Ferreira.

Falleceu nm Castro D'Airos o me-
dieo dr. Azevedo Mourão.

Ü embaixador do Brasll, sr.
Cardoso de Oliveira, acha-se em Bus-
saco.

O BÜRGOMESTRE DE
ESSEN

BERLIM, 7 CU. P.) — O ministro
dus Finanças, .sr. Luther, exonerou-
se do posto de litirgomestrc de Esscn,
que occupavu juntamente com a pus-
ta do governo nacional.

A COLHEITA RUSSA NA
REGIÃO DO VOLGA ESTA'

PERDIDA
BB RUM, 7 (U. P.) — Despa-

elios de Rlga informam que a região
do Volga Russo está :i tmicoenla o
cineo dias sem chuvas.

As sementes dus colheitas de ln-
verno já estão perdidas, temendo-so
que u mesmo aconteça á semeadu-
ra dc verão so continuar o es-
tio.

Os habitantes da região acham-se
tomados dc pânico e fogem eom os
seus haveres para o sul, onde a si-
tuação c tambem mâ o peiora todos
os dias.

Segundo noticias uão confirmadas
rie Moscou, cinco milhões de pessoas
estão ameaçadas de morrer de fome.

FORAM CONFISCADAS AR.
MAS PARA A ALLEMANHA

NOVA YORK, 7 (U. P.) — Te-
lefframmas purticulares recebidos de
Amsterdam Informam ter uldo con-
flscado um consigna mento do armiis
destinado A Allcmaiihu, pela policia
de Roosendaal, na província de Bra-
bunta do Norte.

Uma grando cutxa, etiquetada
como uentendo espingardas do des-
porto, chegou a essa cidade,

Isso levantou suupoltus da policia
quo abriu a caixa o descobriu quo
ella continha sela metralhadoras o
dez mil cartuxoH.

A HESPANHA
EM MARROCOS

MADRID, 7 (U, P.J — O dlrecto-
rio publicou uma nota dizendo quo
om Marrocos os rebeldes entrln-
cheirados dlftlcultam o serviço do
inunlclumento dus posições.

O resto do território está tran-
qulllo.

1 As eabllas mantem-se na especta-
tlva.

Estão sendo preparados reforços
na península, As columnas dos gene-
raes Serrano o Gruiui lutam herol-
mente, tendo soffrldo nos últimos
combates cerca do quatrocentas bal-
xas,

A artilharia c a aviação hostilizam
asslduamento as trincheiras inimi-
gas.

— Telegrammas recebidos nesta
capital, dizem que as tropas hespa-
iiholus quo operam om Marrocos,
occtiparani, apôs renhidos combates,
as posições de Knba e Dursu.

A noticia causou Immenso júbilo
nesta capital.

LONDRES, 7 (U. P.) — As agen-
cias noticiosas que receberam tele-
grammas de Madrid dizem quo us
baixas soffrldas nas ultimas opera-
ções em Marrocos pelas forças Indl-
genas o da Legião Estrangeiras, ele-
vam-se a quatrocentas.
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A INDUSTRIA ALGODOEI-
RANAMESOPOTAMIA
BAGD.VD, 7 (U. P.) — O gover-

110 da Mesopotamla assignoti uma
concessão por sessenta annos para ex-
ploração da industria algodoeira a
capitães britannicos, numa área com-
prehendendo o Euphrates o Diyala.

Os concessionários tfim que fazer
preliminarmente um vasto trabalho
dr: irrigação pura aproveitar o ter-
reno.

MS OLYMPIADAS
v

? ¦ -

Dois brasileiros eliminados
nas provas preliminares

PARIS, O, IU. P.) — u braüllcl-
ro Narciso Costa, do teuni olymplco
do Urasil, foi cltinlnudo hojo no
quarto "heat" preliminar ft. prova dt
tem mclroe.

O sr. Costu foi o penúltimo a che.
gar.

PAUIS, 6. (U. P.) — O uthlota
Álvaro Ribeiro, dc S. Paulo, Brasil,
fui hojo eliminado da corrida de
00111 metros do» Jogos Olymplcos.

Ribeiro corroa 110 declino quarto"hiut", mas chegou em quinto lo-
gar.
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INJECÇÃO

INTRA-MUSCULAR
Novo medicamento recentemente descoberto polo Dr. Annlbal Fe-

reira. approvado pelo Departamento Nacional do Sando Publica.
Indicações: — Infocção gonococolca, aguda c chronica, e suas

complicações; proatatites. oruhitcs, cystltcs, af facções renaea e mednl-
lares, perturbações do apparelho genital da mulher, desordens prosta-
tlcas d03 velhos, certa» fórnins dc nenraaUicnla, rbenmatismo, cto.

NAO ADMIOTR SUBSTITUIÇÕES
Vide acima a formula chimlca, privilegiada pelo Governo. A

Meroüthyllnn não tem similar, 6 unlca. Exigir a marca recistrada"Mcroothylina". com a divisa do Dr. A. Pereira: — "INSISTIR".

A' VENDA EM DROGARIAS E PHARMACIAS
Informações e literatura a qnem as pedir á S. A. SIERCETHSlãSA

Roa da Carioca 40. I.° andar — Rio
«AMMMWW

TRIDIGESTIVO "GRÜZ"
Assegura unia boa digestão.
Eco remédio mais efficaz para do-

bullar as doenças do Estômago e In-
tcüiinon. Aos velhos, convalescentes e
pessoas fracas, a todos é util. Em dro-
garias e pharmaclas.

Pelo Correio, 3J500.
II. üo Livramento. 72 - Rio dc Janeira
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jriLl UL! cisco' Xavier***¦¦ ** «* n. 3S8. Telepho-

n,' Vllla S36S. Dá-se grandes praao».

GABINETE de Mme. Santos
Massagista c manlcure. Rua Gonçalves

r»ias u. «7, 1» andar, devedor. Por r.lma
da Casa Flora. Telephone C. I5S3.

"Earogano"
Fortifioanto que se impõe por ser

a sua propaganda feita por todos
quantos delle fazem uso. AUGMEN-
TA O APPETITE, ENGORDA,
FORTALECE 13 RESTITUE A BOA
CÔR. E sobretudo nas pessoas lm-
paludadas, nas depauperadas por ex-
cesso de trabalho phyalco e intellc-
ctual, que o "CAROGENO" realça o
seu valor. Com o uso de dois fras-
cos o paciento eertificar-se-á da of-
ficiencia desse importante prepara-
do. Composição de QUINA, KOLA,
STRYOHNOS e ARSÊNICO, medi-
camentos já de sobra c.nhecidos
como do real prestigio ao /-.ombato
em todos os casos de fraqu>za. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todas as Drogarias o
Pharmaclas.

O FILHO DE COOLIDGE
GRAVEMENTE ENFERMO
WASHINGTON. 7 (U. P.l — O

filho do presidente da Republica, sr.
Calvin Coolldge Júnior, submetieu-
se num hospital duqui a uma opera-
ção cirúrgica de steomyelltla na par-
te inferior du perna esquerda.

O estado do enfermo esta inuiiliã
era considerado muitu grave.

O sr. Calvin Júnior recebera re-
centemente uma pequena ferida no
pé, quando jogava tennis.

O joven Calvin Coolidge Júnior,
filho do presidente da Republica, que
fez unia operação na, noite de sabba-
do, continua a peerur, sendo agora
gravíssimo o seu estado.

NOTAS DA ITÁLIA
ROMA. 7 (!U. P.) — Reina algum

pessimismo eom relação ao mercado
financeiro. A semana passada ter-
minou poueo satisfatoriamente, e«-
tundo affecUidos não somente aquel-
les tituios ordinuriamento preferidos
pelos especuladores, mas tambem ns
ubrigações consolidudus do Estado
que abriram com a cotação de
IOO.Sü e fecharam a. semana u 97,10.
Essa fluetuaçâo tem inquietado mui-
to e o mundo financeiro pelos seus
órgãos representativos, pede a inter-
venção do governo pura eustentur o
mereado que se mostra fraco sem
motivos apparentes. Os grandes ban-
cos não parecem dispostos a impedir
a queda.

Estatísticas o;-.a publicadas re-
velam quo 11 renda do monopólio do
tabaco foi no anno discai que ter-
minou a 30 de junho de dois bilhões
setecentos e noventa e dois milhões
do liras.' Verificou-se um augmento
de noventa e sete, milhões do liras
sobro o anno anterior.

Annuneia-so que a Commissão
Executiva Central do Partido Popu-
lista vae reunir-se no fim do'mez
para censurar e expulsar do seio du
agreniiuçfio tres senadores que vo-
taram unia moção 11 favor do gover-
no na ultima sessão do Senado.

Um communicado offlciial pu-
blicado hoje, informa que a noticia
publicada pelo jornal "II .VEondn"
sobre um embarque dc armas para
os -fascistas, C absolutamente tantas-
tico.

Annuncia-eo para breve a inau-
gurução de um serviço rápido de va.
pores de passageiros e carga entre
Ragusa, Sebemco, Trieste o Barl.

LIVORNO, 7 (>U. P.) — Os dire-
etores das minas de ferro da ilha de
EIba decidiram despedir temporária-
mente todos os seus operários em
numero dc mil, ooni a intenção de
apenas mulmiuir quatrocentos delles,
quando recomeçarem oa trabalhos.
Os mineiros reuniiram-se o resolve-
rum pedir u intervenção do governo
para evitar essa attitude quo poderá
originar em desordeira que viriam
prejudicar o prestigio politiico do
fascismo. A maioria desses opera-
rios pertence á União Fascista.

ROMA, 7 (U. P.) — O papa Piu
XI recebeu cm audiência monsenhor
Gallbert, residente em S. Luiz de
Caceres, Estado de Matto Grosso.

—O conselho administrativo da In-
stltuiçâo Carnegio concedeu a me-
dalha do ouro a cinco das vrotinias
sobreviventes do desastre de Avhiti-
nl, do anno paswado, e que escaparam
do morrer asphyxiadas. (

Anmineiou-sü que o primeiro
ministro, sr. Mussolinl, passará as
ferias do verão, este anno, no eus-
tello medieval chamado Torre As-
tura, situado numa ilha marítima
perto de AnziO. Esso castello loi alu-
gado pelo primeiro ministro por uni• proso de vinte o cinco annos.

I . FIUME. 7 (U. P.) — Por oeea-
I são da abertura do Congresso dos
| Mutilados da Guerra, o sr. Delaeroix
pronunciou um discurso lamentando

I a crise que so verifica de sentimen-
I to moral em todo o inundo. O orador

exaltou o espirito de sacrifício o ad-
I vogou a autoridade do estado 110 go-
. verno, mas ao mesmo tempo affir-! mou ser necessário o restabeleci-

mento da disciplina o da legalidade.

Nota du United Press — Os
"hculs" silo pareôs preliminares des-
•tlnados a escolha dus uthlctus que
dovem tomur parte nas provas ll-
naes.

Esses "lieats" flzerani-so necessa-
rios em vista do numoro excessivo
do concorrentes. SO os corredores
chegados em primeiro, segundo e
torcelro loguros nos "heats" poderão
dlsputur a prova final,

PARIS, 7. (U, P.) — O primeiro
record mundial quebrado nas Olym-
pladus quo aqui se realizam, foi o
dc corrida na distancia de dez mil
metros, estabelecido em 1031, polo
grando corredor flnlandez Paavo
Nurml.

Hoje, Willlam Ritola, compatriota
de Nurml, correu os dez mil metros
em trinta minutos, vinte u tres se-
gundos e um quinto. O record de
i9al fora de trinta minutos, quaren-
ta segundos e dois décimos.
PORTUGAL VENCEU O URUGUAY

PARIS, 7. (U. P.) — Nu prova de
esgiimu, hontem, Portugal venceu
o Uruguay noa nuitchea de espada,
pelo .-core de II u ii.

Nus provas de esgrlnui dos Jo-
gos Olymplcos, realizadas hontem, a
Inglaterra derrotou tt Argentina nos
matr.hud do espada, pilo score de
novo a sete. O Uruguay derrotou a
Dinamarca por egual score.

TIRO AO POMBO
PARIS. 7. (U. P.) — Nas provas

olymplcos do tiro ao pombo, realiza-
das hontem cm Isey le Moullneaux,
os Estados Unidos fizeram IS5 pon-
tos, num totul possível do duzentos;
o Canadá fez 1S4 pontos; a Finlan-
dia, 183; a Bélgica, 179; tíueoia, 170;
Áustria, 170; Itália, 183; Noruega 0
Inglaterra, lüü cado.

LUTA ROMANA
PARIS, 7. (U. P.) — Nas provas

do luta romana, realizadas iioutetn
nos Jogos Olymplcos, houve alguns
números excellcntes.

No match do lutadores uu-io-pesii-
dos o austríaco Fisoher derrotou
Carlutto, da Raliu. Est-a íoi a me-
lhor prova do dia.

O POLO
PARIS, 7. lü. r.) — Os elironis-

las desportivos quo assistiram hoje
ii. victoria do team argentino de polo
sobre o norte americano, pelu s:orc
do ti a 5, predizem que a Argentina
vencerá o campeonato Olymplco
desse jogo.

O team norte americano era con-
siderado o melhor dos inscriptos ate
ú. sua derrota do hontem, apesar de
haver vencido tres outros teams por
elevados seores.

Resta aos argentinos, comtudo,
haterem-sc com 'o poderoso tcam
brltannlco.

PARIS, U. (U. P.) — Noa jogos
de polo, disputados aqui. hoje, a Ar
gentina derrotou os Estados Unidos
UMA VICTORIA DA FINLÂNDIA

PARIS, 7. IV. P.) — Nas compe-
tições athlotlcaa de hontem a Fin
landia obteve trinta pontos, u Suécia
onze, os Estudos Unidos seis o In
glaterra tres.

OUTROS JOGOS
PARIS, 7. (U. P.) — Stadio Co-

lombo — O sr. Lehton, athlcta fin
landez. venceu hoje 11 prova olym
pica Penthathlon, que lho coubera
tambem cm 1920, em Antuérpia,

A competição denominada Pen-
tathion eomprehende os seguintes
números: corrida, pulo á distancia,
lançamento do dardo, corrida de
200 metros, lançamento do disco e
corrida de l.ãOO metros. O athleta
quo faz o melhor score em todas
essas provas ganha o Pentathlon.

Nos jogos de polo das Olympla-
dns, realizadas hoje, o team britun-
nico derrotou o hespanhol pelo seo-
re de 10-3.

STADIUM DE COLOMBES, 7. —
(U. P.) — Nas corridas de cem me-
tros das Olympiadas, realizadas ho-
je, ganhou o sr, Abahams, da In-
glaterra.

STADIUM ÜE COLOMBES, 7. —
(U. P.) — O conhe.cldo athleta Le-
gendre, outrora da Universidade de
Oeorgelown. jogando pelos Estados
Unidos na Olympiadas. bateu o re-
e.ord mundial de salto largo, pulan-
do sete metros o seis centímetros.

STADIUM DE COLOMBES, 7. —
(U. P.) — Na corrida dc quatrocen-
tos metros com obstáculos, iieallza-
da hoje, o corredor Taylor, do team
americano, ganhou o campeonato
deesa prova.

STADIUM DE COLOMBES, 7. —
(U. P.) — Hcrold Osborn, dos Es-
tados Unidos, ganhou hoje a prova
finnl de pulo de altura, nas Olym-
piadas daqui.

Osborn estabeleceu um novo re-
cord olympicir, pulando seis pés o
seis polegadas (um metro o noventa
e nove centímetros).

Bm segundo logar foi classificado
Brown, tambem dos Estados Unidos,
e ern terceiro. Lewdnn. tia França.

MORREU 0 CELEBRE OPE-
RADOR JALAGUIER

IPARIS, 7 OU. P.) — Falleceu o
eminente cirurgião francez Adolphe
Jalaguier.

LENHA
A. metros enblcos, talhas, achas e cm
tocos, para casas dc fvmillv, a preços
razoável». — Aceitam-se pedido» pela
telephone V. 025 — R. Alegria, .10
— Fonseca, 3Je»d« £ C.

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma pr"!£;
de physlologia da Faculdade de Mo
dicina do Rio de Janeiro; Assistente
do Professor Oscar de Souza no ser-
viço dc Moléstias Pulmonares e do Co-
ração, da Policlinlca Geral do Rio de
Janeiro, ê encontrado todos os dias, em
ieu consultório, r.ua da Carioca n. 8,
de 2 ás 4. Residência: R. Copaoaba.ia
n. 817. Talerhor.s Ipanema 1788,

UM PROTESTO DA NORTE-
AMERICA A' ROMANIA

WASHINGTON, 7 (U. P.l — O
Departamento do Estado chamou ;i.
esta capital o sr. Peter Augusts Jay,
ministro americano na Romanla.
afim de ouvir delle uma exposição
sobre a nova lei romana eobre ter-
renos petrolíferos, contra a qual os
Betados Unidos formularam cnergi-
co protesto.

UM AGRADECIMENTO DO
REI JORGE AO SR. DOU-

MERGUE
PARIS, 7 (U. P.) — O principe

de Gallos, que se acha presentemen-
te nesta capital, entregou hoje ao
presidente da Republica, sr. Gaston
Doumergue, uma carta autographa
Jo rei Jorge V. da Inglaterra,

A carta de Sua Majestade agra-
deee .10 presldente francez a .cere-
monia realizada hoje. na Cathedral
de Notre Danie em memória do mi-
ihão de inglezes mortos na guerra.
O rei termina a sua missiva fazen-
do votos pela perpetua união da íri-
Slaterra e a França..

0 INCIDENTE NA FRONTEI-
RA ITAL0-YUG0-SLAVA

— ? ' -¦¦¦

ROMA, 7, (U. P.) — DcspacliMii
recebidos nesta cldado procedente?
do Trieste, dizem que dois guardiiu
italianos da fronteira foram ataca-
dos tralçoi.lamente, sendo dispara-
dou contra elles vaiios ih-on,

ROMA, 7. (U, P.) — Uma mlesão
militar choíludu pelo general Uheral
íol Incumbida de abrir Inquérito u
respeito do Incidente do Pledlcolle.

Segundo us averiguações feitas
pola mesma os guardas italianos da
fronteira mio foram attingidos pe-
las bulas.

— Notlelus recebidas neata capi-
tul dizem que os estudantes do Lei-
gach tontaram fazer unin manifesta-
ção hostil em frente ao consulado
Ituliiiiiu, em signal de protesto pelo,
incldento de Pledlcolle. A pollelu
dissolveu os limtllfOBtuntOH,

A noticia aqui recebida du que
uniu massa de yugoslnvos tinha es-
paneiido o agente consular Italiano,
nessa localidade, não teve confirma-

TRIESTE, 7. (U, P.) — A Com-
missão Italo-Yugo-Slava, Incumbida
de Investigar as ciruttmstanclas em
que se desenvolveu o incidente de
Pledlcolle, conseguiu apurar que o
tiroteio deu-se 110 território italiano,
devido 11 ter cruzado a linha de de-
marcação alguns guurdas yugo-slu-
vos. Os Italianos ordonaram aos yu-
go-slavos que fizessem alto, deaobe-
deuendo os yugo-slavos que começa-
ram o fogo. Os Italianos responde-
nun, estabelecendo-sc nutrido tiro-
telo,

A commissão yugoslnva tambem
reconhece que a guarda eruwou «
fronteira Italiana, mas .sustenta que
os soldados apenas desejavam vol-
lar a p:eus lares pelo caminho mnls
curto, quo £ atravâs do território
italiano.

0 GABINETE PORTUGUEZ
LISBOA, r, (U. P.) — Ret. — Fi-

cou assim constituído o novo gabi-
nete:

Presidência do Conselho e pasta
do Interior, sr. Rodrigues Gaspar;
Finanças, sr. Daniel Rodrigues;
Guerra, general Vieiru du Rocha;
Marinha, sr. Pereira da Silva; Es-
tra ligeiros, sr. Victorino Godinho;
Colônias, sr. Bulhão Pato; C- • -
inprcio, sr. Pires Monteiro; Justiça,
er. Pires do Valle; trabalho, sr. Xa-
vier da Silva.

LISBOA, 7 il". P.) — Tomou pos-
se o novo governo. O respectivo pre-
sidente, sr. Gaspar Rodrigues, c o
ar, Daniel Rodrigues prometteram
continuar a obra administrativa, po-
lltlca c financeira do gabinete unte-
eedente. Os srs. Castro, Herculano o
Galhardo, este em nome dos demo-
era ticos, prometterain-llies apoio leal.

LISBOA, 7 (U. P.) — Ó visconde
dr. Ped-ralva foi substituído na pasta
da Agricultura pelo sr. João Salema.
O governo s<5 se apresentará ao Par-
lamento na próxima quarta-feira.

0TUNNEL SOB A MANCHA
NÃO SE FARÁ'

LONDRES, 7. (U. P.) — Falando
hoje na ('amara dos Communs, o
primeiro ministro, sr. Mac Donald,
atinunci-OU que o governo rejeitara

projecto do construcção de uni
tuntiel sob o canal, entre a França
e a Inglaterra.

*»mm*fm*r*m*m>l*mnÊ*mf*m*mPm*mnm+m+m*m*a*t

OS TÍTULOS BRASILEIROS
NA BOLSA DE LONDRES
LONDRES, 7. (U. P.) — A Boi-

sa funriconoii firme, hoje, apesar de
ter havido poucos negócios. Toda, 11
aetividnde do mercado concentrou-so
no empréstimo húngaro e nos titu-
los brasileiros.

0 CONSELHO DE GUERRA
FRANCEZ EM D0RTMUND

BERLIM, 7 (L*. P.) ¦— O conse-
lho dc guerra francez de Dortmund
condemnou vinte e uim indivíduos
que se suppõe serem membros da or-
ganização fascista a varias penas en-
tre «eis o dez mezes do prisão o mui-
ta até dois mil marcos ouro.

Os sentenciados são aecusados de
praticar aetos contra as forças de
oceupação e tambem de ter compro-
missos secretos no sentido de pres-
tar serviços ao Reiehswehr.

CONFLICTOS PROVOCA-
DOS POR C0MMUNISTAS
BERLIM, 7 (U. P.) — Por oc-

easiâo das com mem orações de St.
Alilgeim em Gera. os coniniunistas
provocaram sangrentos conflictos fi-
cando numerosas pessoas feridas. A
polícia interveiu em vão, apezar do
fazer usa do barras de ferro para
dominar os combatentes.

OS SUCCESS0S
DA ALBÂNIA

BELGRADO, 7 (U. P.) — Segun-
do as noticias recebidas nesta capi-
tal aeredita-se quo brevemente pro-
duzir-se-ão factos na Albânia, que dc-
terminem conflictos sangrentos.

Segundo essas informações, os mu-
sulmanos oppõem-sc ao plano do prl-
melró ministro sr. Fanoli, de distri-
buir as terras devohitas tios cum-
ponezes

O sr. Fanoli transferiu pura Va-
lona a capital da Albânia.

A PRESIDÊNCIA NORTE-
AMERICANA

NOVA TORK, 7 (U. P.) — Rea-
lizou-ae uma conferência dos repre-
sentanrtes de todos os candidatos ã
nomeação do Partido Democrata,
cuja Convenção Nacional aqui está
reunida, hn vários dias, sem lograr
escolher um nome. A essa conferen-
eia. não assistiram apenas os repre-
sentantes dos principaoa candidatos
que são os sts. Al Smlth o Willlam
McAdoO.

Resolveu-se quo todos o.s cândida-
tos desligassem os delegados dos
compromissos tomados. Acredita-se
que essa proposta serã aceita pelo
sr. Smith. tendo sido tambem apro-
sentada á consideração de McAdoo.

Deante dessa solução, julga-so que
se obterá nos próximos escrutínios
a maioria, necessária de .dois terços.

NOVA YORK. 7 (U. P.) — A Con-
venção Nacional Democrata suspen-
deu os seus trabalhos ás oito o trin-
ta, apô9 O octogesimo terceiro escru-
tinio. Nessa ultima votação,. o sr.
Al Smith reuniu 3(18 cédulas, McAdoo

41S, Glass 16, e ^. W. Davls 72 1|2.
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CANSAÇO POR EXCESSO DB
TRADAI.HO — Evita o Vinho ..
Iodo-Tannico Phosphatado Bit- '_
tençourt — Deposito na PHAR- E

MACIA BITTENCOURT £
111, II. Urnsuayano. 111 — IMa p

inminiinnnTinTmiíTi»'

CIRCÜMNAVEGAQAO
AÉREA

* ¦ ¦

As novas etapas dos aviado-
res norte-americanos e in-

glezes
LONDRES, 7 (U. P.) — A Agen-

cia Router Informa que o major
Mae Luren. aviador Inglez, que está
fazondo o "rald" aéreo 11 volta do
mundo, partiu de Kagosllllliu para
Ivuslilmeto, suibbado do manhã, sen-
do portm obrigado 11 aterrar om SU-
sumi devido íi falia de combustível.
Essa cidade dlsla apenas Vinte o eln-
co milhas de Kushlmolo.

As agonelus telegraphleiis ne*5-
ta capltul receberam uni despacho
de Tokio dizendo que o aviador bri-
tannlco sr. Mn... Laren, que tenta
o "mld" do élrcumtinvognçãi) aérea
mundial, chegou a Kusllltiioto, ten-
clonando partir hoje para Kaziinil-
gaura.

O aviador brltannlco major
Mae Laren partiu do Kushlnioto, se-
guindo a aun viagem dc elreumnavo-
gução aérea.

Telegmmmus recebidos nesta
capital dizem quo os aviadores nor-
te-anierlciinos que tentam fazer umn
viagem do circumnavegução aérea
deixaram Karachl.

NOVA VORK, 7 (U. P.) — Com-
munlcam de Karachl, que os tres
aviadores n.orte-ainerieanos quo teu-
tam fazer uima viagem de elreumna-
vegação aéreo, completaram os tra-
balhos de Installaçfio dos novos mo-
tores.

Os aviadores partirão brevemente
com destino n Chalibar. na Pérsia.

Oh destemidos navegadores do ar,
partiram lio Califórnia no dia 17 do
março tendo já feito mais da meta-
do do trajeoto, voando 12.915 ml-
lhas e faltando-lhes 11.816.

TOKIO, 7 (U. P.) — Procedente
do Kugofliinr.i. chegou hoje ús 14
hoMis a Kusugaura, o aviador bri-
tannlco major Mao Laren, tendo ex-
perimetrUido sérias difflculdades nes-
sa etapa.

Dr. A. Ourique Machado
DOENÇAS DOS OLHOS

TRAV. S. FRANCISCO 9, T. C. 509
Assistente da Santa Casa do Rio do
Janeiro, ex-adjunto das clinicas dos
protossores: J. Meller o M. Sachs,
ilu Vienna, E. Krlickman o Sílex,
de Ilorllm.

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

NOTICIAS DA AMERI.
CA DO SUL

Na Argentina
AS MEDALHAS DO RAID BUENOS'

AlltlOS-RIO
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) — O

embaixador brasileiro dr. Podro de
Toledo, entregou hontom ao Jornnl"La Nacion", ao Aero Club Argen-
tino e aos pilotos Fels e Placentlnl
us medalhas commemoratlvas do
rald Buenos Alres-ltlo de Janeiro,
realizado por occasião do centeniirl»
do Brasil,

Essas medalhas foram offcreciuii
pelo Aero Club Brasileiro,

VAO A T1CUMAN
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) -

Dois apparelhos Muukers" tentaram
hontem, o vfto Buenos AIrOS-Tucu-
mau.
FALLECIMENTO DO SR. REAZLEV

BUENOS AIRES, 0 (A.) — Fui-
leoeu repentinamente o conhecido
homem publico Francisco Beazley.
No Chile

O ESCOTEIRO FLUMINENSE
SANTIAGO, 7 (U. P.) — O 08-

cotelro brusllelro Alvnro Silva par-
tiu hontem, para Buenos Aires.
OFFICIAES COLOMBIANOS NO

EXERCITO CHILENO
SANTIAGO, 7 (A.) — No fim do

corrente moz chegarão 11 eata capital
vários officlaes do Exercito colom-
biano que voem incorporar-se As fi-
lelrus do Exercito chileno, paru ro-
caber adequada instrucçao militar.
ESCOTEIROS PARA O CONGRÉS-

SO DE COPEN11AGUE
SANTIAO, 7 (U. Pi) — A delega-

ção ,de escoteiros que vao tomur par-te no Congresso do Copen|iague, se-
guiu para a Dinamarca.

CHOPP?

ia BRAHMA
TELEPHONE VILLA 111 E 1000

Dr» Francisco Eíras
Professor da Faculdade do Medicina

do clinica de

GARGANTA-NARIZ-OUVIDOS
Physiothernpia da especialidade —
tluras dc Sol de altitude (lâmpada
lleusuer) — Halos ultra-violetaí,
azues c Inlra-verraelhos para a
coqueluche-, estados anêmicos das
crianças adenoidoanas (amygdalas,
vegetações) — Tuberculose da laryn-

ge. asthtna, catarrhos-naso-
pharynglanos.

Thermothertpia — Otltcs, slnusltes,
nevralglas laclacs — Auto-vae.cliio-
proteinotticrnpia no tratamento do

OZENA.

Rua Sâo José 61 — Das 3 is 5 horas
diariamente

TELEPHONE : CENTRAL 4625

CONSERVAR E' ECONOMISAR I

FENAFTALINA
em rolhas, protege bibllothecas,' rou-

pas, etc, contra Insectos
PACOTE. -IJÜOU

PERPALH0L
Pó para branquear chapéo» de palha

TUBO, 11.000
Dep. D. Klammer A C." — Rio

Caixa postal 765

CAIXAS D'AGUA
De chapa galvanizada n. 18.

t.soo litros ÍOOíOOO
1.000 " IBOI00O

801) " I^0?000
600 " ...;.... ootooo
Esto preço ií cú até a Installaçfio da uo-

va fabrica, que serã multo breve.
274 — RUA SAO CHRI8TOVUO — 274

0 inimitável Electrico
Quereis renovar o vo3so calçado 7
Ido A rua Senador Euzeblo, 107. E'

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

Doenças de Olhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta

DR. ÁLVARO DIAS, especialista, nua Ro-
drlgo Silva n. 7. — 3 tis 5.

Pás de eiço
Vendem-se á rua Theophilo Ottoni, 70
Prado, Lopes & C.
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DR. ADAUTO J. BOTELHO
Amluiente do rrofr. II. Itoxo r.a Fn-
culdade ile Medicina — Medico do II.
K. de Allcnndim _ Director do Saaa-

torlo Ilotnfoe»
CLINICA GERAL — MOLÉSTIAS

NERVOSAS E MEXTAES
Consultório: Rua Rodrigo Silva. 21,
Tol. C. 1838 — Residência: Run Gene-

ral Polydoro, 104 (Botafogo)

Dr. ARMANDO GUEDES
OperatSes — Doenças das senhoras
Arronso Penna 131 — villa: 658

Uruguayana 21 — Central: 10

«nn jjnf 17 nos negócios, ameraa,
uutl I|julOter saude, realizar tudi»

que doBejor; cartas cora
(«lios para a resposta a P. S„ EJata»
c&a de Mesquita. E. do Rio,

PEQUENOS ANNUNCIOS
ANTIGÜIDADES — Pagam-se ma
** ximos preços: prataria, chalés
heopauhoee, objectos em marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,
louça, moveis e quadros. Galeria
Esellngcr, rua 

"JBarà'o 
de S. Gonçalo,

22 (junto A Av.. Central). Tele-
phone C. 4243.

A NTIGU1DADES—Brilhantes. Jolas
e prata. Compram-se pelos melho-

.-ee preçoa. A "Mina d« Ouro", Ave-
ndo Rio Branco, 137.

pONCERTAM-SE jolas e relógios na
IPenduIa Americana; á rua dos

Inválidos, 10. -

r\R. FLAVIO PESSOA — Pratica
\f. dos hospltaes da Europa, Necker
e Broca. de Paris, yiaa urinarlas.
Rins, Doenças da* senhoras, cura
radical da blenoiTftwjia aguda e
chronica o suas complicaçaes. Tra-
tamento eem dôr, do estreitamento
da urethra pela electrolise; eons. rua
Sachet, 21, dos 12 ás 16 horas.
Tel. n. 7.217. Residência, rua Gene-
ral Canabarro. 470. tel. Villa 6168.

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

eultorio: Assembléa, 37, das 4 hora)
«m diante.

nDR. RAUIj PACHKCO — Parteiro
¦ o gynecologiata, com 12 annos de

pratica., Partos sem dôr, moléstias
daa senhoras, tumores do solo o ven-
tre, hérnias, appendicites, hemor-
rhoidas, operação cesariana. Instai-
lação especial para sua clinica ' no
Sanatório Guanabara. Consultório,
rua da Carioca, 81, daa 2 1|2 as 6;
cartões com hora marcada. Rcsi-
dencia. Sanatório Guanabara — Tel.
B. M. S77 e 40'J.

DB. HYGINO, Cir. geral. Mol. Sraa,
Vli. UYG1.NO FUjHO, med. opar»-
dor, syphilis, appendlcltes, hérnias.,
ti. José. 69 (1 ás 5). T. C. 516. .

HINHEIRO para hypothecsm o pro-
mlssorlas, juros módicos, com J«

Pinto. Chamados o cartas, A rua da
Rosário, 161, sob. Tel.. Norte 523»
e 3166.

LIOR06COPOS, o mais perfeito cs-
tudo scientifico o verdadeiro do.

sue vida. Mande o dia e o m*z ds
seu nascimento para conhecer bem
o seu futuro; cartaa a J. Tort, Cui-
xa Postal 2.417, Rio.

MATERNIDADE particular do Jn«-*** danie Virgínia Madruga, para
tratamento de senhoras grávidas »m
trabalho do parto ou doentes. Dia-
rias dc 10 a 30 mil réis. Diíipõo do
boas installações para qualquer iu-
tervenção. Puncciona sob a direcção
scientifica do dr. Maurlty Santos, A
rua do Mattos-o, 115. Phono Villa
n. 149.

QUER 
comprar, vander, concertar

ou fazer jóias com eeriedado?.
procure a "Joalheria Valentim", rua
Gonçalves Dias, 37, phone 994 d

TYPOGRAPHIA — Vendem-se ma-
chinas para Imprimir, cortar, pi-

cotar, coser, dourar e outras cooge-
nere3 de todos oa eystemas e forma-
toa, na cosa Jacob Kostnski, á rua
Buenos Aires. 223.
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WIAJANTES cm zonas a cavallo,
prticisam-so dc alguns para ven-

¦der ã conimisoão produetos pharo»-
eculicos, de gni.nde S3ida. Ctirta ã
Caixa Poetai; 513. J. Gama..
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PEDIDOS
E. F. C. do Brasil

A estação Central fornecoti hon»
lem, por conta don dlvemo.i Mlnls-
fi-los i- outras riv|Mirtli|AfH publicas,
SS pastagens, na Importância total
do l:-34-l?(S0U.

Çor ucln de hontem, o dr. Car-
valho Araujo, director dn Central
do Brtuill, uot-.frnoti a» sofrulntos pro-
ineçOes: a auxiliar de escripta, o oh-
uroveuto Arlindo Jo»â Hlmus; a offi-
aíitl do 4* elasso, o ajudante Ottwal»
do da Abreu l.linu; a ajudante, o tra-
balhadnr dc 2* claeso Bernardlno Lo-
pes da Cunho.

—_ Foram effectlvndo», nas busb
respectivas 'clneaéé, os seguinte» fun»
colonarlo»; desonhlstiifl de 4' classe,
,Iohí* Carvalho Borges, Paulo Baoltor
aotnie-9 Chaves « Jo»6 Ribeiro Klmo;
mestres do llnhn do 3' (rla-swe, Ovldlo
Antônio dn Silva, .Joflo dn Motta,
Abe! .Tonfi da Silva, Joaquim da Con;
colção, Frumilsco AugUBto do Pntro-
clnlo o Joh6 Cândido; o Irabulhador
¦lr.» 2* cloas'.', extraordinário, Joafi
Gadliielll.

Foram dispensado» do serviço
da Central, os conservadores ile II-
nlia, Armando Antônio'do SanfAn»
na n Follppo José (JardfaflO;

Por portiirla dc htmttni, fornm
nomeados: aprendizes ilo 1" classe,
1-urypodes Honres dos .Santos o Ho-
tatore Hermlnlo; Josó llodrlgues da
Silva, ápr.*idlii de 2'; Pedro Ferrei-
ra Martins, aprendi;* de 3", c apren-
dlzcs ds 4* olàèsc, Alndlni Marcou-
des du Amaral o (lenil.do Mttgollu dc
ÔHVblrá-,

For-Jm designado»: feitor espe-
ciai, o feitor do 1' c-aseo Octavio

| Augusto Puga; para guurdu-chuve
do 2* classe, .losí dn Silva; para"¦unrdu-cliavcs do 2*. irlo-w, do .luli*
dp Fora, o dc 3" Manoel Pereira 1";
para conBoryajtlÓ!' do línhus no íl" dii*-

: trlcto do tclegraplio, o uouscrvudur¦Bplphaiilo Pereira.
O tllrootor da Central do Bra-

sil, permaneceu limitem, todo o dia.
no Hon gábliiCto, nuo i'(*cebondo pes*
soa Hlgiimu. colii cxeciujão dos cliO»
fes de .serviço.

Despachos da Dfreetorla — .Íor-
Alves 1'Vrrclro. Ileurlquo Pinto Kaiii-
jialo I»'!Mit-, Cario» Pinto Carneiro.' Antônio da Siqueira, 1'nuIIno Soares.
Surgiu Ma rela no CÒ-MllO, iS,eba»llâO

ilos Santos,' .Symphronio de .Rezende.
pedindo licença — Concedo um mez.
com 2','-\ du dlarln; Paulo Viola, Joãu
• .'tiiiilli.o dc Oliveira, Idem. idom —
lil'in. Idem, irpiíi ordenado; ScIi:ih-
Hão Fernandes dc Oliveira, Vicente
Corrêa Nunes, Idem, Idem — Idem,
Idom, sem vencimentos; Alberico l.o-
jlOfl de Moruct", Maria José da Gio-
rio, Xnegoll <<i C. Md., M.elchlor
Nunes, pedindo certidão — Cortlfl-
i|lie-r)-; BòTlldo Mnia .<"-. C Dohibol-
Ia & Portella. F. ft. Moreira & C.
Franclspd Xavier- Lorena, Holmbera
Becli & C.j Francisco I.cal & CA'.Mayrink 

A*eiga .t C. Pinto Gulnia-
i-riC.-» & C itnymtindo T.ulllo & C„

Standard Oll Company Of Brasil, po-dindo restituição do caução •¦- Rmtl-
tua-H»; Ângelo Marthuu Hormlda
BoentOI, pedindo restituição dn do-«aumentou — lteetltua-so, m diante
rcellio; Cariou Pltollo & C, pedln»do tranwferenclii dê oadornoto Kllo-
métrica — Ti'aneflru»so, mediante o
lingitmento da tuxa rOHpeotlva; Jo-
bollno Ueatholdn da Silva, pedindoreadmlosão — Attendido, d^ «ocordocom o parecer da •!¦ Divisão; ,fo.*,fi
Flrmino iIoh Santos, idem, Idom —
Idem, nas condições Indicadas
pela Tracção; Manoel Virgílio de
Araujo, Idem, Idem — Idani, na»
eondlçOes Indicadas pela 1!' Divisão;
Waldemar Alves da Silva, Idem.
Idem — idein, como tralhalhadoi* cx-
ti-nmnnorurln, ii vista da Informação;
.loaqiilm Qouvfin Franco Junior,
Idím, Idem — Fica rciidmlttlilo oomo
praticante de conferénto extranumo-
rnrio, devendo sujellar-se a novo
exumo de telenraphla; Gentil Santla-
go Pereira, idem, Uleni — Idem
Idem, como pratleanie de conferénto
extra numerário, devendo HUbmettor-
se ao concurso regulAmenini' quando
fflr opporluno; Ant uilo Motta & C.
pedindo Hcgundas vins de denpaohos
— Altendldo. Ai*chlve-se; Antônio
do Barro» Abreu, pedindo pomul***»*)»
pura iitrave-iiar um flo Ulepnonlco
por baixo dc um ponlllhão existente
nus proximidades dn estação de Ro-
seira — Attendido, n titulo precário,
nos lermos du minuta inclusa; Se-
Vero IJuntrirt & O., pedindo pagamen-
lo -•- Provldonolo-BO sobro o paga-
mento; Itacllld & Felf Hunivro, pe-
dindo iiidemnlzação — Poiruo-se n
quantia de 32$, por conta do pratl-
cante de conferonte Dcmetrio de
Frciliis Braga; «"ímorlcan Cotfco Cor-
poratlon, Inc.. idem, Idem — Idem.
a quantia de .124$, a quanto fica ro-
duniilo n premente reclamação, de uc-•cordo com o parecer do Trafego,
ooiTondò por contii do praticante do
conferente Ignaclo Ferreira a respe-
ctlvn Indciiinlzação: Stanlalau Suses-
ny, irlem, idem — Idem. u quantia da
"Of. o quanto flcu reduzida u 1"'°-
sente reclplniução, do accordo com o
parecer d<> Trafego, correndo por
contu du conferente Oneslmo Bomln-
gues a respectiva IndomiiizuçSo; Ma-
noel Hucona, idom, idom — Idom. n
quantia de ISO?, -por conta do pratl-
cante do confcrmto Abílio do Prrulo.
No Lloyd Brasileiro

O vupor "Ruy Barbosa" ú esperu-
do de I-Itliuburgo, depois ile um inlul,
(Icveiiilo sair no dia I! dc ag- sio pro-
ximo paru u liuropa.

O vupor "João Alfredo" é espe-
rado de Mitnáos, no dia 13 do cor-
rente.O vapor "Commandunte \'us-
concí lios", o. esperado, hoje, du Por-
to Alegre.

O vupor "Ins.i" deve sair no dio
15 do corrente para LIverpool.

O vupor "Alegrete" üairã no
dia lã do (rurronto parn Antuérpia.

ATTENÇÃO
-ia»

SE EM V0S8A CASA TIVER 2 DOENTES, FAÇA EXPERIÊNCIA.
DÊ AO MAIS FRACO

VANÂDSOL
c, ao outro qualquer fortlfioanta ANNUNCIADO. Observe quoi o que pro-
duiiu melhor resultado, o, terá occaslão de verificar qus o VAMADIOL,
é o melhor da todoa os 

'fortlfican.es 
annunoiados.

Aconselhado psra as Mulheres fracae e norvosss, para es velhos en»
friquecidos o magros, para as orisnças anomlcns e rachiticas, para os
magros e neurasthenioos, para os oenvalescentes, para as psssoas fra-
oas, magras s nervosas. Os médicos receitam e preferem o VANADIOL,
pela sua rápida aceio nutritiva. Desperta o appetite, alimenta o corpo
fraco e magro, dá vigor aos oonvalesoontoo, Nüo tem dieta. E' de gosto
delicioso, e podo sor usado em todas as cdades.

NAS.BOAS PHARMACIAS E DROGARIAS.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniwiiiiiiiiiiliiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimfT*i*a«tiiiiiiiiiini.

aI

A GRANDEZA NACIONAL
O Brasil necessita sor neste o nos

vindouros séculos um dos íficos do Ir-
radlução da suprema civilização do
futuro, lista Pátria esplendida, quo
ou amo delirantemente, o a qual to-
nho consuBi-udo, na minha obscurl-
dudo e no meu deuvallmcnto, todas
us energias do meu esforço o todus
au vollções dos meus sonhos de moço,
ha do oecupar na Historia do mundo
— essa 6 a decisão inquebiantavcl
dos brasileiros novos — um logar
deslumbrante e glorioso. Temos per-
teltu consciência do valor que nossa
Pátria representa no planeta, e ha-
vomoa de trabalhar serenamente
para pôr em equação esse valor,

A civilização multo espora do Ura-
oll, o nós estamos nu dever dc lho
não cuusur uma decepção. Cumpro
agirmos tenazmente pelo ulevantu-
monto materlul, Intellectual, cultural
e moral desto grande pulz, de ma-
nelru que us nossos filhos possam
sentir que lhes deixamos um legado

Indispensáveis ú. grandeza dos povos
senhores doa seus destinos.

A memorável odudo quo a huma-
nldade começa a viver «oriV fatul-
mento a Kdadu do Braall, Preparo-
mos os alicerces desse advento do

Combate aos cangaceiros '
O commando da Força Puubllea do

Estado recebeu, hontem, o seguinte
despacho telogruphlco Jo tenento
Alencar, quo commundu, no Interior,
a força volante cm perseguição aos
cungucoiros:

"Communlea-vos tlvo encontro giu-
po bandidos Cypnubus, logar P1Iõ<:b,

Concurso de Quadras & Sonetos

nossa Pátria ao sconarlo du pujanto j cate município, resultando morto ce»
civilização mundial, através de uma '
severa obra do construcção. Construir t
para produzir, produzir pura organl-
zar — eis a acção cívica que os muis
altos Interesses naclonaes solicitam
Imperativamente, Quem quer que j
dedique amor a cr.ía prodigiosa Nação
tem (le lutar por ella — e tem dc
lutar por ella construindo, produ-,
zlndo, organizando.

Desejaria que me fosso dado con-
centrar todu u vitalidade da minha

lebres bandoleiros Antônio Padre o
João Chagas, vulgo "Gavião". Utnlo
grupo seguiu direccão município i3d-
monte, ou Vllla Bella, conduzindo um
ferido que não foi capturado, visto
força passar todo dia rastejando "Ga-
vlão", quo somente dlu seguinte foi
encontra.Io. Soldudo Mu noel Rodrigues
Carvalho prestou grande serviço o
portou-se bravura duranto Urotüio.
SaudaçOos. — Tenento Alencar, com-
mandante força volante.'*

("Dlurio do Estudo" — órgão of-

Fica instituído ncslu secção
mais um concurso literário c
este dc quadras soltas c sone-
tos. As prodifcçòcs enviadas a
concurso só poderão ser lyricas
ou humorísticas. Não serão lo-
modos cm consideração os tra-
ballios que não forem desse ge-
nero.

alma, toda a fornalha du meu suu-
gue, toda a. vertigem dos meus nor- fiC|a* ao -»OVorno de Pernambuco.)
vos, 'todo o dynamismo du minha
carne — num vigorosíssimo appello
aoa brasileiros infantes, aos bresl-
lelt-os udoloacentcs, aoa brasileiros
novos, uos brasileiros maduros, aos

Malas e artigos de viagem

Incomparavelmente muis bello do que ; brusllelros velhos, aos brasileiros an-
o que recebemos dos nossos maiores.

Tenho, sempre tive, uma fê luquc-
brautnvel nos destinos do minha Pa-
trla. tíel que o povo brasileiro 6 um
povo capuz do coisas admiráveis.
Mus não us faremos sem entliusias-
mo, sem disciplina o sem ordem. Ü
enlliti.siasnío ardente ú uma alavanca
susceptível Ue deslocar o suspender
inundo». A disciplina é a argamassa
essenciu] dns nações formidáveis.
Sem ordem, nenhum esforço con-
«itructlvo fi fecundo. Ordem, disei-
pllnu c cnlhUBlttsmo não troa fautores

clãos; aos homens da minha Pátria,
ãs mulheres do Brasil: aos brasilei-
rus do Httoral, uos brasileiros dos
sertões, uos brasileiros dus monta-
nlias, aos brasileiros de todu parte
— afim de que nbondonasseni lutas o
commettlnientos estéreis e laboras-
sem todos, unido.s, coliesoH, dlsclpli-
nados, organizados, verdadeiramente,
magnlflcamonte, pela tellcldudo o
pela grandeza do-Idolatrado Brasil,
através dos tempos o dos tempo»!

HAMII.TON BARATA
(Da "A folha", de liontem*

A -rasa Marinho" oiita fazendo a-,-ent.a de todo o sm stock. por menos
do custo, tu.lo o qua lia do molhor em
obra cie lei. Quem quizor tor malui su.
perlores, aproveite a occas.io. B' aa
rua Seto de Setembro, 66. ~ SlaoucJ
Jiiiiuuim Mnrlnbu»

Só serão publicadas as pro-
ducçôcs julgadas interessante»

Prêmios: para a melhor pro-
ducçào lyrica uma collccção de
lindos romances c paru a nic-
lhor producção humorística
uma ussignutura do O JüU-
NAL.

Haverá um prêmio extra.

Não tendo informa-
ções da viagem que
está fazendo, sua mãe
afflicta e doente pede
noticias.

Estômagos debofs
CUItOMCAS MÉDICAS

15' de multo Interesse fazer '-"calcar
aqui o que iliz.-ni al-rninas revistas so-
bro o já famoso b carbonato, est' rlza-
do que tanto prcsoreVO-se aeu iloon-
tos do estômago e uos que soffrem do
acldes, gazes, mas digestões, etc,
otc. Diz o dr. Nrubuuor, por exemplo,
que o bicarbonato esterlzado opera
umu limpeza no estomuuo, fazendo
dosappareeer a hyperaoldcz que se fór-
ma ü na iuAb digcstOes por exocano do
so-rrecJo de sueco gaotri^n. No nosso
palz itconselhamos a lo.las as pes-
smu o bicarbonato extcrlzndo, por s-;r
uni v&mpdo admirável* nfio o iiK-*a(in-
vel. devendo-sú procural-o om vidros
bem "odiados o não cm caixas ou pa»
coles de baixo preço.

Estado do Rio

=3
3i

ffl

WuÊÇmr S^\jvQÍ

MUNICÍPIO Tll', vawínça
Havendo eu, ao tomar posse do

cargo de prefeito do "Município, sido
alvo, nesta cidade, de uma grunde o
gonerosu demonstração do solldurlo-
.'adc-, synipaUilu o estima, não sõ
lio.- ívirte da população eomo dc
parto de Innumeras outras pessoas
do fura do Município, quero apre-
sonlar a todos, por aquelle motivo,
as exipressoos do meu muis vivo
agradecimento, jil. confessado, alüs,
nus poucas palavras que proferi no
io.-Ui de minha posse o pur occaslão
do sttmptuoso banquete eoin quo tão
ilistineto-i umlgos enitenderam de
ainda me captlvp.r.

Jlas, para que esso agraJocimen-
to receba a publicidade quo lhe e
devida, recorro ú Imprensa e aqui do
novo o formulo, a todos usscgurun-
do quo jamais esquecerei as imme-
rocldas dlstlncçoee com que tanto
ino commovoram o honrurani, já
pessoalnientc, já por intermédio de
seus oradores, aproveitando a oppor-
tunlditdo liara renffirmar ao Munici-
)iio toda a minha dedicação pelo seu
engralideclmento c progresso, hob
quaes firmemente creio, por contar
com a collaboração da Câmara o da
Partido, com o uuxilio de nossos bri*
lhantes representantes no Congresso
o Assembléa Legislativa o com o ra-
llosloslmo amparo do benemérito go-
Verno do Estado, u todoa os quaes de
novo as.-'Oguro a minha inteira so-
ildarledude política.

Valença, 17 ds junho de 192-1.
.Manoel Joaquim Cardoso.
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BREVEMENTE
í.lTAm B ADmif 5J

CAMA DE VIAGEM I
NA/ALLIG

Livro de contos de FLORIANO DE LEMOS

Edição da Casa Esperança
CAXAMBU' — MINAS

"-*¦ . Jm*m*w*m*^o*m*m*\t*m*m*--

FECHADA

PRIVILEGIADA "=

PRÓPRIA PARA VERANISTAS |
PESA SO' 10 KILOf» g

FABRICANTES |

WALLIG & Cia. §
FILIAL É

S - Rua Marechal '/loriano - E

Dr. GtBHARl HROMADA
IlilLltCIÂO

Antigo primeiro ussistento do Pru»
fONftor .•"iohnlt/.liT, Vienna — Antl-
ru asnlütenlc «In Vrufeasor l*ayr,

ALTA CtltintaiA _ MOLÉSTIAS
UAS SEXIIOHAS — DI.VrlIEH.MIA

ÍÍAIUS IJLTRAVIOLUTAS
| Consultório: Asscinbléil, 1(10. Tel. C,

3301 (1,110 li. n -UO)
Residencial Itmi Goulart, IS. TeL

Sul ns.-..

Para os lusophobos lerem
"OM GESTO UBXEROSO Irl AL-

TRTJISTICO
Em Cataguazes, Minas, falleceu o

sr. .loão Duarte Ferreira, que de Por-
lugul pura uqui veiu e começou u
vida eomo trabalhador de turma de
estrada de ferro. Com trabalho, Intel-
ligencia c economia, conseguiu reali-
zar unia boa forlunu, (íuo no tt-slu-
mento deixou assim distlbulda, como
um bello exemplo, digno Ue ->er imi-
tado.

Os seus legados sobem n setecen-
tos contos, o sii a instituirões de eu-
rldade, eomo se vê:

Quatrocentos contos ao novo híspi-
ta.1 do Cataguazes, a chácara do
Drummond, ao Collegio N. Senhora
do Carmo, ao Orphanato D. Silverio
cem contos para a sua manutenção
o mais um donativo dc duzentos con-
tos para ser consLruido um pavilhão,
no novo 'hospital, destinado á colônia
portugueza.

Como se vG, íoi grande a generosl-
dado. Mas o fallecido, apesar dc dei-
xar quasl tudo ao Brasil, porquo no
Erasll tudo tinha ganho, não sa
esqueceu da sua teria natal, legando
trinta contos paru a Santa Casa e um
pequeno auxilio para uma escola.

Consola ver exemplos tio sadios,
que, sobro merecerem meditação, me-
recém todos os applausos.

¦ «f-nct» «.

DECLARAÇÕES
A' PRAÇA

A insidia judaica
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PREPARADO PHARMACCUT ICO DE ORLANDO RANGEL

O maior e melhor tônico da fadiga
nervosa, da fadiga cerebral
da surmenage eni geralW^E' o sammum dos

princípios activos da noz
de kola fresca, a que se acham

associados o malte e phosphato de sódio
Dóscs 3 a 4 oolheres daa de chá por dia. puros on diluídas em

: melo cálice de água "¦ <

DEPOSITÁRIOS! RANQEL COSTA * C.
83 — Rua da Assembléa —- 85 — Rio de Janeiro.

ASSUCAR
nfutiii píriflilí.

Fará garantia da sna legitimidade, im axigir-SB-Ü SACCt)
BE PAPEL AZE COM CINTA VERMELHA e com a snulvse
i um Mustrada da COMPANHIA CZINAS NAC A

™¥WNÃRÍÃS
l)r. Emílio SA — Monitor do Hosp• enker, Paris, longa pratica em hos»

òiaes de, Londres, Berlim o Vienna
i az com preeisio tratamentos ure-
tlirosi*opicos da golta e prostatIUs.
Das cystltes: blenorrhaglcas, tuber-
culosa«. neoplaslcas. calculosas o prós-
táticas. Das retenções. Das pyelltos
pelo catheterismo ureteral. Determl-
naçüo do valor funccional dos rins pe-Ia dosagem da uréa do sangrue-azote-
m;a; da uréa do sangue e da urina
simultaneamente. — Constante do Am-
bard. Consultório! Avenida Rio Bran»
co, 138, Tel. C. 1491. Res. Condo ds
Bomtlm, -171), T, Vllla 5646.

O rótulo ó Injjier', mas o conteúdo
ó genuinamente judaico, preparado
segundo a fórmula dos sábios de Slon.
Pois não disse o rabbino, que veiu na
bagagem da missão, *que o Brasil era
sx Chanaan do povo de Israel?

O programma está. sendo maçis-
tralmento executado. Reconhecer-se-il,
"de jure", a Bolchevla, para o quo Jâ
estilo sendo tecidos os paosinhos em
uni dos ramos do Congresso Legisla-1
tlvo, acto -político esse do tal alcance •
quo (na opinião do jornal do um 1
conde papallno!), induzirá Tio Sam
a imitar tão nobre gesto. -Abrir-se-ão, .
assim, us portas da casa do Jí-ea:
Tatu' á propaganda da "Internado- j
nal Judaica do Moscou", e lancar-se-á
o íermento da dissolução ontro as j
massas incultas. |

Emquanto isso, estará concluída a
''entente cordlale" entro os clrcumcl-
sados de Moscou e os da City, a que
decerto se associarão os da Wall
Street, e elles, 03 magnatas do Ju-
daismo, urvorados em mordomos da
casa de Jeca Tatu'.

UO toque-se o 'hymno... e llluda-sj
quem quiser, menos

Eu.

Antônio -Leite Fernandes
Carvalhal e Francisco Pontes
Corrêa, sócios componentes da
firma A. L. FERANDES & C.
com sede social á rua S. Pedro
n. 132, sobrado, • negocio de
compra e venda da Immoveis a
de construcções em geral, pro-
prietaria, nesta Capital, da
terrenos situados naa ruas:
Barão de Mesquita, Uruguay,
Pontes Corrêa, Ladislau Netto,
Maxwell, Juparar-ã, Barão de
Vassouras, Barão de S. Fran-
cisco Filho e outras, no distri-
cto do Andarahy, livres e des-
embaraços de todo e qualquer
ônus, communicam a esta pra-
ça, ou a quem interessar pos*
sa, que dissolveram aquella
sociedade, de pleno a mutuo
accordo, retirando-se o sócio
Antônio Leite Fernandes Car-
valha!, pago e satisfeito de seu
capital e lucros, ficando o so-
cio Francisco Pontes Corrêa
responsável pelo passivo e
emittido na posse de todos os
haveres sociaes, inclusive na
de todas as suas propriedades,
de conformidade com a escri-
ptura pubüca lavrada cm notas
do tabellião Pedro Evangelista
de Castdo, em 30 dc junho p.
passado.

Rio de Janeiro, 1 de julho de
1924. — Antônio Leite Fer-
nandes Carvalhal. — Francisco
Pontes Corrêa.

Secretaria da Instrucção do Estado do Espirito
Santo

EDITAL DB CONCURRBNCTA

Do ordem do Exmo. Sr. Secretario da Instrucção, deciar»
achar-so aberta concurroncla publica para o fornecimento do
maternl escolar abaixo dlscr minado, destinado aos estabeleci-
mentos de ensino do Estado.

Aa propostas deverão ser remettldas ao Director do Ex»
pedlente da Secretaria da Instrucção, cm envolucros fechados,
com o 8ubscripto — Piwposta.

As propostas serão verificadas â vista dos Interessados, ou
do seus representantes, no dia 20 de Julho do corrente anno. ãs
13 horas, na Secção do Expediente da mesma Sccrotaria, de-
vendo dellas constar os preços de cada artigo, por unidade, o,
seguidamente, por quantidade.

O julgamento da proposta serA feito parcelladamente, sendo
preferida a do Udtante que propuaer, por osoripto, maior aba»
tlmento o offerecer artigo do melhor qualidade.

Não comparecendo os concurrentes. ou seus representantes,
á apreciação da proposta entregue, correrá essa à revelia.

An propostas deverão ser escriptas em tres Í3) vias. sem
omendas ou rasuras, com o.s preços mencionados por extenso o
em algarismo.

Os licltantes de praças commerciaCR extranhas deverão fa»
Her constar da proposta todas as despezas do emborque, der.--
pacho. seguro, emballagem, do modo que a mercadoria flqui
lrvre do qualquer oiitt*-, desde quo «steja embarcada, desde quan-
do correrão por conta do comprador as demais despezas.

Secção do Expediente da Secretaria da Instrucção do En-
tado do Espirito Santo, om 26 do Junho de 1924. — Sucfonio
do lieicnde Peixoto, Director.

¦150 carteiras escolares, do accordo com o modelo abaixo,
sendo 250 tamanho maior, lõü tamanho mftdlo e 50 trazeiroj.

A' FRACA

E dúzias do cadeiras desmontaveis para uso de proleasore»,devendo ser artigo de regular qualidade.
100 contadores mechanJcos, com 100 bolinhas cada um.100 tympanos do qualidades diversas.
100 bandeiras nacionaes, de lm,10x)75.
GO pares de ferros para carteiras, de atecOrdo com o modelo

teima apresentado.
30 pares do ferros para. carteiras individuaes, graduadas.200 tlntelros com tampa üe metal, Dora uao nas carteiroa.*
200 diloa de v.tlro. """ -J

Justiça de Cassia-Minas
T.RIBUXAL DA RELAÇÃO

Cantara Criminal
SESSÃO DO DIA !) DE MAIO

DE 1924
Disirílniiçõo: ao sr, desembar-

gador Campos — JícspoiisoSUi-
dada «. 61, Bello Horizonte,
João Carlos Salgado c o dr.
Aristides Sica, jití- de direito de
Castia.
("Minas Geraes", de 10 do
maio de 19Í4.)

Por representação do sr. João Car-

FRANCISCO PONTES COR-
RÊA, negociante matriculado e
suecossor da extineta firma A.

ÍL. FERNANDES & C, commu»
nica aos seus amigos e a quem

i interessar possa que continua-
| ri, em seu nome individual,

com o mesmo negocio de sua
antecessora, do compra e ven-
da de immoveis e especialmen-
te de construcções em geral,
em suas propriedades, no An-
darahy, mantendo o seu escri»
ptorio central, a rua S. Pedro
n. 132, sobrado, onde espera
merecer a mesma confiança
dispensada á extineta soclada-
de, da qual sempre foi o sócio
gerente.

Rio de Janeiro, 1 de julho de
1924. — Francisco Pontes
Corrêa.

Veneravel e Archiepiscopal Ordem
Terceira de Nossa Senhora do

Monte do Carmo
Piret-alüiHlo a 1'estivkUidc dn tilo-

rlosu XoMí»ii .ScnJioia do Monto (lo
Carmo, í-ealizar-.sc-á na egreju (festa
Venerarei Orttcmi, de 10 u 18 do cor-
rente, lis 17 lji! horas, o íiovennrio
da (".vcc-lsa padi-oira du Instituição.

Na ÍKtlvidadc, quo se celebra no
dia 20, com o brilho o pompa custu-
mudos, 1'uríi o piincgryrleo da Virgem
do Carmo, um dos mais distlnctos
oradores sacros desta capital.

Ao provecto maestro padie Auto-
nlo Ra-iiiuildo da Silva esta confia-
da, liara u festa o novenarlo, a orga-
nlza(,-ão da pifnirstra qne, sob suu
regência, executnríi selcctns compôs!»
coca de consagrados autores de mu-
sica sacra.

Do ordem <,.o Caríssimo Irmão
Prior, são convidados a assistir áquel-
los íiiapriiifi -nfces actos do culto c
louvor á Soberana Rainha do Car-
mcllo, todos os nossos Irmãos rtíi-duados o i*a*-os o flols devotos desta
oapltal, onju lircseiífa dará maior
realço á i-olcinnldad».".

Socretaria da Veneravel Ordem,
em 7 de julbo dc 182-1.

O secretario, Francisco Barbosa da
Roclia.

AVISO
Os abaixo assignado avisam

que o sr. Eurico de Freitas
deixou de ser vendedor da sua
secção de automóveis FORD.

Bom Jardim — Estado do
Rio. — Luiz Corrêa & Comp.

K^ètmmfn BWIIQl

Club Naval
ASSEMBLÉA GERAL ORDIXARL»

2* o ultima convocação
De ordem d0 er. presidente, con-vido oa sra sócios deste Club a sereunirem eni assembléa geral ordl-

los Salgado, o Tribunal da Relação do ,n^r'a' n0 dia 8 do corrente mez, ái
Minas processa o baobare, Aristides do Xtor.p^ ,S£ò o" pSíSSSica, juiz de direito de Cássia, por ter i do Conselho Fiscal,
violado o art. 328 do Código Penal Secretaria. ,]-. julho de 1324. — ol secretario, Mario de AzererlY. Com.— crtme de responsabilidade — a que unhe. -««.re-io cou-
so refere a noticia supra.

Sinlmbú.

Cumplido deSanf-Anna
Prof. de Direito Civil na Unlveml»

dade — Esc. Rua 1» de Marco n, 21
í- Tel. N. 40SS ,*- Boa. Sul 3101.

PNEUMATICOS
Grande Stock

MOREIRA, BRAGA & C.
Rua Evaristo da Veiga, 24. —

Phones: 84 e 4196 C.

aviso importante
Por motivo do obras, a I-nbrlca t:a-

rloca continua com a venda extraor-
illnarla de artlfos do seu rabrlco o ou*
trui iiiai-i, chamando attenção para os
preços do alg-uns artigos quo damos
abaixo:
áuspensorius legítimos Guyot,

lindos parirAe», c?soo
Mela Yiiiranga, legitima, cores

da inodi, 3 pares '.JDOO
Lenço'! Pyramld, legítimos,

brancVis o de cúr, a por. . 7$500
Camlsaá trlcollne verdadeira

comj j collarlnbos, urna . . nosouo
Collar/nlios moles e duros Vi

llnjio, li por 5S00Ô
Orav/las de -eda padrões ame-

HUanos, uniu .1Í000
Todos os artigos são pciTeitos. Vali

inu.'io a pena verificarem os nosso»
preços, os quaes oflercccm verdadeira
vantagem.

FABRICA CARIOCA
IRUA DA CARIOCA, 22 — T. C. 3689

esses Baratas
CONSEGUE-SE

COMPRANDO
C0UÇ0EIRAS

FRIZ0S
FORROS

CAIBR0S
PORTAS

JANELLAS
VENEZIANAS, etc.

TUDO EM MADEIRAS
DO PARA'

NAS GRANDES OFFICINAS

MANOEL PEDRO <S CIA.
RÜA FIGUEIRA DE ELLO, 237

! DOENÇAS DA PELLE E SYPEIS
Dr. Werneck Machado

Largo da Carioca 11 — 1° andar
(SS attenili* a doente* dcuan

fsiic-cinlIilaiIcH)

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
I.NTESTIKOS, PICADO F XERVUSAS,
1IAIOS X. Br. Renato dc Souza Loprj-,
prof. da Fflcnldailc. II. s. Jo»t, 38, v»L
da Fatrla, 33.
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—i-vi 'iTelegrammas e
Cartas dos Estados
De MinnR Geraes

KfiEIÇAO PARA DISPUTADO
fTAJUBA'. 7 (O JORNAL)—Rea-

llzoii-iio, hontem, a elolçilo para.
deputado fodornl pelo S" dlutrlcto,
tondo o dr. Jos6 Hraz obtido grando
votação nesto município 0 om outros
municípios proxInioH,

O ronultado da voUnjíio nesta olda-
do foi do 001 voIoh. O dr. José iira-í
rooebeu multuij felicitações por esse
Inotlvo.
Do Pará

K-AMiMOlSIRNTO NA CAPITAL
BBLBM, 7 (A.) — Falleceu o co-

•onel .loiio do Pnulo Lopes, Irmio
do deputado Prado Lope-a, comparo*
coihId ao sou enterro, o governador
do Estado, o secretario geral do Eu-
tudo c multas outrae pe-ssoas gradas.

O PATItlAUOIIA MARONITA
BELÉM, 7 (A.) — Chegou do Ma-

ruiilião o padro Abinadoi-, patnlarclia
maronita no Brasil, (iue pregará em
língua syiiu, numa cgroja do Niiza-
rctli.

O PROVINCIAL DOS JESUÍTAS
BBLBM, 7 (A.) — Chegou a esta

capital, o provincial doa jesulti.s pa-
ilro Pinto.

APPREHUNSAO DE MADEIRAS
BELÉM, 7 (A.) — O governo do

Estado acaba do approhendor ecreu
de 2.000 arvores de valiosas mudei-
ras, derrubados em terra» do listado,
no munlcliio du Guamíi, tendo oli-
lido pleno exilo a diligencia íulta
pura osse fim.

O PRESIDENTE EM VIAGEM
'ííELBM, 7 (A.) — Ü governador

do Estado, dr. Souza Castro, cmhar-
cou pura u rcgliiij do Sargadd. afim
dr- visitar o.s municípios de Vigia.
Salinas, Maracanã, IgurapÉaaaú o
Inaugurar variou mulhoramentow, de-
vendo regretoar a cata capital, de-
pots de amanha.
De Alagoas
CRIAÇÃO DE UM NOVO DEPAR-

TAMENTO ÜO ESTADO
MACEIÓ'. 7 (A.) — O .sr. Costa

Regu, governador du Estado, baixou
um decreto criando o departamento
do Vlacão i: Übruo Publicas <lu Es-
indo, subordinado â. sccrotai-la do
Interior.

Pura dirlgil-O, furam nomeados os
engenheiros cht's Mario Cavalcanti
do Gusmão Lyri " Luiz Hollanda
Cavolearitl,
De Mntto Grosso

A EXCURSÃO DO PRESIDENTE
DO PARAGUAY

CAMPO GRANDE, ") (Ret.) (A.)
 O ar. Eliglo Ayala, presidente do

Paraguay, 0 esperado bojo em Bella
Vistu, ondo serft recebidu com todas
as honras, prestando-lhe o 10° regi-
mento dc eayadores a.s continências
devidas aos chefes de Estado.

Amanhã, devor-se-fi realizar na-
quellu mesma cidade um bainiucto,
offerecido pela oftlclalidado da re-
ferida unidade do Exercito ao nosso
hospede. O presidente Ayala ú espe-
rado ein campo Grande no próximo
dia 7. dovendo u commandante e a
ol'1'ieialidade du 11" regimento do ca-

' eadoTcs ir recobel-o fora da cidade.
Ser-llie-üo, em seguida, prestadaa
varias homenagens pela população e
pela guarnlcüo iniui aquarlelada.

Da Bahia
O PREÇO MÍNIMO DO CACA'Ü

tí. SALVADOR, 7 (A.) — O Syn-
dicatu de Agricultores de Cacau, de
accordo com o recente congresso de
cacau do Londres, resolveu fixar o
proco niinlmo para a arroba do pro-
dueto, F. O. B. Bahia, em -10 sllil-
llns-s.
A MORTE DE UM OFFIOIAIí DE

MARINHA
S. SALVADOR, 7 (A.) — Fallecou

nesta capital o capitão do mar e
guerra João Bergamo.

O INCÊNDIO DO BAIRRO COM-
MERCIAL

BAHIA. 7 (A.) — Continuando o
inquérito sobre o grando incêndio
occorrldo no bairro commercial des-
ta cidade, o delegado dr. Chagas
Filho fez abrir os cofres da firma
Assemany, encontrando Intactos os
papeis, documentos e títulos no valor
de cem contos em dinheiro, estando
a. firma segurada na Importância de
300 contos.

Foi tambem aberto o cofre da
"Caau, da Fortuna", agencia da Em-
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O DIREITO E O FORO ¦S8
RADIO-JORNA!.

^^t^A^*»MWl%rfM---0---*lV---*^^

JURY
'Presente 24 Jurados, reallzou-w

hontoro no Tribunal do Jury, sob a
presidência do Juiz dr, Edgard Con-
ta a iK-siiiiilc. .,íti*iãn preparatória.

Eiftevo presente o promotor dr.
.Mafra do Laet.

Para completar o jfiumero legal
do Juizes de facto, for4m sorteadas
mais os seguintea senhores: Joaquim
ilügus Munlz Burroto do AriiKlo,
Francisco Gomes Carvalho Junior,
Álvaro Baptista Selxaa e Affonso Ra-
mos Gomes.

A nova reunião está. designada pa-
ra o dia 10 do corrente, qulnta-fel-
ra, devendo ser Installada a hoss&o,
e chamado a Julgamento o râo VI-
ctorliio de Sá, aceusado de hotnlcl-
dio.

— O Juiz dr. Edgard Costa dln-
pensou hontem o Jurado sr. Honrl-
que de Souza Pinto.

CHRONICA DO FôRO
11ÉOS QUE VAO SER SUMMA-

IUA0DOS
Foram designados para hoje, os

si<inmarlos dos seguintes necusados:
Primeira Varu Criminal

Summurlos — Antônio Pinto, ln-
curso no arti 207 do Código Penal.

Segunda Varu Criminal
Summarlos — Armlndo Martins

Ribeiro o Antônio da Costa, incursos
no art. 168 do Código Penal.

Terceira Varu Criminal
Julgamento — Scril submettldo

hoje a plenário o aceusado João
Bosquel Pires Junior. Incurso no ur-
tlgo 260 do Código Penal.

tjoflrtu Varu Criminal
•SiYiimarlOH — Sebastião dos San-

to». Antônio Rodrigues c Benevenuto
doa Santos, Incurso nu art. 207; Au-
tonlo Francisco Ferro, incurso no
art. 268, e Domingos JosC- Dias, In-
curso no art. 1" da lei n. 4.204.

Quinta Varu Criminal
¦Summarlos — Antônio Marinho

Corrêa, Incurso nos arts. 1)03 o 124,
paragrápho 3°; Avelino Collaya. in-
curso no art. 124, paragrápho 2" o
Alfredo de Oliveira o outros, incur-
sos no art. 124, paragrápho Io do
Código Penal.

.Sctimu Vara Criminal

Antenor Joe6 dos Santos o outron,
Inouraoa no art. '231 do Código Po-
nal,

FORAM GONDHMNADOK POR
CRIME DE ROUDO

Na rua S. Francisco Xavier, cei-
ca dos 2 horas du madrugada, Or-
lando" Rlbolro Leito, Álvaro Cunha
Cafnvlro, Wáldemar Machado e Ma-
•nool dos Sanios assaltaram o syrlo
Ccsur Buerl, roubando-lho dlvorsos
objectos, Indo am seguida vender a
Cícero Ramàu do Lyra e Benigno
Fernandes.

Por aontonca do Jtiiz da 5* Vara
Criminal fórum oondemnados o pri-
meiro a oito annos de prls&o o mui-
ta do 20 «|" e oa tres ultimo», a sola
annos do prla&o e multa do 10 1|4 °|a
sobre o valor do roubo.

Quanto aos compradores, o dr,
Carlos Affonso Julgou Improcedente
a denuncia.

.MAIS UMA DENUNCIA NA
4a VARA

Pelo dr. Ia promotor publico foi
denunciado o "ehauffeur" Pedro dc
Oliveira Santos, como autor du do-
llctu do art. 267 do Código Penal,
tendo u fucto criminoso occomdo
cm ubril de 1921, e sendo u offcndlda
Maria da Conceição Miranda.

NAO HAVIA PROVA
Por falta de prova foram absolvi-

dos pelo Juiz da 8a Vara Criminal,
João Alves ou Josí Esteves e Al"
berto Pinto.

Os nocueados 1'oruni denunciados
por haverem no dia I dc marco do
nnno passado, An 1B horas, nos fun-
dos do Passeio Publico, ii Avenida
Beira-Mar, furtado uma medalha do
brilhantes perfncento a Francisco'
Pereira.
AGGRED1U O POLICIAL E FOr

CONDEMNADO
Annlbal dos Santos so receber

unia intimai;àri no dia 10 de abril
do corrente anno, tis 14 horas, pan
comparecer A «Mt do 22o districto
policial, nâo ii quiz attender, aggre-
dindo 0 soldado do policia Josi Se-
bastlãu Gomes.

Processado então convenlontenien-
te, os autos foram conclusos ao Juiz
da li' Vara Criminal, dr. Álvaro Be.-
ford, que por sentença de liontem
condemnou u aceusado a seis mezes
de prisão cellular, gráo mínimo do

Sulmmariüs — Josí- Barbosa do! urt. 124, paragraplio 2", do Código
Rego, Incurso nu art. il*6ti o Anto- iPonal

GUARDA-LIVROS
ron 7*noo

Quereis aprender a ser guarda-li-
vros sem auxilio de mostro e som vo»
ser preciso consultar outra pessoa ?
Nao percaes tempo em escolher livros,
ide a Livraria Francisco Alves o ou-
trás boas livrarias ou au Boa deposi-
«iirio A. Silva, 6. rua Buenos Aires
n. 22S e nudl um exemplar de Escrl-
nturasi" Mercantil por Domingos Car.
reira, pois e o tratado mais simples a
claro que nlÉ hojo tom apparecldo so-
uro o assumpto.

nio Pereira Luiz, incurso no art.
207, todos do Código Penal.

Oitava Vara Criminal
Summarlos — Washington Fer-

relra da Cunha, Incurso no art. 208;
José Francisco, incurso no art. 207;
Oswaldo Maia, incurso no art. 357 c

. 60:000$
INTEIRO, *i$«00

LOTERIA DO E. DO RIO

iRlllPMTiL
(em p6 doxtrlnisado, 12 variedades.
Um dos melhores alimentos para

crianças o doentes.)
Pacote no nio, Rm, l»2UO c no In-

tcrlor, 1 SÍMIO.
Prevenimos ao publico que uão au-
gmenlamos o preço deste nosso po-
pular produeto, que continua o mes-

mo de 1919.
Será indevido o uue cobrarem a

mais.

Dr. Raul Leite & Cia.

presa Loterias da Bahia, que nao
estava segurada, sendo encontrados
intactos 70 contos em moeda corren-
te e em bllhc-tes c documentos de
valor.
00 Ceará
A RECEPÇÃO UO FUTURO PRE-

SIDENTE
FORTALEZA, 7 (A.) — Desem-

Ixiruou hontem nesta capital o des-
embargador Moreira da Rocha, pre-
sidente eleito do Ceara, que recebou
calorosas manifestações de sympa-
thia do povo cearense.

Cerca de 150 automóveis o diver-
sos bondes formaram um brilhante
prestlto, acompanhando-o até á sua
residência. AU pronunciou um dis-
curso, cm nome do partido conserva-
dor, o advogado Olavo de Oliveira.

O homenageado agradeceu, dizen-
do pretender administrar acima das
paixões partidárias, garantindo o di-
reito ao voto, o que saberá corres-
ponder á confiança dos responsáveis
pela sua candidatura.

Do Maranhão
A EXPLORAÇÃO DO BABASSÜ'

S. LUIZ, 7 (A.) — Acha-se nesta
capital, desde alguns dias, o dr. AVil-
liam Bonnenfeld. chefe da empresa
Erlgtmannel, de Nova York, que lá
iniciou a exploracHo, em grande es-
cala, do coco babassü', no vallo do
¦Meartm e Grajahu'.
Do Rio Grande do Sul

FALLECIMENTO
PORTO ALEGRE, 7 (A.) — Fal-

leceu o deputado estadual sr. Ulysses
Carvalho.
MA icn"-cUltCK. otaoln ahrdlu u
OUTRO RAID A PÉ A NICTHEROY

PORTO ALEGRE, 7 (A.) — Par-
tiu desta cidade, ante-hontem, ten-
tando a realização do raid Porto
Alegre-S. Paulo-Rio, o escoteiro da
commiss&o estadual do Gremio de
Football do Porto Alegre, Antldlo da
Silva. Este joven riograndenso conta
apenas 10 annos de edado e vae levar
uma mensagem dos escoteiros locaes
aos de Santa Catharina, Paraná, de-
pois do que Irá a S. Paulo, agradecer
á Associayao Brasileira de Escotel-
ros a formação aa Escola de Esco-
tismo de quo faz parte. Cumprida
essa missão, Antidio du SHva che-
gará até Nlctheroy, onde cumpiimen-
tara, em nume do «eus companheiros
ii escoteiro fluminense Álvaro da SU-
va, que com tanta intrepidez con-
elulu o raid Rio-Santiago do Chile.

Do Espirito Santo
INAUGURAÇÃO DE UMA

SERRARIA
CACHOEIRA DE ITAPEMIR1M, 7

(A.) — lnaugurou-se hontem. em
Santo André, deste municipio, a ser-
rarla de propriedade do coronel Fo-

linto Martins, deputado estadual.
I Por este motivo, correu ccl.n des-
i tino áli um trem especial conduzin-
I do 200 pes-soas, entre as quaes a fa-
! milla do coronel Martins, coronel
1 Nestor Gomes, capitão Reynaldo Ma-
chado, representante do dr. Moacyr
Ávidos, secretario da Agricultura o
muitas outras peitas.

Cartas dos Estados
&

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINO E NUTRIÇÃO

DR. ERNESTO CARNEIRO.
COSI LONGA PRATICA NOS
HOSPITAES DA EUROPA.
s. jose'. en. c 515. diária»
MENTE, DAS 3 A'S 0 HORAS.
Residência, Marque*/ ile OUn-
da, 58. S. 28,4-1, AUendo cha-

modos a domicilio

DR. JÚLIO VIEIRA
OUVIDOS, NARIZ ti GARGANTA

\-s?emh1i«n -íl — Central 4803 — 2 âs
6 — Praia de Botafogo, 462 — Sul 790

¦ Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital d*» S. Fran-

clsro de Assis — Cirurgia geral —
Diagnostico *» tratamento cirúrgico
das affecções do estômago, intesti-
nos e vias blüares. Utero, ovarloi,
urethra, bexiga e rins. Tratamento
do câncer, dns hemorrhaglas, dos
-umeires do uturo o da bexiga pelo
radlum. — Consultório, Assembléa.
21. — Res. Condo do Bomflm, 6(8.
— T«l Vllla 1223.

AOOLSADOS DENUNCIADOS
O promotor em exercício na 1'

Vara Criminal oííer*-ueu denuncia
contra Cyprlano Corrêa Quintanllha
como Incurso no art. 338, n. D, do
Código Penal.

— Salvador Cuffurl, Sccondo
Avanzo o líag Gandlnzl foram tam-
bem denunciados como Incursos na
sancçüo penal do art. 338, n. 5.

PRESTAÇÃO I)E CONTAS— ACÇAO
DA GUANDU BE.\E>LEiU'l'A .ic-
íl l St A REsl'Ei'1 A V lll i LO.) A
CAPiiULAR COMMEKCIO E
ARTES CONTRA A iiU-JA MA-
ÇOAiUA IíjvN EFICENTE E DE-
ISEMEHlTA COM.U1!.IIi:il© E AH-
TES — SENTENÇA DO JUIZ DA
5» VARA CiVEu
"Vlslos cates uutos de acção do

mandato, em quo 6 auppUcanto a
Graudo Benemérita Augusta Res-
peitavel Loja Capitular Com.nercio
o Artes, c euppllcadoe José Ttburciu
de Oliveira, Antônio Luiz da Silva,
Augusto Corrêa Vaz de Aguiar, Ale-
xandre Patrassa, José Gamalel da
Natlvldttde, Joáo da Motta Mesqul-
ta e Altamlro Clanclo:

Allega a suppllcante quo os »up-
plicadoa que faziam parte da sua
administração, com o mala repro-
vavel doa flnn, constlilulram uma
sociedade profana com a denomina-
ção Loja Maçonica Beneficente e
Benemérita Commercio o Artes o,
subreptlclamente,. registraram seus
estatutoa para com este embuste se
apropriarem do bens da aupplicante,
mas conhecido «eu propósito crlml-
noso, foram, de accordo com as leis
maçonicas, expulsos da Ordem; que,
não tondo prestado contus de Mia
gestão e emquanto dirigentes da
suppllcante, entregando os bena a
ella pertencentes, constantea do ba-
lanço junto, vinha pedir que a isso
loa-sem obrigados, observadas as pre-
scripçfies legaes. Citados, offerece-
ram excepção de illegltlmidade da
parto requerente, e rejeitada tal ex-
cepção, oífereceram a contestação
de fl. em que, preliminarmente, ar-
guem ainda a illegltlmidade da sup-
plicènte, por leso que não tem indi-
vldualldadc própria o dlstincta do
Grande Oriente do Brasil, do qual
6 parte, o o qual somente, eonetde-
rado em seu todo, como aggregado
de lojas, é quo tem personalidade
jurídica, agindo pelo seu represen-
tante, quo fi o grão mestre; que a
acção era Inadmissível; a) por isso
que ae acham manutenldos na posso
(los bens reclamados, por mandado
do juiz da 4" Vara Civel, verlflcan-
do-se, assim, caso de litispendeneia
e prevenção, que torna Incompeten-
te esto Juizo; a) porque, tratando*-se
do acçào do prestação do contas,
cuja finalidade resalta da sua pro-
piia denominação, por ella não so
púde pretender a entrega de coisas;
que, quanto ao mérito, arbitrário
foi o acto do grão meatro -stispcn-
dendo o. administração da Loja, qua
ora figura como autora, e, depois,
por decreto, nomeando administra-
dores interinos, pois a Constituição
Maçonica não lhe dá taes poderes;
que o unlco intuito do grão mestre
e dos administradores nomeados C-
do ee apossarem dos haveres da Lo-
ja e nada mais.

Na delacção probatória, foram ou-
vidas duas testemunhas indicadas
pela suppllcante, e por esta juntos
diversos documentos, bem como pe-
los supplieadoe.

O que tudo bem examinado, e
quanto ás preliminares levantadas:

Considerando que a Maçonuria,
como é organltada em nosso palz,
por sua Constituição, reformada em
1907, fi um vasto todo, composto de
lojas sjanbollcas, capltulares o Con-
solhos de Kadosch ou Areopagos,
formando uma federação sob a de-
nomlnação do Grande Oriente do
Brasil, com sedo nesta capital,_ ¦;
com um governo, tendo por órgãos
os poderes legislativo, executivo e
judiciário (arts. 10, 25 o 26). asso-
ciação essa quo adquiriu personali-
dado jurídica, fazendo registrar seu
acto constitucional na conformidade
da lei n. 173, de 10 de setembro de
1893 (fls. 13), não havendo necessi,-
dude de novo registro, vlgorante o
Código Civil, por se tratar de acto
jurídico perfeito o oonsmnmtiilo c
segundo a lol vigente ao tempo cm
que se offectuou, consoante dispSo
o art. 3 o paragrápho S" do mesmo
código;

Considerando quo a autora é par-
to do Grande Oriente do Brasil, e

Na mensagem que apresentou aos propondo esta acção. para defender
conselheiros munlciiwes. o sr. Za- o seu patrimônio, o fez devida e d_e-
eheu Chrlspim dá conta -do sua ges- | pecialmento autorizada pelo grão
tno administrativa. O município de . mestre, que 6 o representante da
Annapolla mantém cinco escolas, ; Ordem em suas relações com o
dando, assim, seu concurso á obra I mundo profano (doe. de fls. 0), e,
patriótica da alphabetlzação do paiz. I assim, podia estar legitimamente em

Trate-se embora de logar üstante | juizo, comu aliás em espécie «ieme-
dos grandes centros de eulturti, não lhante oceorreu com a Loja Redem-

EXPEDIENTE
Tendo chegado ao escripto

rio do O JORNAL, varias re-
clamações, todas ellas do-
cumentadas, de que SILVINO
MAURÍCIO MEIRA, nosso ex-
agente em Parahyba, está cor-
rendo os Estados do norte do
paiz angariando assignaturas
para esta folha, declaramos
não estar esse sr. a isso autori-
zado, e serem falsos os talões
de recibos por elle empregados.

Annapolis (Goyaz)

lia negar que o pequeno relatório
publicado por «quelle -administrador
tem dados interessantes o re-vela os
frutos de um espirito operoso c pro-
gressista.

(Do orrespondcntc.)

Considerando qua, para. haver
llüiiiMMMlmtt-w, Isto i\ reproducçuo

iiliiiuliuiiea do duas demandas lim*
tlcAti picante o mo«ino Juiz uu im-
vençiUi, Isto 6, ruproduuçáu slmulia-
nua du duas demirndiiH Id-oiulcun,
perante Juizes dlffereiitcs u egual-
mente competente*, preciso 0 u ela-
mento commum — demandu Idou-
tlcu (wiálcin nuii-mlo) — e estu su
verifica quando lia Identidade dc
causa (rc») ou relação Jurluica; dc
•caufji poteudl ou fundamento legal,
u du cuiuliiio iicreoiiiirum (Joãu
Monteiro, "Proc. civil", i, paragra-
pho U, nota 1, III, paragraplio*
2-11 a 2-14; JoAo Mendes, "Direito
Judiciário", p, 3-1);

Considerando que, na cspcclo,
trutando-se do dold Juizes, perante
cada uni dos quaes corro uniu dc-
manda, o quu cumpro Indagar í ho
lia prevenção ou reproducçuo slmul-
taneii dc demandas cam a triplico
identidade notada. Ora, u que «-
vê õ u nflo occorrencla dessa Ulen-
tldade, porquanto no Juízo da I" Va-
ra Cível, trata-se do uma acção de
manutenção dc posso, por cuja sen-
tença final se verifica quo a parle
autora 6 uma ass-ncuiçüo, criada por
diversos membros, que se desligaram
da Grando Benemérita Augusta Re-
spellavel Loja Capitular Commercio
o Artes, autora nesto feito, a á quul
deram a denominação do Loja Ma-
çonlcu o Beneficente Commciclo o
ArUM, procurando-rc assim confu-
são entro uma o outra, o allegando-
so quo fora esta turbada na posse
do seus bens por acto do grão mes-
Ire, contra quem fi dirigida a acção.
julgada afinal improcedente, por
não ficar provado o ai legado, oa
bens sendo da autoria desto feito,
quo us possuía de longa data, a tur-
bação não so constatando (fls. 203);
o aqui, trata-se do acçao dc num-
•dato, chamados os rfi.a a prestar
contas de sua gestão e a rcstltuireiii
os bens quo por motivo do manda-
lo receberam. Não hu identidade de
causa pcilcntl, nem de condido per-
sonurum;

Considerando que não procede o
arguldo contra a admissibilidade da
acção, por envolver o pedido a en-
trega de bens, por quanto, tratando-
se do ncçÃo dc mandato, o de man-
dante contra mandatário, pude ler
por fim, cm geral, "obrigar ao cum-
prlmonto du mnnduto d restituição
que por motivo delle obtivesse o
mandatário, ou para dar conta c ln-
iemnlziir qualquer damno". (Tel-

xeira do Freitas a Corrêa Tellesc,"Doutrina das Acções, paragraplio
130, I.)

UE nicrttls:
Considerando que não foi obje-

cto (le contestação que os réos estl-
vesseni nu administração da socie-
dado ;uitora, pela época uutada,
com Ingerência directa em seus
ber.«, uecupando respectivamente os
cargos de venera vel, Io e 2o vlgllan-
te«. secretario. 'thosouTClro, clian-
celler e hospitaleiro;

Considerando que, por decreto de
21 de fevereiro de 1923, expedido
pelo grão mestre, usando das uttrl-
hillções que lhe confere o art. 22,
letra f dos estatutos do Supremo
Conselho do Grau Ü3 do Ritual Es-
uossez Antigo e aceito para o Bra-
sil. e em longa fundamentação, com
especificação de factos. a que se re-
ferem tamhem as testemunhas de
fls.. foram Os ríôs, excepção feita do
secretario, 2o vigilante e chanceller.
expulsos perpetuamente da Ordem,
poil faltas graves, capituladas, do
accordo com o Código Penal Maço-
nlco, como felonia, tralçãu o íalsl-
dade (fls. e fls.), e assim acephula
a administração da autora, foi pro-
vido a respeito pelo mesmo grão
mestre, que, por acto de 28 de mar-
ço de 1923, nomeou uma administra-
ção provisória (fis.), que, entrando
em exercido do suus funeções, foi
especialmente autorizada, por acto
n. 564. da mesma data, a "consti-
tuir advogado para, em juizo, de-
tender setr patrimônio e responsa-
bill^or crimiiiiilmento os autores do
atlen'ndo oontra esso patrimônio, os
quoes constituíram uma associação
civil com nome egual ao da Officl-
na. que figura nas apollcea. de pro-
prledade delia, como Loja Comrner-
oio e ArteH" (fls):

Considerando que os réos não con-
testam estejam de posse das apo-
liceu, títulos e valores constantes do
balanço de fls e fls., bens esses per-
ten"pjites á autora;

Considerando oue não tendo pre-
«tflrtn as contas tio sua gestão, estas
devem ser apuradas segundo os do-
cumt?ntos existentes nos autos, o
nesso conformidade «ão os réns re-
spnni-aiveis pelas apólices, titulos o
vnlqres consta.ntes do alludldo lm-
linvo. bem como pelos juros que de
tnpi apólices e titules tenham desde
entfio percebido:

TpIo exposto, julgo procedente a
accão para haver os contas nresta-
d"s pela fnrmn pupra. obrigados os
réos a restituir ã outora a<< apoli-
ces. títulos p valores referidos.

Custas pelos mesmos.
P, intime-se.
Rio de Janeiro. :, rie julho de

1924 (A.i — f-,IJI"*> ""«nelra,

EXPEDIENTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

44" sessão, cm 7 de julho de 1924.
—Presidência do ministro André Ca-
vaícanti.

A's 12 1|2 horas abriu sc a sessão
achando-se presentes os ministros
Guimarães Natal, Leoni Ramos, Mu-
niz Barreto, Pedro Mlblelll. Viveiros
de Cnsti;o, Edmundo Lins, Hermene-
gildo d'é Barros, Pedro dos Santos,
Gemlnlano da Franca e Arthur RI-
beiro. Deixaram do comparecer os
ministros Herminio do Espirito San-
to, presidente, o Sebastião de Lucer-
da, que se acham em geso de llcen-
ça e Godofredo Cunha o Pires e Al-
buquerque, procurador geral da Ro-
publica, com causa justificada. Foi
lida o *approvada a acta da sessão
anterior u despachado todo o expe-
cliente sobre a mesa.

O presidente submetteu ao Trlbu-
nal os requerimentos em que Secun-
dino Augusto de Carvalho e Álvaro
Paes Leme de Abreu, pediam prefe-
renda para o Julgamento das revisões
criminaes ns. 2.255 o 2.439, sendo
indeferido o primeiro o deferido o
segundo, unanimemente.

JULGAMENTOS..
"Habeas-corpus":
N. 11.048 — Acre — Relator, ml-

nistro Edmundo Lins; paciente, dr.
Augusto Pamplonu — Negou-se a
ordem Impetrado, unanimemente.

N. 11.168 — S. Paulo — Relator,
ministro Gemlnlano da Franca; pa-
cientes, Manoel Benito da Cruz e ou-
tros — Negou-se a ordem impetrada,
unanimemente.

N. 11.287 — S. Paulo — Relator,
ministro G. Natal; recorrente, ex-
offlcio o juiz federal; recorrido, Ma-
noel Mendes Martins — Negou-se
provimento ao recurso, unanime-
mente.

N. 11.314 — S. Paulo — Relator,
ministro O. Natal; recorrentes, dr.
Francisco Ayres de Oliveira Bastos o
outros — Adiado o julgamento a
requerimento do ministro Viveiros de
Castro, quo pediu vista dos autos.

N. 11.240 — Rio de Janeiro —
Relator, ministro Geminiano da
Franca; recorrentes, Eduardo Au-
gusto Borges c Hermogenes dô 011-

dezembro do 1911 veira Poiites — Concedeu-se a or-
dem impetrada, aflnl da quo fique

pção. reconhecida como parte léglti
ma na primeira o segunda instan-
cia. sendo esta a então 2" Camara
da Corte do Appellaçao. pelo accor-
dão de 28 do
(fls. 34);

nem effeito o decreto do prlsflo pro-veiulvit, contra os votos doa ministros
Artlmr ltllxdro, H. do Burros o Ed-
mtindu Lins. Usou da palavra o
advogado dr. Fernando Guedes.

N. 11.320 — Districto Fcdoral —
Relator, ministro Pedro dos Santos;
Paclonte, diy Josi Pudro du C«»tro—
Preliminarmente ontendou-so sor ca-
ao de "habeas-corpus", contra os vo-
tos dos ministros Arthur Rlbcliv,
lloinlnluno dn Franca, Hermeneglldo
do Burros e Munlz Barreto "do me-
rltls" negou-se a ordem Impetrada,
unanimemente,

N. 11.302 — Districto Federal —
Relator, o ministro Leont Ramos;
pacientes, capitão Manoel Rabello o
outros — Convertou-se o Julgamento
om diligencia pura su pedir informa-
ções uo ministro da Guerra, ununl-
memonte.

Além destes "habeaa-oorpus" fo-
ram Julgados mais 75 recursos, on-
offlcio, em favor de sorteados do dl-
versos Estados da Rcpubllcu.

COUTE DE APPELLAÇAO
4* CAMARA — Sob a presidência

du dr. Angra do Oliveira, secreta-
rindo pelo sr. Joilo Luiz Pinheiro
da SHva, chefe Inierlno da 3* secção.

Compareceram os drs. Machado
Guimarães, Moraes Sarmento e Ce-
sario Alvlm.

Estevo prosento o dr. André do
Faria pereira, procurador geral do
Districto.

JULGAMENTOS
llubcu.s-corpus:
N. 5.224 — Relator, dr. Cosarto

Pereira; Impetrante, dr. Ilonorlo PI-
nhelro Teixeira Coimbra, em favor
do paciento Jack Leman — Julgou-
so prejudicado.

N. 5.225 — Relator, desembarga-
dor M. Gulmarâos; impetrante, dr.
Rosaldu de Azevedo Rangel, em fa-
vor do paciente Mario Fernandes —
Foi denegnda a ordem.

N. 5.220 — Relator, dr. M. Sur-
mento; paciente, Anísio Alves Pa-
checo — Foi dcnesatla a ordem.

N. 5,228 — Relator, dr. M. Sur-
mento; impetrante, dr. Enéas Gal-
vão ila Silva, cm favor do paciente
Américo de -Souza — Concedoii-so a
urdem, pura Informações do dr. Juiz
do direito da •>' Vura Criminal.

X. 5.220 — Relator, desembarga-
dor Cesarlo Alviui; Impetrante, dl".
Antônio Egydlo do Barros, cm favor
do paciente José do Carvalho —
Concedou-se a ordem, para informa-
ções du dr. juiz do dlreltu da S' Va-
ra Criminal.

X. 5.230 — Relator, desembarga-
dur Machado Guimarães; impetrai!-
te, Mario do Souza Caravana, em fa-
vur do paciento Elias Novoa Mendes
•— Concedeu-se a ordem. paro. Infor-
inações do dr. juiz do 3* Vara Cri-
minai.

N. 5.231 — Relator, dosombursa-
dor M. Guimarães: paciente, Germa-
no Rodrigues — Concedeu-se a or-
dem, pnra informações do dr. juiz
da 2" Vara Criminal.

N. 5.232 — Relator, dçgeiubarga-
dor Cesarlo Alvlm; impetrante, Amo-
rico Pereira, em favor dos pacientes
Sebastião Oliveira Silva o Antônio
Pedro Maciel — Concedeu-se a or-
dem, para Informações do chefo do
policia.

N. G.233 — Relator, desembarga-
dor M. Guimarães; Impetrantes drs.
Adhemar do Faria e José Leal .Mas-
carenhas, cm favor do paciente Dio-
go Pinto da Silva — Concedeu-se a
ordem, para informações do dr. Juiz
da 1* Vara Criminal.

Recurso de liabcus-corpus:
N. 534 — Relator, desembarga-

dor Moraes Sarmento; recorrente, o
dr. juiz da 4" Vara Criminal; recor-
rido, Elpldio Ribeiro — Julgamento
secreto.

Conflicto dc Jurisdicçüo:
N. I — Relator, desembargador

Moraes Sarmento; suscitante, Socle-
dade Anonyma "A Noticia", entre os
drs. Juizes de direito da 1* Vara o
1* Pretoria Criminaes — Julgou-se
procedente paru, declarar competen-
tn para u processo e julgamento, o
juiz de 1" Pretoria Criminal.

ApiKsllaçõos-crinica
N. ti.749 — Relator, desembar-

gador Machado Guimarães. Appel-
lan te. Euclydes M. do Nascimento;
appellada. a Justiça. — Negou-se
provimento.

N. (I.7S7 — Relator, desembarga-
dor Cesarlo Alvlm. Appeilante, a
Fazenda Municipal; appellado, dr.
Pedro de Mello Carvalho Monteiro.—
Adiado o julgamento, a requerlnion-
to do dr. procurador geral.

N. li.78!i — Relator, rliwmbi-i..
dor Cesarlo Alvlm. Appeilante, FelI-
cio Milton; appellada, u d-oi-çu. —
Deu-se provimento, liara decretar a
prescrlpção penal.

X. IÍ.S2-I — Relator, desembarga-
dor Machado Guimarães. Appeilante,
a Fazenda Municipal; appellado,
Manoel Pinto Ramalho. — Deu-ae
provimento, para oondemnar o ap-
pellado mi multa constante da de- l
nuncla o auto de Infracção. |

N. ti.829 — Relator, desembarga- |
dor Moraes Sarmento. Appeilante,
Mario Vianna; appellada, a. Justiça.
— Deu-se provimento.

N. 11.834 — Relator, desembarga-
dor Cesario Alvim. Appeilante, J*oeé
de Oliveira; appellada, a Justiça. —
Negou-se provimento.

N. B.S3S — Relator, desembarga-
dor Cesarlo Alvlm. Appeilante, José
Sylvestro Leitão; appellada, a Jus-
tiga. — Deu-se provimento, para re-
duzir a. condemnação a.o gráo médio
da pena.

N. ü.849 — Relator, desembarga-
dor M. Guimarâ-ee; appeilante, Luiz
Antônio da Silva; appellada, a Jus-
tlça. — Deu-se provimento, para ab-
solvtr o appeilante. '

N. U.S79 — Relator, o desembar-
gador Moraes Sarmento. Appeilante,
Leonel Francisco Teixeira; appellada,
a Justiça.— Deu-se provimento, para
reduzir a condemnação ao gráo mé-
dio dos arts. 303 e 330, paragrápho
i°, do Código Penal.

X". 0.887 — Relator, o desembar-
gador Machado Guimarães. Appel-
lante, Antônio Rodrigues dos Santos:
appellada, a Justiça. — Negou-se
provimento. •

N. ti.921 — Relator, desembarga-
dor Cesarlo Alvlm. Appeilante, Luiz
Ignacio dos Santos; appellada, a Jus-
tlça. — Negou-se provimento.

N. li.891 — Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento. Primeiro ap-
pellante, Álvaro Dutra de Sá; segun-
do appeilante, Othon Teixeira de Sá;
appellada, a Justiça. — Negou-se
provimento.

PASSAGEM DEAUTOS 
'

AppeUagScs-crimes ,
Ao sr. desembargador Machado

Guimarães —Ns. 6.930 e 6.960.
Ao Br. desembargador Cesarlo Al-

vim _Ns. 6.711; 6.837; 0.883;
6.911; 6.916 o 6.922.,

Ao sr. desembargador Moraes Sar-
mento — N. 6.964.

MESA
Ns. 6.845; 6.904; 6.982; 0.990 o

6.996.
COM DIA ¦'

Ns. 6.963: 0.603; 6.678; 6.682:
6.704; 6.743; 6.870; 6.926; 6.932;
6.965; 6.939 e 6.943.

ACCORDAOS FfcTBHOADOS
Ns. 6.635; 6.675; 6.736; 6.551;

6.584; 6.725; 0.721; .6,786; 0.828
o 6.975.

Recurso n. 990; reclajnação n. 2.

RECEPÇÃO, EM GALEM, DAS EMISSÕES
INGLEZAS

~N
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Posto de calem, do amador Loul» LHopItault, funocionando entro 80 a 10.000 mi.

Conhoeoni-sc bem, actualmente, .is
precauções elementares n lomuT pa-
ra a recepção, u grande distancia,
das ondas curtas: evitar as monta-
gens complexas, .s salf-inductanulas
importantes, causas do perdas nüo
menos Importantes, pur "offoltos dc
extremidades mortas", os eomunili-
dores de "plots" múltiplos o lnver-
«ores, verdadclrot! ninhos do capacl-
dades parasitas, ¦'..*...

Admuto-su ainda qu** o melhor ro-
ceptor para ondas curtas é um ap-
parelhci quu não comprchendu, cs-
trlctamonte, sonSo as bobina» neces-
suriuu para a recepção dessas ondas,
c no qual o accordo se verifica uni-
camente por vatíometro o capaclda-
des variáveis i fig. 1).

Podo acontecer, e\ Identcmcnto, quo
bons resultados sejam obtidos, nem
todas eis.is precauçõe?, quer por clr-
cumstnnciaa locaes especiaes, quer
devido a so achar n installação cor-
rigldu automaticamente, pur cerlus
particularidades, li' o easu du caia-
ção de nt" amado.- francez, Louis
L"Hopituult. ijtie declara ter obtido,
por varias vozes, em Seiiic-et-Murne,
uma excellente recepção dus postos
inglcz&j. '"in mn opiJurcIho ijuo nfio
é multo simples e cuja guuuna de
recepção púdo ser estendida alé
íí.onu metros.

Apresenta-se. lunto melhor, .íos
amadores photogruphlu *• suheina, e
esse apparelho, que, comu acabamos
de dizer, constituo uma excepção.
níu se podendo considerar o exito
obVdo como elemento de regra geral,

Como so verifica do schema aqui
reproduzido, o posto do amador
Louis L'Hopitault é dc accoplagem
electromagnetlcu (Teela), fixa entre
as bobinas — primaria (LI) o se-
cundaria (L 2).

Mas uma self-lnductaneia dc an-
tenna (L 3), supplementar, permítto
fazor-se \-arlar, cm largas propor-
ções, para uni mosmo accordo, a ac-
ooplagem entro os circuitos antenna
terra o secundário.

O condeneador do .intonna (vario-
vel, com um maxlníum de 0,002 ml-
crofarad) pôde ser posto, por meio
de um inversor, cin série ou cm pa-
ralleio, sobre a self-Inductancla do
antenna.

As bobinas — prlmtinla e secunda-

rht (L 1 e L 2) lão cyllodrlcaa •
lôm, rei-pectlvamente, 11 e 10 cen-
timetros de ctlainotro.

Cada uma dellas comprehende 43"
voltas do fio, do ll.ti mm., Isolado a
csinallc e a ulgodilo (este ultimo não
verniz),

Cada uniu doa bobúiaà é reaccor-
dada a um commutador du oito"plots". A bobina de antenna 6 de
«ecçilo ri.ctnngulur o còllocada em
angulo recto du« duas primeira».,
Ella é cRiiaimontc variável por inelo
d« um commutador dc oito "plots*.,

O accordo do posto, tal como des-
crlpto acima, em uma antenna con-
stitulda por um fio de ?o metro»,
¦listendido a 3 metros do solo. pô-St
ser regulado pa-rii h recepção de oa-
das do SO metros. Ademais, os bor-
nes marcados "S. C.", no circuito se-
cundarlo, permitteni a udjuncçio de
uma pequena eclf-lnductancla era
parallclu sobre u secundário, paro.
diminuir seu comprimento de ond*
propxlò. Emflm, todo um joso de
oa|iacldudc« variáveis o fixas per-
niltUi - lMzer-i>e v.niar a eajKicidade
do circuito secundário de u.o-002 ml-
crofarad, mais ou menos (capaclda-
de residual do coiidensador varinvcl)
até » mais do 0,1)1 miorofamd.

UiV.s dcLcotore,- pôdeni ser poBto»
em circuito, quer simultaneamente,
ou não. em opposlção, para diminuir
a influencia dos parasitas violentoi,
segundo o methodo já empregado
nos "balance cristul reçoivers" ingle-
zes de antes da guerra.

O capacete possue dois ausculloraa
de 2.000 "ohms".

Graçaj ás grandes precauções to-
madas no isolamento do conjunto, o
amortecimento é multo reduzido -9 #
syntonla cxcollente.

Quanto á sensibilidade, além dà
recepção das eetaçOes inglezas, uad-
gnalada linhas acima, declara ainda,
o amador L"Hopltault tme a telepho-
rtla da Torre Biffel foi recebida nea-
se posto, com a antenna e a tomada;
de terra inteiramente desconnecwdao
(a 50 kilometros de Paris).

Concluo-se que o aperfeiçoamento
é apreciável o que o conjunto foi
-cuidadosamente «ferido: o que tudo
torna particularmente fácil a pes-
quiza dos po6tos do comprimento d0)
ondas conhecidas.

»

RADIO TELEPHONIA
APPARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES — PEÇA8 SOBRE8ALEN-
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"Vossa 
Senhoria Nio Poderá' Jamais Scntír-se^

Bem»* Emquanto Lhe Faltar Phosphato
TODAS as coodkç6es de desordene digestrraai

nervoeae ou de esgotamento, sSo devidas ao facto
de estar o vosso organismo com falta de phos-
phatos. Q

¦lhosp»m«èH«pi
fornece sttt» elementos, da mais alta importância,
para a construcçSo da força e restauraçSo do
perdido vigor. Compre na Drogaria que vos
fornece, hoje mesmo, o Phosphato Ácido de
Horsford, tome-o e observe cora que rapíd«
a vossa saúde e a vossa força vos voltam. E?
especialmente adequado p*m evitar febres.
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r~0"Governo da Kep
-jTiiiMirtiiiiiniiMiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiintiiMiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiiintiiiiniiiiiiiiiTfiiiiiuiiiiiiiiiuuuiiiMiuiiixuliuti:

ublica e o Governo da Cidade (A VIDA DOS CAMPOS
iiiniui

JNU C0ÍSliH_ô_O

SENADO
A b__>t.AO J)J_ HONTEM

•*»c.scnie;i 41 Hünadorcs, ú. hora
hu.,itu<U tol aberta u s.a»uo, tjcnúu
npprovada, sem debute, u uclu aa
íouiiiuo anterior.

Uo cxpudlcmo coiisurum pronodl*
.Ocs da Cumaru, inclusive u qusautoriza o governo a auiioorror oa
JJatudoa actualmcnto imuoiuaod poluaiiiunduçõca, i*'oram llaoe os iiarcco-
tes divulgados.

SOLIDÁRIOS COM O GOVERNO
Annunciada a hora destinada uo

oxp.dlunte, u ar, Pedro __aj,*ü umc-
vorou (juu era aolltíarlo com o eo-verno lederal o que su estlvesuu •¦ru*
ticnto li _)es8üo de sabbado ulumo,
teria votado o projeeio Ueciarando o
efitailo de sitio, solicitado pelo elicte
da .\U(jão.

Os srs. Sampaio CorrCci, Kuilpc-
des do Asular, Sòarea dos Santue,
Vonaiiclo Nelvu, Affonso Camargo o
Generoso Marques rizerum idêntica!,
decluruijõcs.

VOLTOU A' COMMISSÃO
I'a._ando ã ordem do dlu, ao «ser

unnuncladu a'discussão uulca do vc-
to do prefeito, íi resolução üo Con-
selho, u.ue manda contar tempo tlc
sèrvlQO, para oaeífeltos da apoaeu-
tudorla, a Avelino José Machado Ju-
nlor (com parecer íuvoravel da Com-
mlssíio de ConstltulcO-o), o sr. Jero-
nymo requereu a volta da matéria
u comiulstião, ao que acquleeçeu o
Senado.

MATÉRIAS VOTADAS
üem debate, íoram, a seguir, VO-

tudud as -seguintes matérias: unlca
do yôto do prefeito á reaoluQÚo do
Conselho, que munda pagar u d
Adozlndu Ooinjalvca da Sllvn,mestra
dc cozinha du Kscola Itlvuduvlu
Corrêa, <i dlfferonça dc vencimentos
a quo tem direito (líom parecer fa-

. oravcl du Coiimiissão du Constitui-
(jão); unlca ifo vito do prefeito i
reaoluçio do Conselho, qun uutoriza
ceder u'os funecionarios municipaes
o fodcraea os prédios pertencentes ú
Municipalidade o oa termos não
construidoa (com parecer favorável
da Commissão do Constituição);
unlca, do veto do prefeito íí resolu-
e,ão do Conselho Municipal, que dis-
pffc «sobre a execução do art. _75 do
decreto legislativo 11. _;80_, dc 1823,
que regula us taxas do impostos so-
bre ConstruccOes cm Inhaúma, Ira-
Jâ, c Jacarépoguíi. (com parecer fa-
voravol da Couimlasâo dc Constitui-
ção.; unlca do veto do prefeito d.
resolução do Conselho, que .torna'obrigatória a adopção de bebedou-
ros hysienicos, já approvados „ pela
Saude Publica, nas escolas c outros
estabelecimentos, públicos (eom pa-
recer favorável ila Con.missãu tlc
Constituição).

COJtMISSAO UE DIPLOMACIA
Sob a presidência do er. Lauro

Muller. esteve reunida a Commissão
de Diplomacia o Traindo», presentes
cs sra.: Carlos Barliowi, Vonahoio

Noiva c Barbosa Lima, eondo asai-
anadu o ixir.c.r do ropresentiinto du
I'aruhyba favoruvol ii propualcào du
Câmara que upprovaa 5' Convenção
Internacional Americana, neujilda
em marco du 1023, em Santiago do
Chile, sobro a uniformização da no-
mcncluiuru de mercadorias,

COMMISSÃO DE JUSTIÇA
Reunida u Comiiils-n.j dc Justiça

e Legislação üo Senado, o presidente
resumiu os papeis, de que sc uchuvu
com vlsld, do requerimento em qua
Jaclntho Josó Coelho, filho do fal-
leeldo professor dr. Erico Marinho
du tiuma Coelho, Hollyltu o pagii-
mento de venclmentud que «eu vae
deixara de receber como calhdratl-
co da .'aouldudo de Medicina do Hio
de Janeiro, vencimentos esses rela-
tivos ít ópoca em que o mesmo pro-
feaffor 'estivem eom assento no Con-
gresso Nacional. Disse que não con-
corda com a doutrina expendidu no
parecer do rolatoi* da matéria, sr.
Jeronymo Monteiro; como, porem,,
o Supremo Tribunal Federal jú ee
pronunciara em contrario ao seu
ponto Ue vista e como ainda exis-
tem precedentes que não devem ser
quebrados com uma xoepoúo odiosa
em detrimento do herdeiros de um
antigo e illustre collega, que tão as-
slgnulndos serviços prestara â Na-
ção, não tem duvida em dar o seu
voto pelas conclusões do referido pa-
recer. Submettido o parecer á Com-
missão, tortos os seus membros o
subscrevem, fazendo-o tambem pe-
las conclusões os srs. Euzebio do
Andrade e Cunha Machado.

Lido o parecer do sr. Ferreira Cha-
ves, favorável ao projecto quo regu-
ia a concessão do pensões Kraeio.ias
e sohre o qual fora pedida a au
dlcneln da Commissão de Justiça
peki de Finanças, o sr. Euzebio do
Andrade fez considerações sobre a
matéria, declarando -se contrario ã
mesma. Cons1 ltados, lambem ae ma-
iilf».itaram contra o preji-to os srs.
Cunha Machado, Bartrosa Lima e
Jero.nymo Monteiro. O presidente,
em face do votn da maioria, e dizen-
do-se de accõrdo com elle, designa
paro novo relator do projecto o sr.
Eweliio ile Andrade.

Posto em discussão o coracer do
sr. Ferreira Chaves a. favor da pro-
nn«*ií>í,i. -nuo pntvedc a 111*3 ri ai ha ilc
dlstinccn'0 iln 1» cias _ ao dr. Álvaro
Freire de Vlllalha Alvim. o sr. Bar-
lm«n Lima. «II. cündo que tn.1 con-
Ccfwüo c nUrlt-Ulrilo do Puder Exe
cutlvo, pediu o obteve vista dos p.i-
pfls.

Ainda o sr. Ferreira Chaves apre-
sentou parecer aceitando, eom
emendas que offerece. o projecto
oue reunia o. hora dc trabalho nas
secretarias tio Estado o demais re-
partições federaes e dá uutras provi-
dencias. Pondo em discussão esse
parecer, n presidente, lembrando ha-
ver na Câmara uma comnlissão es-
pecial que estuda assumptos de que
cogita o projecto, e salientando mais
mie ne«to lia dispositivos constantes
ria proposição que modifica a lei de
accidentes ila trabalho, propoz que
sc.lu a matéria adiada "sine die".
afim de se evitar unia legislação re-
n.tida. Annrnv«rla es.d prnpo.Ut, O

nada mais havendo a tratar, toi le-
vantada a aeiwão.

CÂMARA
NAO HOUVE SESSÃO

Por falta du numero, não houve
hontmit, sessão.

A' hora cm que devlahi ter iulclo
os trabalhos, o presidente communi-
cou quo estavam na *cusu upenas SI
debutados, motivo por que não po-
dki se Iniciar u sessão.

Adeantou mula que terminara,
hontem, u prazo regimental paru
apresentação de itmendas ao orcu-
mento du Fazenda,

Careciam de Importância os papel.,
do expediente, despachados pelo 1"
secretario.
No Ministério du Fazenda

O ministro devolveu 10 aeu colle-
ga da Vluijão o processo relativo ao
pagamento de 20Mü3í, pela acqui-
slijila de terrenos situados em São
José dos Campos, S. Paulo, de pro-
prledade de Rozendo Domlngues de
Vasconcelios o sua esposa, c decla-
rou que o Tribunal de Contas re-
cusou registro ú ulludlda despesa,
por não constar do processo a es-
crlptura du cessão do terreno a que
se refere o termo do ajuste ceie-
brado.

Ao seu collega da Guerra, o
ministro transmlttiu o processo re-
ferente ü. luvrattiru da escriptura Ue
permitia do terreno da União a
cargu daquelle ministério, em Tres
Corações do Rio Verde, Minas Uo-
raes, pela ãrea pertencente ao coro-
nel Valerio Ludgredo do Rezende, e
sollcttou providncias no sentido de
serem esclarecidas as duvidas sus-
tentadas no parecer da "* subdlre-
ctorla do Pairlnvonlo Nacional.

O ministro negou provimento
a'os recursos interpostos pela agen-
ela do clu!) de mercadorias "Con-
fiança da Hahia'', e pela firma Bur-
bosa e Llíibou.

O ministro relevou, por equi-
dade, a penalidade em que incorreu
o juiz de direito da comarca Ue Ser-
ru Negra, S. Paulo.

O ministro autorizou a Casa
da .Moeda a cunhar 500 medalhas
commemoratlvas do jublleu Uu fun-
dac/io do bairro dc VlUa Isabel,
conforme solicitou a Associação Be-
ncfleentc de Villa Isabel.

O ministro concedeu autoriza-
Cão pura funecionamento uo Banco
Commorcio e Industria de Plrassi-
nunga, S. Paulo; Banco Popular elo
Rio Grande do Sul. para sua agen-
cia cm Santa Maria, o Alfredo La-
marque Madrigal, para funçciona-
mento de suu casa Uc cambio "A
Marítima".
No Ministério da Marinha

¦Foi exonerado o capitão de fra-
gatu Américo Reis. do cargo de se-
gundo conmiandunto do couraçado
"Suo 1'uulo"; c nomeado para. substi-
tuil-o, o capitão de fragata Adalberto
Guma rã es Bastos.
No Ministério dst Justiça
ror.iciA

Está dc* dia. á Policia Central "
_* delegacia auxiliar.

m ¦Õfi-Í itTtrn «'T*teflCT-C___açiÇ___i
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Gílleíte
Barbear-se com uma. Navalha de Segurança Gillette

HYGIENE ABSOLUTA
TEMPO GANHO

NUNCA APPAREÇA EM PUBLICO SEM TER 0 ROSTO BARBEADO
Escreva pedindo o folheto grátis:
"BARBEAR A SI PRÓPRIO"

_

MODELO BEACON
NAVALHA E CAIXA DOURADA

Uma Navalha Gillette de Segurança legitima, com uma caixa
para lâminas num bonito estojo, completo com lamina

15$000
A MELHOR NAVALHA QUE JAMAIS SE OFFERECEU «POR ESTE DINHEIRO

A' VENDA BM TODA FARTE

Gia. Gillette Eaíety Razor do Brasil
CAIXA POSTAL 1797 ¦. R100E JANEIRO

jjp 
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liU.\,l_t',_ Ul V IL.
Sorvlijo para lioj«;: dia ii sedo cen-

trai, llaeal Uuiiungü» e ajudante
BoarOBi ronda gerai, flKaCfl Almel-
da, Carvalho, Aeelyno, üvldlo e San-
toa Netto o ajudantes Huflno e ül-
queira;

Uniforme, 3o,
Oh -Iscaea du_ 1", 3', 1', .* o

U" .ecyõeH devem fazer apresentar
at6 _• ordem, il séde central, 3 suar-
das de cada quarto, e os dan 7*, 10",
13a, 1. , 17* e 30' u-cijõea, 3 tíuar
duu cada uni;

Aprcscntaram-BC promptoo pa-
ra o eerviço os guardas _. 0ü. Oüb,
..(!_, 654 e 1.164.

Tiveram permissão para usar
erCpo no tirano esquerdo us guardas
1.285 e 1.208;

Perdeu a gratificação O01T.6*
pondente ao dia de ¦ unte-hontem o
guarda 1.282;

Foi recolhido oo Hospital a*
Santa Casa o guarda 70;

Devem comparecer hoje, ;'_» 11
horas, fi, secretaria os guardas 02,
395 c 061,

POLICIA MILITAK
Serviço para h_Je:
•Superior de Uiu, capitão Lima; of-

ficial de dia ao quartel general, 2°
tenei/te Carvalho; medico de dlu, 2"
tenente Calaza; medico de prompl-
dão, Io tenonte Saraiva; pharmaceu-
tico de dia, 2" tenente Adhemar;
dentista du dlu, Io tenente Clodomir;
Interno de dia, acadêmico Cavalcan-
to; auxiliar do official de dia ao
quartel general, sargento Portlrlo;
ordens ã Assistência do Pessoal, 2
praças da companhia de metralha-
cloras; piquete ao quartel general, 2
cornetelrot. do 3" batalhão; musica
de promptidão. a banda de musica
do 4o batalhão; guarda do quartel
general, 2" tenente Alclndor; prom-
litidão no quartel general, cupitão
Astolpho; guardu da Casa da Mui-
da. 2" tenento Kugenes; guarda do
Thesouro, 2o tenente Pereira de Sou-
7a; promptidão no quartel general.
2" tenente Pinheiro; pnunptidão no
4o batalhão, 2" tenente Muriath;
promptidão nu regimento de eavallu-
ria, 2° tenente Orlando; dia nus cor-
pus: no 1" 'hatnllião. capitão Barrfio;
no 2", capitão Furtado; no 3", 2"
tenente Piquet: no 4", 2" tenente
Carvalho; no 5" batalhão, capitão
Carneiro; uo regimento de cavalla-
r!;.-. 1° tenente 3cllero*phon*te; no
corpo (ie Hervii-os auxiliares, »• te-
•K'ii'1' Vicente.

Uniforme. 4" (kalíl).
No Ministério da Agricultura

O ministro designou o engenheiro
FVsneleco Vieira Boulitreau, chefe de
secção, Jddido, da Inspectoria ile
Portos. Rios e Canact., para, «cm pre-
Juizo iUib fuiu-çBet. di-- seu cargo, re-
prescnlnr o Ministeno no Terceiro
Congreisso Nacional de Kstradas do
Rodagem o Exposição de Automobi-
Usino, <i realizar-ae ne.V.i capital, era
outubru í-roximo.De accõrdo com a indicação do
presidente da comml___ào doa criado-
res de cavallos puro sangue, maré-
chal Caetano de Furta, o ministro
designuu o deputado Herculano de
Freitas, para o cargo de viec-presi-
dento da iiiesnín commissão.

Foi autorizada pelo min__tro a
transferencia, para o Museu Nacio-
nal, do technico, contratado, do In-
atitutu Bioloaco de Defesa Agricola
dr. Jehan Albert Vellard.

O ar. Miguel Calmon solicitou
providencia.*, ao iirefelto no sentido
de que o fiscal da Superintendência
do Serviço de Limpeza Publica e
Particular, Manoel José Soares, con-
tinue ã disposição do «eu Ministério.
No Ministério da Viação

O sr. Francisco Sá approvou lion-
tem a tomada de contas relativa ao
Io semestre de 1923, da Estrad-i de
Ferro Sul do Espirito Santo, trecho
comprehendido entre Victoria. c Ca-
choelro do Itapemirim, a cargo da
Leopoldina Railway.

A' vista do que determina o
regulamento para a cobrança c ílsea-
lização do imposto do sello, o minis-
tro remetteu ao director da Recebe-
doria do Districto Federal, para os
fins da revalidação, uni requerimen-
to firmado por diversos operários da
Rede. de Viação Férrea da Bahia.

O sr. Francisco Sá communicou
ao seu collega da Fazenda não ser
possivel a transferencia do Labora-
torio Nacional do Analyse para. o edi-
ficio em que funçciona a Inspectoria
Federal de Obras contra as Seccas,
â rua Visconde de IUiborahy.

O ministro indeferiu, por «er
contrario á lei, o pedido de Haroldo
Godolphim Bandeira, Manuel Anto-
nio de Souza e outros telegraphistas
isenção do pagamento du taxa legal
para os seus apparelhos receptores
radioteleplionicos.
No Conselho Municipal

Hontem, por falta de numero, não
houve sessão.•ía Prefeitura

O prefeito baixou hontem um de-
creto estabelecendo o uso obrigato-
rio de uniforme para os guardas
murtclpaes, de Jardins e sanitários,
porteiros, contínuos c serventes,
quando em serviço.

O decreto marca o prazo de um
mez para que todos os funecionarie
o empregados nelle referidos e'
apresentem devidamente uniformiza
los, eetatuc penos para os que de'
¦<arem dc tfbservar esta exigenci;
•nposta no 'interesse do publico e d
¦dminiatração.

Pelo prefeito, foi exonerada
djunta de 2' classe, d. Jurema P-
ogeiro do Amaral.

Para exercer interinamente
•;ar de inspector de alumnos r
stituto ".loão Alfredo", foi nome:

o cidadão Avrobrosino Torre».
Foram Kcenciados por seis nio

;:, o eub-commiosario de hygien
Ary de Oliveira Lima e o con;

o da Directoria de Estatística
•chivo, João 'Paulo Baptista <"
i .valho.

No sabbado passado, as agei
is arrecadaram a quantia de rê
200$825.

O dr. Carneiro Lcao receb.
m telegramma do governador Ke
o de Loreto, agradecendo o ac
i administração municipal que d

denominação de "Pernambuco"
ima das escolas desta capital.

Ü director de Instrucção aa.-i
-nou, liontem, os seguintes actos;

Designando — A adjunta Eur-
iice Dias Passes, para a 2* esco
nixta do 16° districto; a eoa-djuvaiv
.ie ensino Beatriz Gonzaga, paru
l* feminina nocturna do 2°; o a sul
¦titula do adjunta Ormúida Alve.

para a 2* mixta do 14°.
Dispensando — A substituta ci

.•oadjuvtinte Wanda Vianna Rodri
gues.

Tornando sem effeito — A desi
gnaçfto da substituta de adjunta A!
eina de Canto e Mello.

q - - ¦ -_--«- —-"; ------ -_----._  — 3
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CORRESPONDÊNCIA 
VARIAS CONSULTAS

Braz Fiorciizunu — Figueira —
E. do Rio — Escrbvo-noa:

Vosso assíduo leitor, venho,, com
o presente, pedir as segulntes lntor-
IliaçOes; Se ha livros em línguas
latlnut* e 'ondo poderei encontrai-os
iiue doem noçOes sobre a fabricação
da borracha, com suas composições
para fabricação do artefaetos, Orato
tambem ficarei a quem me puder
dizer onde encontrar um apparelho
que d6 Indicação exacta c onde se
encontram velas de uguas no sub-
sulo c a sua propriedade, Se om Por-
to Alegre, E. do Rio Orando do Sul,
Be encontrara salitre do Chile.

Qual o remédio que se poderá
usar para curar uma. figueira que
deu no ubre de unia bezerra?"

Resposta — Sobre a Industrializa
ção da borracha só tenho conheci-
mento duma obra em francez: "Te-
chnologle ilu caoutchuiic souple",
de R. de Fleury — Llv. Dunod —
Qual ded Orands Augustlns 47 —
Paris — Custa IS francos.

Sobre o apparelho para pesquizna
d'agua no sub-solo, escreva uo dr.
Álvaro dn iSHIelra, iseerotarim Ua
Agricultura de Mlnus, Bello Hon-
zonte, Minas, que lhe dura informa-
ções minuciosas.

Salitre do Chile v. s. encontra no
Rio, na rua S. .Bento n. 1. Para
cura das verrugas (figueira) do ga-
do aconselho a fazer uma papa de
carbureto de caldo extineto e appli-1
car essa pauta pois em poucos dias ,
caem as verrugas. Esse tratamento
é melhor que cortar us verrugas uu ,
queimal-as cum ácidos fortes, que ^
era o tratamento ató agora usado.
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A CULTURA BO ALGO-
l DOEI RO

Manoel CliriMlnuo Fortes — Re-
zendo — U, do Rio — Escrcvc-non

Peço Informar-mo so o algodão se
dá bem om terreno arenoso o to e
possível plantal-o, sem Ineonvonlen
te para as laranjeiras entrenieadi
com estas arvores frutlfemí.

No caso afflrmutlvo, qunl u inc-
lhor (-poça do plantio aqui no Es-
tado do Rio e <ÍUHl para estu .onn
a melhor variedade.

Ros—osta — Não é possível culti-
var o algodoelro entre culturas de
laranjeiras.

Consorela-80 o algodoelro com o
milho, feijão, mamona, abóboras
amendoim, etc, mns entre arvore,
de grando desenvolvimento não 6
possível fazel-o.

As terras arenosas prestam-se bem
para ti cultura do algodoelro.

A plantação aqui no sul so faz ue
setembro a novembro.

O algodoelro aue melhor se pres-
ta ás pequenas culturas ú o crioulo,
o Paula Souza, o Blg-Ball.

E. S.

ANIMAL TOLHIDO DOS QUARTOS
..o**. H. ila Grevft — Amparo do

Barra Mitn.ii — E.creve-nos;
"Ha um anno n ema pane appa-

recen, om Viagem, um cavallo mar-
chndor e novo, manco do um !*'¦•
Bm poucos dlns d-.nppuroceu 0 aií<|-
ra, está o cavallo um pouco tolhi-
,io iim oudelrns, e emmngweenrtOi
quando se monta ollo sao muIU*
manco, melhorando depois, roço
iiuuulur-mo dizer o quo devo "lar.

R«_MMtu — Faça umu appllcnqftu
do Lenlmento Gennou e. na falta
deoso, passo com um pincel um pou-
oo de therebentlna no parto tolhi*
Ua' E. a,

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

s.

FAZENDA A' VENDA
Vendem-se duas fazendas

annexas, situadas a 3 horas de
viagem do Rio de Janeiro. Dis*
tam seis kilometros da estação
ferro-viaria. Dispõem as mes*
mas 

"de 
superioras pastagens,

uns oitenta mil caféeiros, uns
quarenta alqueires em mattas
virgens e capoeirao, superior
gado de criar, Jazidas de kao*
lim e feldspatho, confortável
casa de morada, magnífica tulha
para café, moinho, carros, por*
cos, cereaes, uma bella queda
d'agua — exceilente e pitto*
resca cachoeira para a instada-
ção de uma usina geradora de
energia electrica.

Estas fazendas contêm 217
(duzentos e dezesfcte) alquet-
res de terras divididos e com
todoa os seus serviços muito
bem organizados.

Trata-se de immovel magni*
fico e situado em local de es-
plendido clima. Póde-se ir do
Rio á propriedade, permanecei
lá seis horas e voltar no mes-
mo dia. Para mais informes,
cartas a J. M-, no escriptorio
desta folha.

TRIPLICAR A COLHEITA?
s6 com

ADUBOS "POLYSÚ"

Peçam preços e prospeetos a
Soe. Prod. Cliim. "L. Quelro::"
ÍI5, Rua Sartde, Rio de Janeiro

"Aviol" Cura gosma!
Vende-.. na rim Va.co da ciam», iii

run 7 li, 151 " i" d" " ""°* 10 — v'*m
dos vidros _.500 e ÍIJOOO.

I

CARRAPATYL
B' o carrapatlelil^ melhor e o

mais barato. Ma'a o carrapato, bor-
ne piolho e sarna em T2 horas, sem
nenhum risco para o gado, quo me-
lhora em peso o saude.

Empregado o preferido pe.os fa-
zendelros do Rio Grande do Sul. Ap*

I provado pelo Ministério da Agrlcul-

A. Leivas Leite — Pelotas. Agente
no Rio; Lauro Monteiro & Cia. —
Rua 1" de Março. 115. !'•~CÕFRFSNAcr,M^NT0

US PRüFEniDOS
223 _ RUA GENER..L ^^.iilARA — 223

Carbúnculo e Evitam-se com a Vaccina

Diarrhéa ou Curso dos Bezerros^ cu,-an'-8e com °S6ro d0
INSTITUTO BRASILEIRO DE MICROBIOLOBIA

DIRECTOR: PROFESSOR DR. ROCHA *--WA.
CONSELHO TECHNICO: DRS. ARTHUR MOSES, HE*.

RIQUE ARACAO E PARREIRA S HORTA.

SOROS. VACCINAS E PRODUCTOS BIOLÓGICOS.

RUA OITO DE DEZEMBRO 123—TELEPHONE VILLA 4348
_!_* AIXA TOSTAL 1202 - ENDEREÇO TELEQRAPH.CO -
"EIOLOOIA". PEÇAM CATÁLOGOS E PROSPECTOS-

___.-—==^

ADUBOS "FORTUNA" PARA A LAYOORA
, .._n,o_ .. nlnntiis etc. assim ''omo para as

,)0»lv5o tol meüc.ilosamontç esttli '^ 
;'•„ . 

" 
„VriO\M- c de resul-

BFW^*-Mss§ipM^*a»
Paru preços c outras InforiiiaçOos, quciroin o= interessados dlrlgir-.o 4

ADUBOS "FORTUNA" LTDA.

Rua Boa Vista 21 - Caixa Postal 1002 - S. PAULO

A cirSação do gado ZEBU
... . iiTitnaT. CYRlílaonifico lote das r_._.: OUIZERAT. OYR

Em B«rra do Plrahy, dlsunte 10 minuto» da eaUçâo, poderio ser »lito. lindo» loto» das raçaB GUZZERAT e GYR, adqol-

ridos na índia. Informaçíe. oom o w. *>»4 Al.e» Pimenta, em Barra do Plrahy - Estado do Rio, ou com o proprietário, ir.

Alexendre Vlgorito, á rua Primeiro de Mjrço, 24, sobrado. Rio de Janeiro.
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S*_ TT Y -|TirT.rf _"_T" Lâminas e navalhas legitimas, vendem-se na
UrJ.J__l___l___i JL 4» J2j opjica INGLEZA — Roa do Ouvidor 127

Marinha - Exercito - Marinha
Mercante - Reserva Naval

Escola Naval
A "Associa.»o MiHUr do Bra.il" parii-

clpa aos seus camaradas qne em vista de
seus rorneclmcntos dlrectos de ca_einlr_.
molezas dos meltiores rabrlcantes e ou-
trás matérias primas, resolveu DIMINUIR
ainda in»ls as tabcllas de PREÇOS da _ua
••Alfal»t»Ha Civil e MUltar" c coui pra-
zer os convida a uma visita. — Uua da .
carioca, _6, ?.°, c. 3973. |

MACMA COIBÍHADA "SIMPLEX"
para beneficiar caie, resultado dc acurados

estudos e pacientes experiências, é solida e
de cuidada construcção; fácil dc manejar;
recebe o café em coco c entrega-o no sacco,
separado c catado.

Fabricamos os typos:

N, 6 para 50 @ por hora, I2|I5 HP effectivos.
N. 3 para 30 @ por hora, 8|I0 HP effectivos,
N. 2 para 15 @ por hora, 5 HP effeetivos,

Oecupa pequeno espaço, pouca força c nu*
mero reduzido de correias.

Não c de grande rotação c não tem
nenhuma peça de jogo.

RIO DE JANEIRO—Avenida Rio Branco 39
Caixa Postal: 171

Telephone: Norte 1432
S. PAULO — Rua Florencio de Abreu 112

Caixa Postal: 84 .

INFLUENZA
O PODEROSO MEDICAMENTO

í NAO ¦•-•« II •*-*-• '' E
Para combater a INFLUENZA

\ WtaiIPPE' — é um prc-paratlo Uccnclado pelo Departamento Nacional ile Suúdo Publica.
om 1 de Outubro Ce 11)20. sob o n. 1«. o reçintrado na .Tunti. Commcrcial. — .V venda
.m" I.HAKMACIAS UOMEOPATHICAS rie ADOLPHO VASCONCELLOS. - 27, Rua du Qrutaada.
262, Boulevard 28 de Setembro o 9, Assis Carneiro.

'm.
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0 JORNAL — Terça-feira, 8 de JWho de M24

I TODOS OS.SÜPRTS.
ANNIVKKKAIMOS. ,M _,

•Fazem annoa hoJ«:
A sra. d. Ursullna Alves do Sou-

Mt, viuva EstatilBl&o do Souza Pinto.
A aenhorlta Mariotto. Cunha,

normalleta, o seu irlmão Josó da
iCunha, ambos filhos do wi.ilttto João
Manoel du Cunha, administrador da
Llmpeea, Publica do S. Chrlstovão.
BANQUE7I.ES

ReAlizou-se nó Paluce-Hotol, o ai-
moço quo amigos, collegas o admi-
radores do dr. Edgard Couta lhe ot-
feroceram por motivo da sua nomea-
cão para o cargo de Juiz presldento
do Tribunal do Jury,
BAILES

Na nollo do 13 do corronte, roall-
aar-8.-A nos salões Luiz XVI,. do Co-
ipacabuna Hotel, o bailo commemo-
ratlvo uo 14 de julho.

Durunto us dtthsas, sciã marcado
um "collllo'n" de ricas prenda» o ser-
vido um fino "souper".

Os urllstaft parisienses Randull 0
Florelle, completarão o festim.,
FESTAS

No dia 10 do corrente, a directo-
ria do Centro du 'Cultura Brasileira,
oftereuerá uma vosporul no sulão no-
bre do Club Militar, uos associados
o suas famílias.

O Instituto LajFayeltc realizou
um festival intimo em commemora-
ção do oitavo anniversario de sua
fundação, tendo falado sobre o facto
o professor La-Fayetto Cortes.

A Associação Christã de Moços,
realizou hontem. com brilhantismo,
ii feetu commemoratlva de eeu 31"
anniversario, alcançando o salão no-
bro, onde teve logar a solemnldaãe.
numerosa assistência.
HOSPEDES E VIAJANTES

.Estão nesta cidado c distinguiram-
nos com sua visita, o dr. João dc
Paiva Gonçalves o o coronel Joa-
qulm Ricardo Barbosa, residentes em
Águas Virtuosas do Lambary e qus
aqui vieram receber o prêmio de 500
contos que lhes coube por um bi-
lhete da Loteria do Minas Geraes.
BODAS

O dr. Eduardo Melrelles e suu es-
posa d. Judlth Meirellcs commemo-
iam, hoje, 25 amnos de casados.

A sua filha senhorita Léa Mcirel-
les o o dr. João Ribeiro Mendes Ia-
rão celebrar, ús 10 horas, no altar-

(mór da egreja dcS. José, mlsea em
acção de graças.
ENTERROS

DR. DEOCLECIANO RAMOS —
No cemitério de S. João Baptista
íoi sepultado com grando acompa-

Religião

Dr. Aurelino Leal

+ 

irmãos, viuva, rimo., genros,
.obrlnho.., cunhado, e demais pa-

rentes do rallecldo DR. AURELI-
NO LEM., razem rezar missas pc-
lo descanso de sua aluiu, no dia 8

do corrente, ás 9 horas da manllí, na ma-
trli dn S. Jofio Baptista da Lagoa, ugia-
deuendo peiilioradainciile ús pessoas quc
so dignarem de assistir aquella ecretno-

. nl

MAIS UM POSTO DE EMER
GENCIA

Está installado na Avenida Passos,
68, o posto de louças de cujas tabel-
las dc preços podemos destacar, entre
outros muitos artigos, os seguintes:
312 duz. de pratos finos por 4$900;
112 duz. de chicurus superiores por
•l$90ü; l|2 duz. de copos gravados, ar-
ligo extru, 35200; appareihos de toi-
lette desde 50$. A- Taça de Prata,
N. 1039. — *?*

FORMOSINHO
LUVAS, LEQUES, CHAPEOS,

GRAVATAS, ETC.
R. Ouvidor 130 - Av. R. Branco 171

nhamonto o dr. Dooclcclano Ramo»,
antigo director da Faouldade de Mo-
dtclnu da Bahia, tondo saldo o fero-
tro da rua Ipanema, 100, Copucaba-
na. O extlncto clinicou duranto mui-
tos annos nesta capital o no Estado
da Bahia exerceu variou poetou do
destuqu*', iucluelvo o do dlroctor do
Saude Publlcu Municipal', o o do dl-
rector dK Faculdade do Medicina,
cargo cm quo foi conBldorado em
disponibilidade.

Deixa o dr. Doocleclano Ramos,
quo era viuvo, oh seguinte» filhos:
srH. Fernando o Frederico Rarnos o
filhas de nomes*. Helonu, Julieta,
Horellla.o Hilda..
MISSAS 

—j 
,

Rezam-se as seguintos:
Hoje: • ,Na ogreja do S. Francisco do

Puulu*.
No ultur-múr, ãs II 1|2 horas, om

suftniglo da alma de Amadeu da
Cruz Mattos;

No altar de N. Senhora das Dores,
An » horas, em suffragio da ulma do
Oscar do Souza Fontes;

No altar-mór, As D horas, cm suf-
fragio do Jofto ColeBtino de Oliveira;

As 8 1|2 horas, cm suffragio da
alma do Hollo Carlos do Moura
Brandão; , I

No altar-mór, ás 8 1|2 h6ras, om
suffragio da alma de Francisco For-
reira Ramos Sobrinho; ;l

No altar de N. Senhora da Con-
ceição. os 9 horas, cm suffragio da
alma do d. Palmyra Marlz Rogo do
Amaral;

ka « 1(2 horas, cm suffragio da
alma do commendador Flladelpho
Souza Castro;

na egreja de 8. Francisco de Pau-
Ia, fts 9 1|2 liomo, em suffragio da
alma do Amadeu da Cruz Mattos.
7" dia. •' _

No altar-mór da egreja du Can-
delarla, âs 9 horas, pelo repouso da
alma do d. Engracia Cagglano Pia-
tina; „

Na Cathedral, ãs 9 horas, om suf-
fragio da alma dc d. Adelaide Po-
reira da Rocha;

Na matriz de S. João Baptista, as
9 horas, por alma do dr. Aurollno
Leal;

Na egreja de N. Senhora do Car-
mo. altar-mór, ãs 10 horas, em sui-
fragio da alma de Tertuliano Esta-
nisláo da Costa;

Na egreja da Lampudosa, ãs 9 ho-
•ras, por alma de José Bittencourt
Amarante Cabral;

No altar-mór dá egreja do SSo
Chrisplm, ás 3 Tiorás, em suffragio
¦da alma do dr. Camillo Fonseca;

Ná egreja do DiOlno, Estado, ás 8
lioras, por alma du Francisco de Oll-
velra Teixeira;.:

Nò Santuário do Coração de Mu-
ria, ás 9 horas, por alma do Davino
Cavalcanti de Albuquerque;

No Sodullcio de S. José, ás 8 horas,
por alma de d. Maria Rosa Ribeiro;

Nu egreja dos Capuchinho* (conde
de Bomfirn). ás 7 1|2 horas, por alma
de José Garcia RodMgues;

No altar-mór 'da egreja de São
Pedro (Encantado), ús 8 horas, por
alma de Joaquim Francisco dos San-
tos; , . „

Na capella do Asylo Isabel, hs 9
horas, por alma do d. Maria Ribeiro
Dinlz;

— Amanhã:
Na matriz da Candelária, ás 10 ho-

ras, no altar-mór, em suffragio da
alma de d. Emérita Bocayuva Cunha;

Na matriz de Santa Rita, ás 9 1|2
horas, por alma do Fernando Fei-
nandes de Souza;

Na matriz de S. José, altar-mór,
ás 9 horas, em suffragio da alma
de José Severiano de Mello;

No altar do Sagrado Coração de
Jesus da matriz da Gloria, ãs 9 ho-
ras, por alma do dr. Camillo Fonse-
ca; ' ,

Na matriz do SS. Sacramento, ás
9 l|2 hoars, por alma do Manuel
Alves Pinheiro;

No altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula, ás 10 l|3 horas,
por alma dc A. Santos Sobrinho;

Na egreja de Santa Ephlgenia, ás
0 1|2 horas, por alma de Antonio
Borgers de Castro. .

i'UKF
A VUVIMA HUUNIAO OO ITA-

MAKATY
Apronpto lcraat», em cauwr, o

Qremrte Prtmlo "Derby Olub"
Bom folie foi a conceituada socle-

dade do Itamaraty com a realizado
de «eu "moetlhg" de «ote-hontem.
no alegro hippodromo da rua Malta
MacNado.

Desde cedo o prado apresentava
um bollo aspecto, vendo-so repletas
do um publico do cacôl todas as nua»
confortarei» dependências.

O enthunlosmo, sempro crwcente,
com que a asslstonola acompanhava
o desenrolar das carreiras do pro-
gramma nada mais era do quo ro-
flexo da (boa ordem notada o da 11-
aura o empenho v^Tlflcados nu*
disputa das mesmas.

Patenteando, mal» uma vez, a»
suas raras qualidades do "coursler",
Aprompto, do propriedade do dr.
Hírculano de Freitas, levantou, do
extremo a oxtrrtmo, com pasmosa fa-
cllldado, o Grande Promlo "Denby

Club", prova básica do "moeting", no
qual nunca se apercebeu da existiu-
cia dos competidores.

O valento filho do Volllgc, apre-
sentado om magnífico eetado polo
seu "entralneur, tèvc a direcção cal-
ma dc J. SalfatO.

A sétima eliminatória do "Criação
Nacional" disputada om terceiro lo-
gar, marcou brilhante victoria para o
potro Blsturl, de criação do doutor
Geraldo Rocha o propriedade do sr.
Accaclo Antunes Portlra.

O bem conformado filho de Fox-
ton, que percorreu a distancia no
optlmo tempo de 83" foi multo bem
conduzido por Nicacio Gonzalez que
trlumphou, ainda, com o chegador
Patrício, no pretnlò "Dr. Frontln".

As restantes provas da tarde fo-
ram levantadas por Chininha (A.
Rosa), Querol (R. Araujo), Ocari-
na (D. Suarez), SaJerno (P. Zaba-
ia) o Solidago (A. Feijó).

O jogo conservou-se, sempre, bas-
tanto animado, tendo a casa da poulo
registrado um movimento total dc
apostas na Importância apreciável de
259:218.000.

O starter agiu' beniv

KOOTBALL
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1 Copacabana Palace Hotel |

tfsgl Elegantíssimo baile com riquíssimas |§c|
Wm prendas de "Cotillon" e "Souper", gg

|$&| em commemoração ao 14 de Julho ©H

H RANDÁLLeFLORELLE H
JIBX Kl II Abrilhantarão o baile, com números interessantes |S]9

M Reservam-se meaas naa recepçíe»: do PALACE HO- Mffil
fiSflSa TEL, Tol. Central 1.863 « do COPACABANA PA- BJnMtft
gfegJH LACE, Tel. Ipanema 1.40O BqB|

vftll/lftjg •m.-nK. —^grflg. .¦¦»-»¦ -gUlu/iy
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Um enerfico aniisepfíco absohila ~^^B I
meníe inoffensivo e pep^a'^fBjj^P
menie effícaz.que cura^ÉlEJÍJr
sem irritar qual '^KlSJr 0
quer ferida. AWm^mWM^.
ou corie^BBJresemmal

^F5jS r na a
Am* Wrn^rk venda em todas asboas

^FX\ ^PHARMACIAS DROGARIAS

m mmw Único depoj
BB^.RUAS-PCDRO m RIO DE JANEIRO

PHARMACIAS
E PERFUMARIAS
íitariotAmbrosio Lameiro

\ LIVRARIA FRANCISCO ALVES
ielro — f
IA. IMS }

Fondate ee* Ume — ROA DO OUVIDOR, 1«» — Rto de Janeiro
RÜA UBBRO BADARÓ' IM — S. Paato — RUA DA BAHIA.

— BSLLO HORIZONTIÍ
B»ta cm» twn om grande sortlmento de Uvros de ensino pri-

I marlo, secundário e superior, os quaes vende por pretos baratlssl-
\ mos; assim como gla. majppsa, globos, cadernos para escrlpta, dé-
\ senho. etc. — Remettemoa catálogos grátis para todo o Brasil.
wrinfMM *in«)n«Li.Lnmnimr t — * HWMMMW^WWWMWftWWa^^^^ff ¦¦¦¦¦»¦

S. CHRISTOVÃO 2. BOTAFOGO 1
Conformo era esperado foi o jogo

acima o melhor dos realizados do-
mingo ultimo para a disputa do
campeonato da Associação.

Uma numerosa assistência ancio-
sa pelo inicio da pugna principal
enchia completamente as archlban-
cadas o todas as dependências do
S. Chrlstovão.

Uma attitude de espectativa sobre
como agiria o club das sorpresas,
que derrotara o Flamengo oito dias
antes era o ambiente geral.

Iniciada a pugna logo o team vi-
sitante poz-se em ataque .ameaçai!-
do o goal contrario, porém durou
pouco essa ameaça. Os locaes apo-
deram-se da bola e passam ao ata-
que modificando logo assim as si-
tuações que se revezam a cada mo-
mento, tornando o jogo equilibrado.

Aproveitando de um — íuro — de
um jogador do Botafogo o extrema
direita do club local dá um excel-
lente centro que bem aproveitado re-
sultou o primeiro goal do S. Chrls-
tovao. Os adversários desanimam um
pouco e disso tira vantagem o vence-
dor mantendo a bola no campo con-
trario.

Os visitantes se reanimam e pas-
sam a ameaçar o goal contrario po-
rém sem resultado, devido ora a
má direcção dos seus shoots ora a
opportuna intervenção do goal kee
per e dos backs contrários que esta-
vam positivamente nos seus bons
dias, jogando admiravelmente.

Outro tanto não se dava com a de-
fesa contraria onde os backs falha-
ram completamente dando margem
a que o goal-keepei* se mantivesse
em constante actividade.

Os próprios ataques do Botafogo
não eram bem organizados, não pa-
recendo o mesmo team que tão bem
agira contra o Flamengo domingo
anterior-.

Seu extrema direita foi o elemen-
to de destaque, coadjuvado pela meia.
esquerda e extrema esquerda.

O jogo estava mais ou menos oqui-
librado revezándo-so os ataques de

ililómento a momento atenue numa'das investidas aoè loCatís um dos
backs do Botafogo deixa passar a
bola num furo escandaloso, do que
se aproveitam os forwards contra-
rios para marcar o segundo goal
para seu team.

Sem nada mais de extraordinário
passa-se o restante do tempo, termi-
nando o primeiro half-time com a
contagem de 2x0 favorável aos lo-
caes.

Reiniciado o jogo passam os do
Botafogo a atacar dando margem a
se notar a excéliente defesa do São
Christovão.

Seus backs estavam sempre vigi-
lantes e bem collocados frustando
sempre os ataques contrários.

Nuriia defesa Infeliz uni piayer lo-
cal commetto um hands na área de
goal sendo batido o penalty do qual
resultou o unlco goal do Botafogo.

Nesta parte foram tambem diver-
sos corners contra o vencedor que
bem defendidos resultaram nul-
los.

Sem nada mais digno de menção
a'nfto 

"ser 
um pequeno incidente en-

tre o piayer do Botafogo e um dos
linesmen quasi ao terminar o jogo,
finalizou a prova com a justa e me-
reclda victoria do club local.

O juiz a não ser um pequeno se-
não, que aliás pôde ser um engano
de nossa parte, agiu a contento ge-
ral.

Queremos nos referira um foul com-
mettldo numa scrimagé na área do
goal dó S. Christovão, onde uni
forward do' Botafofco foi vislvelmen-
te impedido de shootar a poucas
jardas em goal, porque foi seguro por
jogadores locaes com as mãos c no
emtanto, p juiz. concedeu um free-
kick contra o Botafogo quando pa-
recla a todos que seria concedido um
penalty.•Dahi — quem sabe? Talvez ai-
guma nova regra' ditada pela A. M.
E. A. aos seus juizes,' Os teanis estayam assim constitui-
dos: • •' 

Botefoeo — Baby; Couto e Alie-
mão; Jeronymo, Alfredo e Lagreca;
Leite, Néco, Jollbel, Orlando e Clau-
dlohor. .¦ ".:'¦¦•

S. ChrtetoTão"— Paullno; Povoa e
Daniel;. Capanema, Nesi e Olivier;
Oswaldo, Dornellas, Abilio, Adhe-
mar e Hermann.

Juiz — J. D. Candlota (Fia--
mengo).

Nos segundos teams venceu tam-
bem o S. Chrlstovão por 4x1,

FLUMINENSE 5, AMERICA a .
Muito embora queira se cercar de

toda a sympathla. e prestigio todas
as resoluçSes da novel Associação
Metropolitana é forçoso confessar
que tem sido de rara infelicidade na
escolha dos seus juizes para os
matchs de responsabilidade.

Vão se rareando os jogos em que
não se registram incidentes ora pe-
quenos ora mais importantes devi-
dos as decisões de juizes, talvez bem
Intencionados, porém incapazes para
jogos de campeonatos. «.

Estamos propensos a crer na bOa
fé e isenção dé animo com que ar-
bitram os jogos que lhes são coh-
fiados, porém é forçoso reconhecer

que sim Incapacldado £ o unlao mo-
tivo das irregularidades quo tém ha-
vido non i.uiipu:. doa clubs filiados
a A. M. K. A.

Está alndu bem patento na momo-.
ria do quantos asalstlram, os Innl-
dontes vergonlionoa do campo do
Flantongo no seu encontro com o
Flumiiiende, deante da archlbanca-
da do iinnni nu presença do minis-
tro do-Uruguay o outrus uutorlda-
des do paiz. Domingo passado o
match Amorlca x Bangu',,.nfio ter-
minou por falia do juiz quo catava
arbitrando mal o jogo. Hontem, te
nfto houve qualquer colaa de auur-
mal no campo do Flamengo foi tal-
vez ponquo ora manifesta a superio-
rldadu do club local, c o.s sonfies eram
levados a conta do — lambugem —
para o vencido.

Deixemos porém, do lado essa clr-
cumstancla. Naturalmente a A. M.
E. A, toniará aa provldoncla.s ne-
cesaarlas para evitar a repetição
desses Incidente., pola uão lhe fal*
tam juízos competentes para arbi-
trarom sous jogou,.

O Jugo de hontem outro atf dlscl-
plInadaH equipes do Fluminense o
Amorlca ao contrario do quo se ca-
perava começou dlsputadlsillmo ten-
do lances emoclonanlca quc chega-
ram a cnthuslaamai* vivamente a bo-
leda assistência que habitualmente
procura o campo do Fluminense
para presenciar bon. matchs.

O America abriu o score, o por
duas vezes estevo empatado com o
valoroso Fluminense, a íalta porém
de tralnlng não pode permlttlr que
os seus players levassem a bOa nctua-
ção do jog" até o final, cedendo as-
sim o terreno ao vencedor que para
o final dominou por completo.

O score de 5x2 representa fiel-
monto o que foi esse jogo, e talvez
0x2 representaria melhor se o juiz
não aniuillasso um ponto conquista-
do brilhantemente pelu vencedor.

O primeiro httlf-tlmo terminou
com a contagem de 2x1 favorável ao
club local.

No segundo half-time, abriu ainda
o score o team visitante com o seu
ultimo ponto, o depois tol cedendo ao
ataque do vencedor até o final, quan-
do era francamente dominado.

Os goals do Fluminense foram fei-
tos 3 por Nilo, 1 por Lagarto o 1
por Renato. Os do America foram
conquistados porSayão.

Teama:
Fluminense — Haroldo; Petit e

Léo; Nascimento, Floriano e For-
tes; Renato, Lagarto, Nilo, Zézé o
M. Costa. .

America — Mirim; Fernando e J.
Martins; Hugo, Oswaldo o Hildegar-
do; Sayão, Gonçalo, Chico, Silva o
Aguinaldo. ,

O juiz — Foi o sr. Theophilo Nu-
nes, do Botafogo F. C.

Nos segundos teams, venceu tam-
bem o Fluminense por 3x1.

BANGU 7, BRASIL 5
O Bangu' tem sido esto anno o

campeão dos scores. Com o Kluml-
nen^e perdeu por (1x5 o domingo jo-
gando-contra o Brasil derrotou-o
por 7x5, o maior score que tem sido
registrudó este anno cm todos os
malchs. '

O jogo realizado no campo do Fia-
mengo não chegou a interessar a as-
sistencla, pois foi falho do technica
e peripécias emocionantes, sendo oa
goals produetos de escapadas e de-
fesas infelizes. Houve goals de toda
a espécie. Do shoots de meio de
campo, de extrema, de cabeçada, de
escapada, assim como houve tam-
bem algumas defesas interessantes
pois, eram' tantos os shoots a goal
que os goals keepers tiveram ocea-
slão de. pegar algumas bolas dlffi-
cela. .. • • -..-.... \, ., ...

No primeiro, half-timè o Bangu . ti-,
nha. o score de 4x1 favorável ás suas
cores, sendo que no segundo tempo
fez mais. tres. pontos emquanto o àd-
versario conquistou.mais 4.

Terminou assim o Sport Club Bra-
sil a serie dos matchs do primeiro
.turno sem marcar siquer 1 ponto, e
com bagagem respeitável de 37
goals contra..

Os teams:
Bra.-dl — blspindola: Fiora o

Ebralco; Rubens, Driscoll e Borba;
Maciel, Octacillo, Branne, Fragoso e
Amadeu.

Bangu' — Mattos; César o Luiz
Antônio; Guerra. Frederico e Nono;
John, Anchises, Pastor, Bernardino
o Antenor. •

Nos segniidoa .tcams venceu tam-
bem o Bangu' por 3x1.
CAMPEONATO DA LIGA METRO-

POL1TANA
Dos matchs realizados domingo

para a disputa do campeonato da
Liga Metropolitana sem duvida o
maia importante dadas as boas con-
dicções de treino das equipes e equi-
llbrlo das forças, foi o Andarahy x
Mangueira, qüe termiiiou com a vi-
ctoria do Club da rua Prefeito Ser-
zedello pelu score de 3x1.

Os demais encontros terminaram
com os seguintes* re.sulta.dos:

Villa 5, Mackenzie 1. ,' SERIE B \
Fidalgo 4, Progresso 3.-
Esperança 2, Confiança 2-,

• SERIE C
Ramos'1, Independência 0.
Engenho de Dentro 3, Ohiria 1.
CAMPEONATO'DA LIGA GRA-

PHICA
Jornal do Commereio 4, O Jor-

mil 0. ¦ ¦ •
Baptista de Souza 6, Papelaria

União 3.
HÈLLENICO A. C.

Em 2.* convocação estão convida-
dos para reunirem-se hoje, ás 20,30
os srs. membros do conselho..

Ordem do dia: 
'

a) alterações 
' 
julgadas necessárias

aos actuaes estatutos;
b) interesses geraes.

O SPORT NO ESTRANGEIRO

CATHOtlClSMO
LAUS PERENNB •

A aiioraçãii, hoje, do Jcaus na SS.
Hóstia ConMigruda, »ei-A, durante o
dia, começando íi. ti 113 horas, na
matriz do N, .Senhora da Ulorla, 1,
durante a noite, começando kn 13 1|2
horas, na matriz da Senhora éanu
Anna.

Ambas estos csremonlaa termina-
rão com a benção du Sftntlmlmo Sa-
cramonto, sendo quo a «ulurução po-
eiuriiM, a partir dns 24 horaa, & pri-
vatlva dos homens.

D. MANOEL NUNES COELHO
Estu llluxtradu prelado, i|ue é bis-

po do Aterrado, uçobft^do publicar,
em opuaculo, <i rum "luiFTí- Pastoral
(oitava) das VoeaçOes", dirigida ao
clero e iioí. fieis daquella diocese,
precedida du uma carta de «ua san-
lidade o papa IMu XI, dirigida ao
ctrdwil Hiislllu Pomplll, vigário de
Roma, «obro o mesmo assumpto.

Nesta carta ptu-itoml d. Manoel
Nunee Coelho desperUi o amor pelo
sacerdócio, valendo-se do motivo
pata exalçur u -missão dos jia.storrs
dc almas na sua expressão divina e
humana,

1). Manool Nunes Coelho tovo u
lembrança da nos enviar um exciu-
piai* ila mia referida Carta Pastoral,
o quu muilo nos penliorou,

S. PEDRO GONÇALVES
Na Cathedral Metropolitana, aéile

provisória da egreja da .Santa Cruz
dos Militares, será rezada, hoje, ás
íl horaa, mlnsa com communhão e
cânticos cm louvor do 6. Pedro Gon-
çalves.

Off lotará no aoto monsenhor A.
dos Santos, cupcllão da Irmandade
da Santa Cruz dos Militares.

ASSOCIAÇÃO DA DOUTRINA
CHRISTÃ

Com a «ua sedo na matriz dc N.
Senhora da QVòrla, eeta associação
lan celebrar hoje, ás S horas, mlsea
com cânticos e communhão geral de
seus associados, terminando com a
benção do Santíssimo Sacramento.

N. SENHORA DAS DORES
N.) Santuário do Coração de Ma-

ria, no Meyer, hoje, ás 7 horas, se
rá rezada missa com cânticos e
communhão cm louvor do N. Se-
nhora dae Dores.
PELA CONVERSÃO DOS PECCA-

DORES
Na matriz ile S. João Baptista da

Lagoa, será rezada, hoje, ás 7 mela
missa com cânticos e communhão,
om louvor do glorioso padroeiro,
cm intenção dos agonizantes e pela
conversão dos peccadores.

Findo o offlclo divino, haverá pre-
ces o benção do Santíssimo Sacra-
mento.

REUNIÕES
Haverá, hoje, reunião das seguin-

les conferências vicentinae:
De S. Vicente de Paulo, ás 19 ho-

ras o 30 minutos, na matriz de San-
fAnna.

Dc S. Vicente de Paulo, ás 10 ho-
ias o 30 minutos, na matriz do Sa-
grado Coração de Jesus.

De Maria Auxiliadora, áa 20 ho-
ras, na matriz do Engenho Novo.

EVANGELISMO
S. PAULO APÓSTOLO

Rua Mauá 57 — Santa Thereza.
Hoje, âs 20 horas, a reunião men-

sal da Junta Parochlal.
A's niesmaa horas, a reunião da

Sociedade Auxiliadora para os tra-
balhos mensaes e a solemne poase
da nova directoria, que ficará assim i
constituída: presidente, d. Noeroia
Ferreira Deslandes; vice, d. Emilia
Ferraz; secretaria, senhorita Annlta,-

.Ferraz; thesoureira, d. Eponlna Ma-
tll eus.

Os ensaios do coro do Grêmio São
Paulo Apóstolo effectuam-se ás quin-
taa-feiras. ás 20 horas, sob a dire-
cção do sr. José Nery Guarabyra. O
coro juvenil tem os ensaios ás quar-
taa-feiras, á noite, logo apôs o servi-
ço tia Litania.

ESPIRITISMO ";

FEDERAÇÃO ESPIRITA BRASI-
LEIRA

Haverá, hoje, ás 19.30 horas, a
sessão doutrinaria, de estudo e
propaganda, dessa sociedade.

A «éde da Federação, como se
sabe, é na Avenida Passos, 28, so-
brado, o a reunião terá ingresso
franco.
UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA

Sobre o thema: "Como me tornei
espirite". diasertará, no próximo
quarto domingo, o -sr. Codro Palissy,
no Salão da União Espirita Suburba-
na. á travessa Hermengarda, 13,
M'?yer.

Automóvel

-- —l

:*5
-7" í

SM

.' -ha

m

No Rio do Janeiro onde as ostra-
das de rodagem ainda nilo adquiri-
ram a ImporUincia quo tini em Sio
Paulo, lior -xeniplo, o automohllls-
mo nflo passa de uni sport dc exten-
sio relativamente reatricta. Ainda.1
não ae fazem essas longas excursões
de automovel, exigindo um traje ex-
pccl«I que, no estrangeiro, é como
uma espade de uniforme «utonioWr
Ustlco, Os peores inimigos . nessas
grandes cxcursõos sio, naturalmente
a poeira, e o vento. E' cbníra elles
que a gento ac deve mate cuidadosa-
mente garantir, sem prejuízo aliás
da elegância e do bom ton. O traje
do automovel. tem, como é lógica,
um cunho acoentuadamente aporti-
vo. Consiste quaal sempre num am-
pio manto ou capoto preventivo nu-
ma robe-maiiteau ajustada o pratica
ou num sóbrio e commodo tailleur.
E o guardapô, o nosso velho o Co-
nheeido guardapô, transformado pela
moda -nessas prestigiosas coisas apor-
tivas. Neda dc multo enfeite e mui-
ta complicação. Multa linha, apenas,
dentro da simplicidade im prescindi-
vel. As "ocharpes" de li ou de trlcot
de seda estilo muito em moda. e os
chapeos devem, como o bom senso
o manda, ser pequeninos, enterrando

25 - RUA CHILE - 25
Meias para homens, senhoras e crianças — Todos os

typos e qualidades — Da Fabrica ao consumidor

TENNIS
LONDRES, tí (U. P.l — Nos

matchs lnternacionaes d.- tennis que
se estão realizando em Wlnibtedon,
o team mlxto composto do sr. Ri-
chards rto .E, Unidos e o sr. Hunter,
da Inglaterra, derrotou o team com-
posto do ar. Williams, dos Estados
Unidos o o sr.. Witahburn, da Ingla-
terra, pelo scòre de 8 a 3, 3 a 6, 8
a 10,. 8 a 0 e 6 a 8.

O team do ar. Zilbert a Mosa Mac
Kans derrotou o adversário compôs-
to do sr. Ocdfvee e Miss Shepherd
pelo score de 6 a 3, 3 a 6, lia 3,

A VEGETARIANA
Restaurante

8(0 PEDRO, 71 — TEL. N .2784
Vtrlide menà com mala dé 20 pratos de
legumes, cer«»e. e um ' unlco prato d*

carne. Refeiçõea avulsa» a assignatura»
por pref o» para todas .as bolsas

AS SENHORAS E SENHORITA8 GOSAM
DE PREÇOS ESPECIAIS

Doces c frios para Testas,, passeios
o jantares - ¦

Dr. Ren^o Paes teme
ÍDo Hospital da Gamboa)

Operações, partos o moléstias
daa senhoras

CONSULTÓRIO: 7 do Setembro, 1SS
Tetophone: Central 1416

HBSIDENCIA: Barão de UbA, 33
Telephon»: Vllla 2505

VIAS URINARIAS
DB. D. LINHARES — Assist. da Fa*

culdlde — Cirurgia greral — Qyneco-
logla — Tratamento da blenorrhagia
e suas complicações — Rua Chile, 8,
das 4 ás 8 hora».

José Loozada
Não tendo informa-

ções da viagem que
está fazendo, sua mãe
afflieta e doente pede
noticias.

Dr. Crissiuma Filho
- Tratamento de moléstias clrur-
eica i em geral. Hspeclalldade: to-
«nores do ventre, «eios e ttstl-
culos; bexiga, próstata e rin»; va-
clna, utero e orarlós; vlaa bllia-
res. estômago e Intestino*; he-
morrholdes. Cura radical dei es-
treitamentos de urethra e hydro-
ceie. — Rua Rodrigo BllTB, T (4*
14 horas).

UMA GRANDE VENDA
Os nroprt«t»rlO.« da CAMISARIA AFRICANA, á AVE-

NI0A PASSOS- NS. 21 e 54-A, cammfntewi ikmik dls-
tlnctes clientes que continuará até e fim to.riiez cor-
rente a grande venda de beniftcação, como verfio pelos
preços a seguir:

Meias de seda, artigo superior, par . . ,. . 4SS0O
Meias de seda com costura, todas as cores, par I 10$0OO
Meias de seda com costura, todas- as cores, par. 8$500
Meias de seda com costura, todas as cores, par 6S000
Meias fio de escossla c|baguet, todas as cores,

par ....,...,.!,.. 6S500
Meias "Ledalina" todas as cores, par . . s, .. " 4S500
Meias de seda c|ajour, artigo de luxo, par ., 255000
Meias mousseline, todas as cores, par ., .- 17Ç900

PARA HOMEM
Meias de seda, todas as cores, par
Meias de seda, furta-côres, par .
Meias pretas de seda, artigo fino, par
Meias finas, todas as cores, par ., .
Meias finas, todas as cores, par .- .,
Meias fio de escossla, par S$ e. .. '.«.&•¦}.•.
Meias fio de escossla, par 6$ e. .. .*'.* .$..;,
Um lote de camisas crepon forte, uma ...
Um lote de camisas crepon claro, uma,..
Um lote de camisas zephir e luislne,, uma . .
Um lote de camisas linho e seda Ingleza,; uma
Um lote de cuecas, para saldar, ühia .
Cuecas de cretonne, para saldar, uma . .
Cuecas de MoosseHne branca, para saldar, uma
Cuecas de Mousseline branca, finíssima, uma
Cuecas de Mousseline, zephir superior, uma
Pyjamas de zfphir, artigo bom, um . . 159S0O
QltANOE E VÁRMOO SORTIIWENTO EM ROUPAS BRAN-

CAS PARA HOMENS; RAPAZES E CRIANÇAS COMO •
. ;;- v ¦ "..-";;::•;. SEJAM: l.f;-.

Camisas, Cuecas, Ceroulas, Lenços, Meias, Gravatas, etc

T '
¦**i"i :"_i',*t*].

¦ ',¦ •K,l»'i*,í '•'

>' \

4*500
75500
85500
25500
15500
55500
75000

109900
119500
115500
2S950O

39900 I
55000
99000
75500
95500

Tapetes para quarto a
Tapetes'para sala, lindos padrSes a
Pannos para mesas desde * * •
Atoalhados, reclame,, metro........ ....
Toalhas para rosto, uma ./ ., ., . .
Toalhas para banho, uma .

189500
959000
129500
45500
25000
85500

Façam uma visita ás nossas casas.
21 e 54-A - AVENIDA PASSOS - 2 í' e 54-A

;>¦;,

muito, para iiuo o vento não dc«-
mancho Inccnimoilemonte o pentea-
do.

Nossa gravura apresenta tres ele-
gajitea tralts do- automóvel.

O numero 4 6 uma. ,"robc-man*
t«_u" • de sarja hav«n^j^cn}a com-
prWa jaqueta ho Kiiarhcco do alto.H
punhos, sola-clialc o pequeno cinto
de pclHca vermelha. Um pesponto
vermelho mibllnha o grande Ç bolao.
triasigtitar do l«do.

De couro flexível o modelo 5, côr
de tabaco, formando a aala tres pro-
eus soKaa de um s6 lado. O casaco
í* curto, ajusta*!, o guanrecldo cotn
uma gol«,-ta_>Heur e uma ttra alta
formando bolsos do 1& escoeaeza, em
tons vivos.

Mentenu-capa o modelo 6, do clrft
preto, • guarnecldo apenas com gros-
aoe pespontos brancos. A grande SO-
Ia e aa mangas-capas sfio forradas
de 13. preta *o branca eni qnadra<los.

Os tres' graciosos chapéoslnhos 1.
2 e 3. O prl-melro ê camurça beíge
Buarnecido de pceprontds encarnado*
o segundo do couro bronco', bordado
a lã preta e o terceiro de cirí uma-
rello ou jade enleltado com llstae ie
ponto de eadeta preta.

OHIPFON. ,

ü

PAR1QUYNA
CONTRA" TODAS AS

MOLÉSTIAS DO FÍGADO

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL SAP JOÜO BAPTISTA)
Syphlllt e máléttias doa orgãoi genito-

urhmrtos. Consultório: Vltoònde di Inhaú-
mt, 82, próximo á Avenida. Dae 10 l£ ii
18 horat. Norte 4.164.

DOENÇAS Dfe. PULMÃO
Dr. F. Catão, do Hospital .os

Tuberculosos. iDocente Se, Te.-
culdade de Medicina db Rio de
Janeiro. Consultório, ruã ;- Pri-
melro de Março, 10, das IS horas
em deante. hTeleph. Nortej. «ia.

Vu-tj-UXAAj'>ni*VVV*»*l" **¦¦»* fc^^ m, Mt

COQUELUCHE
Trata-sé corri à Coqúeluchiria

CENTENAS DB ATTESTADOS

Snxovaes para NOIVüS na
Ling-erie Eleg-ante

Rio: RUA DOCAHETE 136 e 138, Io andar
TBLtmOI»: HIIM MAR M2 e 1321 - ENDEMCO TELSC. "AUTUORI"

Encràtram-se desde o mais-hiodesto ao mais rko.
Artigos finos com rendas verdadeiras. Roupas de ca-
ma e mesa bordadas á mão cóm VENIZE e HLET ver-
dadeiro. '".- .-¦' "„¦ .

Em confecção e gosto não tememos concorrência.
STORES E BRISE-BISE

Bordados á mão cóm rèhdás e applicações verda-
deiras, como VENIZE, HLET, MILANe CLUNY. >

Aceitamos encommendas para installações comple-
tás neste gênero.

\

MsMüíi:- '*-;. , >**-.,.. .'»__sijL_.
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MERCADOS ESTRANGEIROS
1

Descontos, Câmbios e Cotações
"Lo.vniilCS, 7 de Julho. liontcm anterior

lio TJiinco dn Inglaterrann Banco du icrancu
En nuiico du iiuiiii  . .DO Buncn dn llcspsnhii"Do 

rimioo «Ia Allcmnnhii
Jsm Londres, 3 musra
Bm Novu York, 3 rnezeo. ......

CÂMBIO*!
Lomlriv» K/Ilruxellns, ft vlnta, t. . . .Ocnnvit s/Undrcs, il. vista, por £. . .
Madrid s/Londres, ft vista, por £ . . .Llsbon e/Londres, li vlata (t/compra)
.. *nor 
.I/llboii s/Unúres, ft vIsIr (t/venda)' 

por £ 
TXr h H/f^)nilre«. ft vista, por £. . .PurlH «.Iliiilln, ft vista, por 100 I.r. . .Pariu s/lleipnnhn, 4 vlstn, por 100 P.
J«\ Yorlt e/Londres, ft vista, por £, . .
N. York n/Pnrlsr. tel. bancário, por F. .
Ni'. York n/nenovii, tel, bunenrlo. por L.
J>i Tork s/Mndrld, I. tol, por 10(1 P. ."N. tork «/AinMerdnm, por 100 V. . .
n, York S/Slllsítt, tel, bancário, por P. S.N. York s/TIorlIm. t, tol.': por M. . . .
N. sark «/llruxellns, por 

TÍTULOS BKASILEinOS:
Federaes:

Fundlnc*. R %. . , ....,'. 
'.

Novn Fnndlni.-. 1IIH
Convento, 1010, 4 
Do ItiftS. R % . . . .' ; . ; . , ,Nstaduarx;
Iilstrlc-ln Federal, 5 •Tidlo Horizonte. 10115. G 
KvtndVj dn nio. bônus ouro, R % . . .Justado da Iiahla, emp, ouro, 1913, 5 •»

• TÍTULOS 'DIVERSOS:
Ilrasll Itnllwuy Comnion Stocli ....Braulllan T. Light & Power. C. Ltd. Ord.S. Pnulo Ralln-ay Comp. Ltd, Ord. . ,Leopoldina Ttallivay Comp. Ltd. Ord. .niintont Coffíij ç?i Ltd. 7 i<j; Com. Pref.St. Jolni d'KI-ltpy .Ulnlng Ord.
Pio Flour MIIIm & Oriiniirlcs Ltd' 

' 
.London & S. American Ilank. . . .' .Mala Poal Ingleza, Ord

TÍTULOS ESTHANGEIRoY:
Em», dc riucrra Britannico, R %, 1027/47
Coiísolfl. 2 i'. To ..... ,Tlentc Ki-anoãl««\ (?,.,,,'],
Rente KriinjBihp, ;i <*•„ <no!("a de Paris)
Rente FrniWrVp, mi8 (Intcpírnllzado) .Itentn Françalse, R % (Bolsa do Paris)

F.
I'.
P.

Uso.

Khc
F.
F.
F.*
Cts.
Cts,
Cts,
Cts.
et*.
Cia.
ct«.

* 4 %
0 %

6 Vj %o r»
, 00 %

3 %
8 Vj %

07, fl
ini,r> ii

ti;!, 85

154.RO

153.R0

. ' 4.33.lü
r,. 04. mi
4.26.75

13.20,011
:i7.liS.llll

1 7 . 86 . "II
0,0nO.(IOO.023

4.45.OU

4 %
0 %o u %o %

90 %
3 %

0 Vj %

06.25
Ifll.OO
32.85

154.00

153,00
8R.15
84.25

250,25
4 33.25
5.13.00
4.20.75

13.15.00
37.05.00
17.31.00

0,000.0011.023
-*> 1.51.70

, LONDRES, .7 do julho.Taxas camblaes uuo'vigoraram neste
oo liontem, o as correspondentes no dia a

S/BcHIm, (l vista, por £ M.
S/Aniíilnnlani,- i'i vista, por £ F. . ,S/Onova, ft vista, por £ L. ' 

. . .
S/.Madrld, ft vlata, por £ P. . 

' 
. . ,h/Berna, ú vista, por £ 'fi/Pftrl.v-ft vista, por £ 

8/Brtijcelláu, ft vista, por £ 
.S/Lisboa, ú vi=ta, por £ 
.b/Nova York, ft vista, por £ % ... .

BHP.XA, 7 dc julho.
Th.miu qne vigoraram neste mercado

pondenlcs no dia anterior:*
•Parfíís/Bcrná, a vista, por 100 frs. . .Lond'*ei! «/Rema, ft vista, por £ . ¦. .

mercado', por occnsiio do fechamento
nterlor, sobre as «seguintes praças:

...... Honlem .Interior
nom. nom. . 11.47 11.50* * ' ' " . 101.511 101.511.'.. 
32.S3 32.85' 24.25 24.21! ' : 85.30 , 86.05•'•* :'.'•-¦.- •'¦¦¦. 96.75 ' 97.62•''¦''. 1 17/32 1 17/32

.'...... 1.33.25 4.33.00

no fechamento do hontem, as corres-
'" Honlem Anlrrlc

351.00'. 
21. -it Ü4.30

- Mercados dos principaes' y^% produetos
CAVE* ' V

.VOVA YORK, 7 do julho.
, O mtreado do café u tormo, ncsla
praça, hontcm. fechou estável cofn baixa
do 30 ¦(t',-45 

pontos, cotundo-se cm ceuts.
po:- libra:

Jlonícm. Ant.
Paru'-BetlMnbro 11.07 15.00
Paru dezembro . , , ,14.10 14.50
Para março. ..... 13.80 11.25
Paru nililo 13.00 13.30' Tciidfis Haeixis
No dia de hoje 800.000
Nu dia anterior 100.000

NOVA YORK. 7 de julho.
O mercado do café ã: termo, nesta

praqa, As 13 horjis c 30 minutos, manl-
festijva-an accessivel, com baixa tle 10 a
20 punu-K-, cotando-se em cents. por 11-
bru:

Hoje Ant.
Para julho 14.75 V5.00

SACCOS PARA CAFE' E CEREAES
Bo Coutto & C.
26 — RUA MUNICIPAL' 26Ia

Paru setembro. . . . 14.29 14.50
Para dezembro . , . 14.00 14.25
Para março 13.80 13.00

NOVA YORK, 7 de Julho.
O mercado do café. a termo, nesta

praça, Ss 13 horas c 30 minutos, mani
f«5tava-sc firme, com ultn. de 60 n 67
po-atotí, cotando-se em cents. por libra

Hoje Ant.
Para wtombra 14.65 15.110
Paru dezembro .... 14.1G 11.50
Para marco 13.30 11.25
Para maio 13.70 13.90

NOVA YORK, 7 de julho.
O mercado (lo café disponível, nesta

praça, fechou, hontem, Inalterado pura
o café de Santos o com alta de
para o do Rio, vilforando, por parte doa
compradores, as cotações seguintes:

Do Rio:
Hontem Ant.

N.  16 Vj 16 %
N.  16 15 14

Dc Santos:
K. 4. .1  19 19
N. 7. .  17 14 17 14

HAVRE, 7 de julho.
O mercado do eafé a termo abriu,

hoje, estável, com alta de fra. 1 e baixa
ifi, cotando-Ec cm francos, por 30 kilos:

Hoje Ant,
Para setembro. . . . 363 357
Para dezembro. ... 353 14 351 \<.

ASENTINELA
CHAMA A ATTENÇÃO PARA 08 SEUS PREÇOS ESPECIAES DE FERRAGENS,

-..' . LOUÇAS E TINTAS ul.

Ferreira Brunkhorst & C
IMPORTADORES

118;"'-f- RUA CAMERINO — 118
TELEPHONE: NORTE 6037

343 342
332 331 %

tiacvas
, , «i 3,000
. . ¦ 3.000

Para marco
Puru mulo

Ketidoo
No illu d" hoje . . ,
No diu unlirlor . . .

(SANTOS, 7 do Julho,
Nesto mercado « nn de S. Paulo 6 fe-

rindo ulé IR do corrmiti',
ALGODÃO

(LIVBrtPOOL, 7 de Julho.
O mercado do nlRodao disponível o

«lo termo, iiOHtu praça, fui 12 horus o
3(1 tnliiulDH, inanlfeHtavn-se calmo, com
allu de 7 o baixa de I pontop, assim
illxcrlminnda: ¦

No disponível brasileiro, alta. do 7
nonlos. •

No disponível americano, ultu do 7
pontos.

. No iiinerlcuiio, U. teimo, bulxa de 4
ponloa,

Cotações:
Pence por libra: W

ilojc
16,54
16.54

,4u/.
16.47
10.17

16.59

14.08
13.04
13.53
13.41

Pernambuco "Fair". .
MacelCj "Fair"; . . .
American "Fully" Mld
ilüiipr
Opções í

Para outubro ....
Para Janeiro ....
Paru março
Para mulo

NOVA YORK, 7 dc Julho.
O mercado de aluodflo apresenta cu-

racter rormtll. Avisos de Nova York.
Noticias da colheita. Rulxu dc 9 u 15
pontos puru u "American Futures", (|Uc
era cotado cm centa. por libra:

Hontcm.
Para outubro .... 23.89
Para janeiro .... 23.00
Paru março  33.27
Paia maio .... 23.32

PERNAMBUCO, 7 de jullio.
O mercado de RlBodao, hoje, a.s 12

horae. manlfestava-so frouxo.
Kvtmtlas

No dia (le hoje .... -
No dia untcrbr

Desdo 1" de setembro p. X- .
No dia dc hoje
No dia anterior

Si-lstcnela:
No dia de hoje ......
No dia anterior . . . . '

Prlmelroí sortes:' 
Preços por 1"' i-"08

r.52

14.12
13.68
13.57
13.15

Ant.
24.IIU
23.18
23.36
23.47

Fardos
300
200

109.400
100.100

•1.000
3.000

cumliiliailo o recurso de Jost Hliiuelru,
reulanmndo contra o noto dftstu Inspe-
«torlu que mandou enlieuiir n Antonlo
A. Hlniío 57 liimhore«i Oontondo tinta
u oleo, [Kir v«U ultimo leBulmcnte urre-
matadim em IcllHo iinsts. Alfainleua.

— Por portaria do hontom, o Inspe-
ctor determinou ipie, uu lista annexa ft
purluriii n, 83, (|e 7 de fevereiro do an-
no próximo lindo, fica Incluído o nome
do enuenhelro fYuncIsco de Abreu Lima
.liinlor. em substituição uo cnuenhelro
Arlindo Luz. conforme determinação üo
ministro du Fazenda.

MAN1TFKSTO.S DISTRIBUIDOR: —
N. 948, vapor Inulez "Oolden Seu", de
Norfolk, uo escrlpturarlo Laurentlno;
li. 949. vapor Inglei "Keyson", de Nor-
folk, uo eacrlpturarlo Wanderley! II, 950,
vapor americano "Wesl Nerls". do No-
va OrlOtllllB, uo escrlplunirlo Linhares;
n. 031, vapor Insleü "Trevorbyn", da
Cardlff, nu escrlpturarlo IlulhCos Cucta;
n. 952, vapor Inslej: "Riela", de Na-
vera, uo encripturarlo IVulhoes f.'OHta j
n. 953, vapor Inule»; "Bninvlnlnif", de |
Qltiflg-ow, ao escrlpturarlo Stenlo tina-
rand; n. 051, vapor francez "Mosella",
de Hordeaux, ao escrlpturarlo Braullo
Salles: ii. 055, vapor iiiplez "San. Fer-
nnndn", dc Tnxpiin, lio escripturario

| Oiuiran.1; n. 056, vandr hespanhol "ln-
fauta laabel de Bjrbón", de Buenos Al-
res, uo escrlpturarlo Gtiaranft.

ItRXDAS FISCAES
ALFANDEOÀ DO RIO DK JANEIRO

Hendii urrecadada, hontein, 7:
Rm ouro  110:7785938
Em papel  132:661Í574

Hiiidus 4.(80
ExlBtcnciu 48.387

MWRCADO A TERMO
ntfulurdni, hontcm, no mercado «le

UBSuesr, us oiajões sesulntcs:
Nu 1« BolBa: •Venif. t'on»|ir.

Julho  761700 751(100
Acosto B5»700 641000
Sotembro' , . . B4ÍS00 60J00O
Oiitulro . B7Í500 561000
Novembro BílíOÜ B6Í000
Uenomhr.1 .... 568500 06*000

Mercado Indeciso
Nu 2- Bolsa:

ABOMo 6«»1"'0 *wm
Setembro «1»'»» «•"¦00
Ouli iro 80*000 .-.8*0.111
Novembro ." . 801000 COJJOO
Dezembro .... á7»800 56»000

Mercado estável.
Vriidn» •»,?<;''»*'

Na !¦ Holsa  .* -.»™
Ne '•" y«jlH» !___

;ro/c ^iit.
105Í000 105JOOO
105SO00 1071000

n|cut. njcot.

Vendedores .
Vendedores .
Compr údo res,

Ki.ibtirq.icn;
Nüo houve. *.

ASSITAU
PEP.NA.\liBt;cC, 7 (le julho.
O mercado de nssiicar. hoje, ao melo

dia. manifestava-se nominal.
Eutr<ulns

No «llll (lo hoje .....
No dia anterior

Donde 1". de setembro p. p.
N"o dia (1p hoje .... •
No dia anterior

Kxi.itenr.la:
No dia dc hoje .' . . . .
No (Ha anterior . , . . ¦

H ilibar ques:
Não houve.

COTAÇÕES
Usina superior o 1"

Hoje

Total  243:4405512
Renda urreeadadu do i

il 7 ....... . 1.687:6238041
Em egual período de

1923  1.234:9045039

Dlfferença a maior em
1924 ........ 452:7195005

• DELEGACIA DO THESOURO DO
ESTADO DE MINAS (5EP.AES NO

DISTRICTO FEDERAL
Arrecuducio dn dia 7 . 102:4275600
De 1 u 7 do corrente . 337:3415200
Em crrual período do

anno passado. . . . 241:2411000

Saccos

2.229.000
2.229.000

23.000
33.000

Dia anterior '. .
Segunda:

Mojc . . . . .
Dia anterior .' .

Crystaes;
Hoje ...'.,
Dia anterior . .

Demeraras:
Hoje
Dia anterior . .

Terceira sorte:
Hoje . . . . .
Dia anterior . .

Somenos:
Hojo . .- . . .
Dia anterior . .

Rruto3 soecos:
Hoje
Diu anterior

15 kilos
njcot
ii cot.

njcot.

njcot.
n|cot.

njcot.
nlcot.

n |cot.
n|cot.

nlcot!
nlcot.

nlcot,
n|cot.

nlcot.
nlcot.

nlcot.
n cot

nlcot.
u cot.

nlcot.
n cot

nlcot.
n cot.

nlcot.
n cot.

nlcot.
n cot.

Dlfferença para mais em
1921 •¦*,-¦, 96:1005200

Gêneros de consumo
CAFE'

NSo aceusou movimento algum rs mer-
cado de oafe disponível, hontem, pois os
compradores permaneceram completa-
mente retrahldos. Na abertura, portnn-
to, nfto se verificaram negócios, nilo
sendo, por Isso. divulgados pretos, que
eram conslderadoss nominaes.

O movimento na Bolsa, porém, correu
imilto activo, porque havia Interesse cm' vender, '

Mas, as opçünís caíram sensivelmente,
dando o café para este m« 415200 no
moximo.'Durante o diu o merendo esteve mais
animado, pelo que os vendedores dlvul-
garam* vendas de 5.622 saccas sobre o
disponível. Mas, ou porque os preços
foaaem multo baixos, ou porque nâo
houvesse conveniência em dlvulgãl-os,
os possuidores» declararam o mercado
ainda nominal.

Movimento estatístico
NO DIA .

Entradas Saccas
P-la Leopoldina 10.620
Pela Central. 1.098
Por cabotagem —

Total
Desde 1" de julho . . .
Média . •••'•.. . . . ."Snionroiieit.*
Para a Europa. , . . ,
Para oü Estudos Unldoa.
Por cabotagem .....
Paru o Rio da Pratu. .
Para o Cabo

f BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LI6BOA ——:—-' FUNDADO EM 1864

UANCO EMISSOR E CAIXA DO ESTADO NAS COLÔNIAS PORTUUUEZAS
riLIAES EM PARIS, LONDRES E KQVA,*XORK

CAPITAL  .... .... .... Etc. «U.OOOlOOOtOO
, FUNDO DE RESERVA  .... ......... Ele. 30.100 íOOOSOO

Balancete das filiaes do Rio de Janeiro, São Paulo, Per-
nambuco, Pará e Manáos, em 31 de Maio de 1924

ACTIVO
¦ Capital a realizar- .. •. .¦ .. «"••. .. ^. ....... .. ..' .. ... ."" s
Loiras descontailns '..-.'  .. ..< 11.880:160^538
Uetrase-effeitos a reoebers . * *. '*

Por c/proprla. (lo Exterior  .... .. I .i8l:703$l00
. Por c/proprla do Interior .. .'. ... ¦.. .. ,. .. .. .. .. 30.375::i9a$-i38

,Em. cobiaiiijil do Exterior .; .. ,....,..-..;.. .....'..,:,."!. .0.707:518Í.950
• Em cobrança do 

'Interior 
.. .. ..'./....¦..,':.:..'... 

f2.073:500$lG2

Valores'em liquidaçilo • ............... .. ... ., $
¦Kniprosilinos .cm c/córrcnle ..'..... ..... .... ;.. -10.005:5258303
Calores caiicionados ....-*.. .. .'.' .. ..' -10.500:0308039
Valores depositados  ..'..'.. ... 

'.17.715:1138050
.caixa matriz ¦¦ .. .*....... .... j.. .. sSiTí 1:6021)503
Agcncliis íi Flllaes no Exterior .. ... .... .. ,f ..:.. .. I0.235:977?782
AKOnelns & Flllaes no Interior .. ..... .. ,. .., •.. <12.36<:880¥857
Conespondcntcs do K,\tcrlor .. .. .. ... .... .... .. ., .f C.205:0C0$I57

.lioriespondentes do Inlcrlor .. . / .. .. ..-'¦'.: v: '.',' .. ;. 3.483:1131731
Tiiulos & Fundos pertencentes aq Danço ...... "2.316:6108856
li.vpothccas ..',?.... ...:•.. 3.111:3008050
Caixa: . .- '.'..-,*. ;. . .

Em inoedu corrente no Hanco  C.3.61:H3S3i0
Em moedá ouro no banco ........ 5188100

,Eni outras espécies no Banco .. .. ... 75:8218120
Em deposito no banco do Brasil .. .. 0.731:1008338
Em uutius liancos .. .... .'. ... 

'.. ..; 158:5528500, 15.3UO:556f 01U

Uivcl^as CÚUtas  ..'...-..  .. S7.5G5:661$0i0

, ¦'.'••*¦ " ''":¦'. '¦¦ 300.862:0133568
PASSIVO

Capital .. .".. .. .... .. .'. .... ¦ .. .. ...' -ii- ¦ 3.000:0008000
lundu dc reserva  .. . , 8 «*
Jicposltos em ç/c com Juros .. .. .. .. .... .. ...... ¦,'.'* ... 30.108,:i218562
Depósitos cm c/c limitadas**. ..*..,.-.. 30.571:0858708
Ueposltos cm c/c sem Juros d.002:6208122

pDciiÓsitÒS a prazo lixo .. .. ... ...V .'. ¦-... .. .. .. ,",. ,'•.-. .. 10.857:6338884
lieposilus cm c/ de cobrança do Exterior^. .. ..'....«.. .. '¦ 47:9108330
licpqslios em c/.ile cobrança'do Interior .. .. .......... 8
Títulos em cauçáo o em deposito .. ;.  .. .'. .. .. 88,282:3508580
Culxa matriz .. .. .. ...... ....... .. .....'. .. .. 7.'813:2501001
ARcncla-s & Flllaes no Exterior .. .. ... .. .. ... .. 20.621:2308677
Agencias & Flllaes no Interior .... .. ..-.. ,.; .. .. ... .. .34.820:0648113
CoiTospondenles do Exterior .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. 

4.812:1038132

Coriespondeiites do Interior .. ...... ... .; • .. ..| ..- ,. 1-, 163:1251847
Valores hypolhecarlos .. ; .. ......... .. .. 3.111:300*050
Letras a paprar ¦•... .. i.- .. .. ....... 830:8131647
Lucros c perdas •..'..'_ ;.... í
Ordens de pagamento ..... .. *., .. ... .. .. .. .. ;..,.,¦ .. ' 257:8968318
Diversas contas .,'  .. ,. 123.492:1778598

ÜS. .. .. .. ........ 390.862:0138508
Rio dc Janeiro, 7 dc Julho dc Í024. — Pelo Contador, Mario' Pereira.:'¦'— Pelo

inspector Gerente, Carlos Coita. '

TRIGO
DUBXOS AIP.ES, . de Jullio.
O mercado de triiro u termo. nc:tn

praça, fechou, liontem accessivel, com
alta parcial dc 10 centavos, cotando-
so por 100 kilos, postos uas docas, cm
Pcküs papel: ¦> . Bontcm Ant.
Para julho  13.50 13.50
1'ara agosto. . . . 13.60 13.50

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
A'«situação' db mercado de cambio era

aluda, hontem, multe tensa, de cuja pre-
carledade resultava a depreciação maior
das taxas. Demais fez-se sentir em es-
ca ki mnis (letíenvoh-ida a procura rte Ie-
tran para retn-eí&as, operando os bancos,
porém» em condições multo restrlctas.

Oe saques foram iniciados a 5 15|16 d.
pelo Tiunco do Hnisll para o mercado c
nobre pciiuenas íniantlíis. Os outros de-
ram as iaxa« dc 5 29|32, 5 7|8 e 5 13|10
d., para cobranças, recusando-se Hacur."Eram 

assi-.n nominaes us condições «Ij
mercado.

. Duranto o dia, desceu,/) mercado a
5 13|16 no Banco do Bratiil. com os es-
tra:igeiro« a 5 3|1 c 5 23I32 d., nnini-
nal. Desceu ainda H 5 II|1B c 5 21|32
d. para fechar finalmente, piira.lytiu.do o
nominal, com p bancário a 5 D|8 c o
particular a 5 11|16 d.

A ImprcEBüo da. pra«;a cru-de grandecapectativa.
O dollar. por ultimo, regulava a !*C'Ífi

!l$SdO e 0?900 e o franco u $503 u $50,*,
fi vista.

üs soberanos regularam a 52$ c a li-
bra-papcl a 428000.

O dollar cotou-sc ã vista de 9S400 a
0$800 c á prazo de 91510 n 0$G70.

TABI3LLA DB BANCOS
Praças

Londres . ...
Paris
Nova York. . . .

Praças"Londres 
. . . .

Paris ..."
Italia .......
Portugal
Nova York, . . .
Canadá 
Suissa
Hespanha . . . 

'.

-Inpao ....
Suécia. . . , 

' 
.

Dinamarca ....
Noruega 
Hollanda. ....
Syrla ...'..'.
Belgícn
Slova<iuÍa , . . 

* 
.

Allemanha (por ml-
lhiío de marcos)

Marco da renda. .
Áustria (por 1.000

coroas) ....
Rumania. ....

Vales-ouro. •
Por 1$000, ouro. .

Hobrà-lasèn:
Cafí. por franco .

/.'io ila Prata:
Chile (peso ouro) .
B. Alres (ouro) .

Por cabogramma:
Prnçns

Londres . , ,
Paris
Italia .•...'..
Novn York. . . .
Bélgica ....
Suissa ,
Hollanda. .

A nn (lias
5 15/16 a 52 3/32

$181 $500
9$510 a 9S580

A' vista
5 13/16 a 5 21/32

$487 a
5407 a
5268 a

¦ 05400 a

1S700 u
1$260 a.

3Í650 a

$427 li

$140 a
5060 a

$487 a

3$120 a

A' vista
5 25/32 a 5/8

$487 $503
$114 $421

05580 a 95850
1$282 a 1$284

15720 a'zzl$732
35610 a 35670

$5(13
M19
$287

0580(1
95500
15755
15200

25580
15550

35705
$500
5112
$292

5001

5170
$062

35254

5493

15050
35200

OS VAlJES-OtlRO
O Banco do Brasil cotou o dollar üvista a 95020 c 95700 e á prazo a 95580

o.9$670.
Esse Banco forneceu os cheques, ouro

para u Alfândega íl razão de 5$251 pu-
liei por 18 ouro.

Bolsa de Titulos
Com um movimento dc trabalhos des-

tituidos de maior importância funcclo-
nou ulnda. hontcm. 0 mercado de tltu-
los. As vendas levadas a effeito nu
Bolsa, foram apenas sobre apólices Re-raes e municipacs. regulando retraídas
as acções de bancos o companhias, us-sim como oe "de-bentures''.

As apólices uniformizadas, ficaram
firmes e as' municipaes sem modificação
de preços.

Vendas fechadas hontem-
.APÓLICES ,

Fcãèraes: - .
Uniformizadas, -5 «|» 4 a 774*5000
Uniformizadas" .... 14 a 7755000
Meudas,, de . 200$ ...,. ., 1 a gOOJOOO

Diversas Kmissijcs:
De 2005, nom. . 2 a 8005000
De 1:000$, nom. -.- 9 a 7405000
Dc 1:000$, nom. ; 114 a 7415000
De 1:000»; (cautelas); 124 a 7205OOO
De. 1:000$, port.. ;v, \ / 262 a 6705000
Del :000f. port. . 60. a 6715000
ObriB. do Thesouro 5 íi 922$000

.Ifiiniclpnes:
Emp. 1920, port. . 4 a 1575000
Emp. 1917, port. . 29 a 1525000
Bmp. 1917, nom. ... 12 a 1605000
Emp. 1920..port. .... 100 a 1475000
Dec. 1.933, 8 «l? . 60 a 1715000

ALFÂNDEGA
Ç. Ao director da Receita Publica foi en-

11.718
.15.608

9.139

8.057
l.llflll

4011
850

Total 
Desde 1" de jullio . . .

Ewistcncia;
No mercado ......
Em eçual data de 1923 .

COTAÇÕES
Tj/pos

Typo  . .
Typo 4 
Typo 5 
Typo 6 
Typo 7 
Typo 8 ...... .

Vendas (saccas) . . ,
Mercado irregular;'

Pauta . .

Vendas
Pela manhã.
A' tarde . .

NO DIA 7

11.207
35.834

233.343
856.489

Arroba
465300
•155500
445500
435500
425500
415500

95341

25880

Saccas

5622

Total 5.622
Preços pela arroba:

Typo .' ¦•', Nominal
Typo 7 em 1923 25ÍSU0

Mercado frouxo.
MERCADO A TERMO

O mercado do café a termo, regulou,
hontem. da seguinte fôrma:

Opções;
Abertura Vend, Conisr.

Julho  41573U 11520"
Agosto. ...'.. II$050 415000
Setembro  4150011 1058(111
Outubro  M5850 105450
Novembro .... 105550 405500
Dezembro .... 105700 105300

JterL-ftdo frouxo.
l''echaincnto:

-lullio ...... 415650 IlíBOO
Agosto  415500 II52OH
Outubro  415300 415000
Novembro .... 415030 415000
Dezembro .... 41500O 40$530

Mercado estável.
Vendas Saccas

Na 1" Bolsa 415000
Na 2a Bolsa 265000

Total 67.000
EMMBARQUES NO DIA 7

Para Marselha:
E. Ci. Fontes & 230
Ornstein & 243
Alfredo Sinner & C. . . 125
V. Soares & 7.250
E. Johnston C. Ltd. . . • 750
Grace & SUO
C, C. Franco Brasileira , . 250
Serafim Fernandes & C. . 625
Conen Arrigoni & C. . . 625
Pinto Lopes & 125
Pinto & 203

Para Amsterdam:
E. Johnston C. Ltd 725
Theodor Wille & 7.090
Hard. Rand & C. . . . . 620
Nortn Megaw & 750
Pinto & 7.000
Pinheiro Ladeira & C. . 

'. 
250

Para Gênova:
Castro Silva. & C. . . . ¦-.¦ 250
Theodor Wille & 250
M. Klnlay & 430
R. Johnston & 200
Theodor Wille & c: . . . 1.270
Cohen Arrigoni & C. . , . 87

Parn Stockolmo:
Ornstein &  1.900
S. Filandeza Ltd 575
Alfredo Sinner & 125

Paru Humburgo:
Alfredo Suínos & C. . . . 500
Pinto Lopes & 125

Para Nova Orleans:
Pinto Lopes & C, , . . . ¦» 1.000

Para Nova York:
Pinto Lopes & 250

Para Portos do Sul: .
Rocha Faria & 863
Ornstein & 150

ALGODÃO
Funecionou o mercado de. algodão,

hontem. sem movimento, cm posição de
espeetativa,

Os preços se conservaram Inalterados,
ainda (jue fossem dc baixa as suas per-
spectivas. Não se verificaram entradas
e houve regulares entregas.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 10 kilos:

Sertões 805000 a 825000
Primeiras sortes. . 785000 a 795000
Medianos  695000 a 765000
Paulista Nominal

Mercado paralyzado.
MOVIMENTO DO DIA 7

í,'ntro<l<-nv Faiífos
No dia dc hontem. . . . —
Saidas 228
Existência 11.844

. ASSUCAR
Regulou o mercado de assucar, hon-

tem, paralyzado e nominal, sem maior
procura e com os preços suspensos, mas
com attitude de baixa.

Foram pequenas as entradas c regu-
lares as saldas.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 60 kilos, cif.:

Branco crystal .... Nominal
Terceira sorte, . . , . Nominal
Terceiro jacto. ., . 

-. . Nominal
Demeraras ...... Nominal
Mascavinho ...,;. Nominal
Mascavo ; . Nominal

Mercado paxalysado
MOVIMENTO DO DIA. 7

Entrado* - -• Saceos
No «dia de hontem 200

Total, 5.000
Preços correntes

MANTEIGA

Finando Minas . . 75600 a 85000
Superior .... "*nníl ll 7'500
Regular 

'..;:. «55=00 a 05700
BANIJA

Do 7'oi-fo Alegre:

Latido 2 Idloa. . 
35400 

35500
Lata do 1 kilo 35100 u. «.-.OO
Lata do 20 kilos. 3*400 JSoOO

Do Lanuna:

Lala'de 50 kilos. , 35300 35400
He Itajahy:
Por kilo: „"„.

Laia do 2 kilos. 3J400 35500
Lata de 10 kilos. . 3*400 35500
Lata dc 20 kilos. . 35400 35500

Dc .lfliins o S. Paulo:
Bur kilo: ,„.,

Lata do 20 kilos. . 35200 3*300
Lata de 2 kilos. . 35200 35J0O

FARINHA DE TRIGO
p,.p H'iOL'tJ *

Brasileira. .' . . . 345000 a 345200
Buda Nacional . . 375000 a 375200
Nacional  355000 a 355200

TOUCINHO
Por kilo: ,.,„„

Commum  25200 a 25400
De fumelro .... 3*000 a 35200

MILHO
Por 60 kilos:

Vermelho superior Nominal
Misturado e regular. Nominal

FARINHA DE MANDIOCA
Por 50 kilos: , ,

De 1" qualidade . Nominal
De 2» qualidade . Nominal
De 3" qualidade . Nominal
Grossa Nominal

AT,COOT,
Por pipa do 480 litros:

De 40 grftos . . . 1:2805 a 1:300$
Do 38 grilos . . . 1:2405 a 1:2505
De 36 grilos ... 1:2005 a 1:2105

KEROZENE
A colacslo desse artigo, na Texas Com-

pany, na" Standard Oil c nu Anglo Me-
xican, caixa com duue latas do 3«,8a
litros:
Por caixa 3U000

GAZOLINA
A cotarão desse artigo, na Texas Com-

pany, na' Standard Oil e na Anglo Me-
xlcan. caixa com duas latas do 37,85
litros: „.„„,.
Por caixa 295000

AGUARDENTE
Por pipa dc 480 litros:

De Campos . . . 62050011 11 6305000
De Angra dós Reis 6405000 tt 6505000
De Paraty .... 080*000 a 670*900

.tARQUE • .._
Por kilo:
lüo da Pratu:

Patos e mantas . —
Puras mantas. . Nominal

Fi-otiídlm."
Paios e mantas . Nominal
Puras mantas. . Nominal

Hio orando:
Patos e manias . Nominal
Puras manias. . «•"

Matto Grosso:
Patos e mantas . Nominal
Puras mantas. . . 

' Nominal
ilíinní, c 8. Paulo:

Patos e mantas . Nominal
Puras mantas. . Nominal

CARNES VERDES
MOVIMENTO DE HONTEM

Foram rejeitados: 1 1|4 rezes, 1 vi-
tello e 2 porcos.

Forani vendidos para os subúrbios:
44 rezes, 1 1|2 vitello e 2 porcos.

Forani abatidos hontem:
Bezes  487
Vitellos  83
•Porcos 'J9

STOCK NOS ClTtRAES
Foram recolhidos hontem aos curraes

dc Santa Cruz. afim de serem abatidos
amanhã, 508 rezes, 89 vitellos c 105 por-
cos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, actualmente. nos campos de

Santa Cruz. afim de supprir o abaste-
cimento do Matadouro: 1.100 rezes, 190
vitellos c 142 porcos.

ENTREPOSTO
Foram' vendidos n-o Kntreno^lo de Sí»o

Diogo: 142 rezes, 83 vitellos, c 05
porcos, pelos seguintes preços:

Kilo
Rezes "IS 0 r, 11 a 15160
Vitellos .... 15500'a 15600
Torcos 2*600 a 25800

CÃES DO PORTO
Kmb;«rea(;nct* a tra ca da tí ao Cáes do

Porto, no trecho cul regue ti empresa ar-
rendataria M. P,uarque dc Macedo, hon-
tom, as 10 horas:

Armazéns í
Interno 1 — Chatas diversas — Com

carga do "Hild H. Stlnnes" — Descarga
de cimento.

Interno 1 — Chatas diversas — Com
carga do "Ida" — Descarga de cimento.

Interno 2 — Vapor inglez "Sincar
Llghl" — Descarga de carvão.

Interno 3 — Vapor allemão "Alt-
marck" — Descarga de cimento 110 ar-
mazem externo R, J.

Interno 4 — Vapor nacional "Anna"—
Cabota-gem.

Interno I — Hiato nacional "Pra-
roux" —Cabotagem.

Interno 5 — Vapor norueguez "Crux"
Interno 8 (mlxto 6) — Chatas dlver-

saa ó|c. do "Drydcn" — Desc. arroz,
armazém 1.

Interno 6 — Vapor nacional "Allegro-
te" — Cabotagem.

Interno 6 (mlxto C) — Chatas di-
versas c|c. do "Ardlto".

Interno 8 -^ Chatas diversas — Com
carga do "Camamú".

Interno 7 — Vapor inglez "Mercedes
Larrinaga" — Descarga de carvão.

Interno, 8 — Vapor allemão "Rio de
Janeiro".

Interno 8 (mlxto C) — Chatas diver-
sas cie do "Valparaiso" — Desscarre-
gando cimento (armazém ext. T. .T.)

Interno 9 — Hiate nacional "Merco-
des" — Cabotagem.

Interno 9 — Chatas diversas — Com
carga do "Cubano".

Interno 9 — Chatas diversas — Com
carga do "Sllarais" — Desc. cimento —
Ext. R. J.

Interno 9 — Chatas diversas — Com
carga do "Ceylan",

Interno 9 — Chatas dlversa3 — Com
carga do "Belém".

Pateo 10 — Vapor Inglez "Wearpool"
Embarque de manganez.

Pateo 11 — Vapor nacional "Sumaré"
Cabotagem.

Interno 15 — Barca nacional "Almi-
rante.- Saldanha" — Descarga.

Interno 15 — Chatas diversae — Cora
carga do "México Marú" — Descarga
para os armazéns 1 e 2.

Interno 16 — Vapor francez "Ipa-
nema".

Interno 16 — Chatas diversas — Com
carga do "Pan American".

Interno 17 — Chatas diversas — Com
carga do "Mosella.",

Praça Mauá — Vaga.
Movimento do Porto

ENTRADAS A 7'Dc Florianópolis — o paquete nacio-
nal "Anna". •¦'•-••¦¦•¦•-¦¦*.

Dc Porto Alegre — o paqueto nacio-
nal "Aracaty".
De Nova Orleans — o vapor americano"West Nerls".

¦De Buenos Alre« — o paquete hespa-
nhol "Infanta Bourbon".

Dc Bordeaux — o paquete francez"Mosella".
De ülasgou — o vapor inglez "Bro-

ving".
De Ponta d'Areia — o hiate nacional"Pharoux".
De Antuérpia — o vapor Inglez "Bi-

ela".
Do Santos — o vapor allemão "H.

Stlnnes".
De Tainpico — o vapor americano"San Fernando".
De Santos — o vapor nacional "Igua-

pe".
D» Santos — o vapor inslez "Newton

Moor".
Do «Santos — o paquete nacional"Curityba".

SAIDAS A 7
Para Siinloii — oèi viiporçi nuclonueii"Iria". "Canoé" o "Araguary".
Para Porto Alegro — on punjuotCHmuilonuoK "Cubulao" o "Itapura",
Para Santos — o vapor americano"llamnier«iir»i".
Para Buenos AlreB — o vapor Inglez"San vYrniiiido".¦Para Imhltuba — o paquete nueloliul"llacoloiny".
Pnra Marselha — o pnquelc francez"Ipanema"
Para Helíin — o paquete nacional"Itassucê",

VAPORES MSPBRADOB
Portos d" Norte — "Inibira" . . 8
Rio (Ia Prata —. "Paclílc" ... S
Porton do Sul — "C. Vasc-nuvllos" 8
Rio da Prutu — "Cesare Battlstl". 8
Rio da. Prata — "A. Leglon" ... il
Itlo da Prata — "Zeelandla" ... !l
Rio da Prata — "Taormina" . . 11
Hamburgo — "Ruy liarbosu", . , lu
Rio da Prata — "Vandyek", ... 10
Portos do sul — "Elhna" .... 10
Oonovu — "Duca d'Aosta" ... II
Snuiliampton — "Andes" ... 12
Portos do sul — "Ethu" .... 12
Rio da Prata — "Alnianzora" . , 13
Santos — "Itlo Amazonas'' . . . 13
.Manaus — "dono Alfredo" ... 13
Nova Vork — "Vestris" .... 14
Amsterdam — "Oranhi" 14
Rio da Prata — "Ré Vlttorio" . . 15
R'o da Prata — "Lutetla" ... 15

VAPORES A HA1R
Llvcriiool — "Herschel" , . . .Caravoilus — "Sumaré" , . . .
Rtockliolnio -- "Pacific" . . .
Portos jo Sul — "Cte. Capella" ,
Pclnla», o csc«. — "Itaperuna" ,
Port'i« i|o sul — "Iblapaba" . .
Nova. Vork — "AmOrlotlll Leglon
("renova — "Ceoare Hiillli;ll" . ,
Laguiin 11 enes, — "Anua" , , ,
Amsterdam — '"/.ei-lnuillii" . , .
Qenovtt -- "Taoriiilini" , , . ,
Iguiipe e enes. — "Plraliy" . . .
Moulevldíu' — "Macapá". . . .
Parahyba — "IrlK" <¦.
Arnuiijn — "llapacy"
Montcvldío 1— "Itabira" , , . .
N'ova York — Vnndyck". . . .
Porlos do Sul — "ItitbcrA" . . .
Recito e chc. — "Itaglba" . .
S, Mathcus — "Iguupe" , , ,
Riu da Prata — "Duca d'Aostu"
Portou do Norto — "H. Alves" ,
Itlo da Pratu — "Andes" . . .
Punia d'Arolu — Iraty" , . .
Pará c «'Ho. — "A. Pennii" . ,
Soulhaniplon — "Almunv.iru" .
Laguna e esc. — "Prospera" ,
Itlo da. Prata — "Vestris" . . .
Itlo da Pratu --- "Oranla" . . ,
ilenova — "Ré Vlttorio" . . ,
Nova Orleans — "I^iges" . . .
Antuérpia — "Alegrete" . . . .
BordéOS — "Lutetla"
MossorÒ — "Rio Amazonas" . .
Itiijiiliy o esc. — "Ethn" . . .
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THE ROYAL MAIL
STEAMF-ACKETC»

MALA REAL
. JNCLEZA

!THE RrVCtFK STEAM
«NAVICACTlpN COY.
:u n «« 1

COMPANHIA DO
PACIFICO

PRÓXIMAS SAIDAS PARA EUROPA
ALMAKZORA
ANDES .. ..
DESEADO ..

13 de Julho
26 de Julho

6 de Agosto

ARLANZA
BARRO..
AVON ..

10 do Agost»
20 di Acosto
23 de Agosto

O MAGNÍFICO E LUXUOSO PAQUETE

ALMANZORA
SalPí nu diu 13 do Julho paia Uahia, pnniaiutiurn, Madeira, Mfhn«i.

I.ehúes, (via Lisboa), Vigo, Cliei-üurgo o Soultiaiiipton.

PRÓXIMAS SAIDAS PARA RIO DA PRATA
PNDES
DESEADO
HIGLAND PRIDE
ARLANZA .. ..

I
I

TERCEI!*! * CLASSE
Para Portugal, nos vapores da .série "A"
Para Portugal, nos vapores da térlo. "D"
1'ara Hespanha, nus vapores da serie "A"
Para lle.-panlia, nos vapores da série "li"

Para cherburgo. ."uulliamptpii c Liverpool, pelos
das series "A" c "D"

12 ds Julho
17 de Julho
22 de Julho
28 de Julho

r,50<;ooo
r.intoeo
555«ooo
5Í5Ç0O0

vapores

Nos preços acima nio eatâo Incluídos os impostos
(180-5000

para Havre,
vorpool.
SIRIS .. ..

SILARUS.. .

SERVIÇOS DE CARGAS
Antuérpia, Ro tterdüin, Hamburgo, Londres e Ll-

1' quinzena de Julho
2" quinzena de Julho

I
I
I
I

Paia cargas trata-se com o corrector B. de Sampaio, no es-
criptorlo da Companhia e

IPARA 

PASSAGENS E MAIS DINFORMAÇÕES COM I

MALA REAL INGLEZA1

1 AVENIDA Riõ BRANCO N* 51-55
CAIXA OO CORREIO 21

TELEPHONE N. 8O00
NORTE

I
•

pp ATTC ___ SI quer ser íeliz em empregos, em na*
'J*™»*"p goclos e em amizades, _ozar saude, edü-
car a vontade, augmentar a memória, a lucidez de ea-
pirlto o o vigor physico e viril; agir pelo pensamento â
distancia, livrar-se das Influencias estranhas e doml-
nal-as, vencer as difficuldades da vida o alcançar a f«-
licldadc e a paz, peça ja o MBNSAOEIRO DA FORTO»
NA. Dá-se em mão ou manda-sn pelo Correio, grátis. St
Berve para adultos e não analphahctos.

liacreva para ARISTÓTELES ITALIA. a CiMXA. POS-
TAL, 604, — Secção A — IRua S. José, 6). MtURtto-noa
nome o endereço, escrtptos com clareza, hoje meamo.

iiitiiimiH.t HiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiimiii miiiiiiiiiiiHiiininmiiimiHnuiift.
PRYTANEU MILITAR

Praça da Republica 197 - Telephono: Norte 2405
Moderno estabelecimento de instrucçio primaria e secun-

daria. — Dactylographia e aulas praticas de inglez.
Continuam abertas as inscripções para as poucas vagas

existentes.
TimHllllllllllimillllllHIIIHIIIIIIIIIHIIIimilllMIIIHIIIIIMIIIIIIHIIIIIIIWnilimilliir
ROGAMOS AOS SENHORES MEWCtKS VISITAR, NO INTERESSE DO» 

'

SET'S DOENTES. OS APPARELHOS ORTHOPED1COS EXPOSTOS
EM NOSSO ESTABELECIMENTO E QUE OBTIVERAM NA EX.

POSIÇÃO DO CENTENÁRIO UMA DAS MAIS ALTAS BE-
COMPENSAS (DIPLOMA DE HONRA)

Quebradura
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS

O Prof. Í««i-rt»W devendo ansin1ar.se pnra visitar os seas Estabele*
elmentos «o Norte, onde o esperas» ceaaeaas «le daenten, otísu a sua nrate*
rosa clientela aue s6 utarn no sen eoimnltorlj do Rio atê o dia

15 DE JULHO
Roga-sc nüo esperar os ultünos dias, sendo todos os apparelhos leitot

sob medida. ,
A Hérnia C- uma moléstia da qual o doente esta diariamente ame*.

cado de graves perigos que são conhecidos pelo nome de Estranjmlaniciito
Hernlario. Esta moléstia (na maioria dos casos a Intervenção do cirur-
gião chega atrazada) âs quaea estão sujeitos os herniosoi. é tão "-Trave au*
em poucas horas passam da vida a morte, tottrendo' terrivelmente tudo
Isto por causa que muitos destes doentes compram cintos não adaptáveis
ás qualidades de auas hérnias, ou vendidos por pessoas Incompetentes.
O estudo das differentcs Hérnias, das suas fôrmas e posição e do grão do

desenvolvimento é do muita Importância na
contenção, para o tratamento das Hérnias
e deve sempre servir de guia aos 3rs. rao-
dicos para aconselhar aos seus doentes o
cinto a ser fabricado sob medida, segundo
a qualidade da doença.

O cinto Electrico Orthopedico doPref. Lnzzarial é um maravilhoso appare-
lho feito sob medida, sen-, nenhuma mola
de ferro, completamente de tecido Elastl-
co, leve, ihVtsivel e auave, permittindo aos
enfermos montar a cavu.no, fazer qualquer
trabalho ou fatüga,, contendo a mala volu-
mosa quebradura a qual será fixada em

brevíssimo tempo.

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
POR ÇIHA DA PHARMACIA. — E1VTKASA PK_A RUA DO

ABERTO DAS lt DA MANHA ATa? S SA TAADS

mmmi] tWWm\
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Chronica Musical
• ai» »

Com mem oração-— Nepomuceno
Acreditando que u conimomoração

dos grandes vultos da musica brasi-
I ><ra se acha uomprehondlda no seu
*.-ogramma do educação, a Socleda-
de do Cultura Musical, fundada em
novembro do 1920, prostou homena-
gom á memória do Alberto Nopo-
muceno festejando com um bellissl-
mo concerto, ante-hontem, o sexa-
geslmo annlversarlo do nascimento
do grande cearense.

O Instituto Nacional do Musica,
ondo so realizou essa homenagem-
apotheoso, no salão nobre, associa-
ram-se a osso gesto cívico, com uma
preciosa contribuição musical —- a"Elegia Heróica", palavras do Coelho
Noto, musica do Henrique Oswaldo.

O rablscador destas linhas, numa
despretencioBa palestra sobro a por-
sonalidado do Alberto Nepomuceno,
[oi dlslingutdo pelo numeroso audl-
torio com uma prolongada ovação.
Recebeu tambem unia calorosa manl-
Costaçãb do apreço o sr. Coolho Neto,
nutor da "Elegia heróica", a gloria
do Alberto Nepomuceno"Vives dentro da morto!

Tua alma que, no ardor da inspl-
ração, se manifestava om melodias,
como a resina, essência da arvoro,
se dissolvo om aroma no thurlbulo,
resurges nos hymnos o poemas quo
delxaste.

Náo podo a Morto prender-to cm
seu silencio lugubro: estás comnosco,
presente, õ genlo harmonioso.

Como Orpheu; que as baechantos
trucidaram, e, morto, ainda invocou
à sua amada Eurydlcc, tu, da Éter-
nlelade aonde assistes, pelo que dei-
xiiste, essência da tua alma, cantas
entro os vivos, cantas o cântaras
eternamente deliciando os corações,
Clarificando a Pátria, em cujo amor
te Insplraste..

Salve! cantor eterno, cuja voz se
levanta do Rllonclo onde tudo se cala.

Gloria uo teu nome, ao teu genlo ú
tuu i.rlo'. Cilorlu!

Pela prlinelru vez vimos no Rio
do Janolro umu festa em que palpl-
lavam no mesmo rythmo todos os
corações, num Isochronlsmo do sau-
dades.

A concorrência fol numerosíssima,
excedendo de multo u lotação nor-
mal do Balão. A' disposição, no pai-

TOSSE?
1'LilTOIlAI, 1)13 MIX, «VACO

E AGRIÃO
NUNCA FALHA ! — —

A. Lclrna I.cllc — 1'clutnn
Vinde-Eo nas principaes drogarias

pharmacias
Lie. ti. S54, de lS-G-üaa

lano, senhorlta Almfic Mllano, se
nhorltu Cíulomur Noguelru da Uumu.

Viola — Professor Orlando Frede-
rico.

Vloloncello — Profeusor Alfredo
Gomes.

Contrabaixo — Proíessor Ricardo
Roveda .

Corpo coral do Instituto N. do
Musica.

Regente — Maestro Francisco
Bragu,

lt. 15.

Bandeira «tampa. Plano — Profes-
«or itOHHlnl Freitas.

Palestra sobre a porsonulidudc do
Alberto Nepomuceno — Pelo sr. Ro-
drlgues Burboaa.

Homenagem do Instituto Nacio-
nal de Musica.

Henrlquo Oswald — Elegia Herói-
ea (A' gloria de Alberto Nopomuce-
no). Palavras do Coelho N6to. Coro
paru votes femininas com acompa-
nhamento de plano, harmonlum e
cordas,

Canto a solo — Sra. Antonletta de
Souza (Premio de viagem).

Plano — Professor Rosslnl Frol-
tus.

Harmonlum — Professor Barrozo
Netto,

co, dos alumnos do Instituto em he- Violinos — Professora Paullna
mlcyclo, o buBto do Nepomuceno ao D'AmbrosIrf, professor Humberto Ml-
centro, npresonlava um bello aspe-
eto.

O Trio do Nepomuceno fol um pro-
dlgio do figuras do execução. Os eô-
roB erum admiráveis do precisão, cx-
presslvos nas meias tintas u de gran-
de belleza lia cohesüo das vozes.
\ O poema musical do H. Oswaldo
ú uma pagina admirável do folia Ins-
piraçáo o do brilhante factura, ovo-
canelo constantemente duas phrasea
do Trio do Nepomuceno, como uma
auroola gloriosa a uma Idéa musical
do grande morto.

Começa u Justiça da Historia do
grande eleito Alberto Nepomu-
ceno. , , .- • ,.,

Damos em seguida o programma:
Alberto Nepomuceno — Trio para

piano, violino o vloloncello.
l.« — Molto lento e legato — Dop-

pio movlmcnfo — Molto lento.'i,° Adaglo.
3,? —" scherzo — Com vlvacldade

— Quasi undanto — Tempo 1.'.
.1." — Fina) —'- Largo assai o mol-

to expressivo,— Coh moto — l'lu'
mosso.

Plano — Professor Barrozo Netto,
violino — Professor Humberto Mlla-
no e vloloncello — Professor Alfro-
do Gomes.

Alberto Nepomuceno — As Uyáras
(Lenda amazônica). — Palavras de
Mello Morase Filho. Coro para vo-
zes femininas com acompauhamon-
to a plano..Sras. Antonietta cie Souza, Evan-
gollnu de Alencar, Guinar Bandeira
Stampa, Julleta Telles dc Menezes,
Maria Luiza Guimarães, ltosetta Cos-
ta Pinto e Xikl Souza Lopes; senho-
ritas: Bahy Joppert. da Silva, Ceies-
lo Cerquelra, Germana Mallet Ja-
i-ques. Jacyra Amorim, Judith Mu-
milhão, Maria Emma Freire, Maria
Estlier Alliadas, Marlelta Bezerra e
Olga Abranlião. Solo — Sra. Guinar

0 THEATRO
EM

dollolosamtnto desenvolvido o assum-
pio pelos auturev, o publico o dirá,
na certeza de que todos — aftlntu-
no* a empreaa — proolamurBo o
oxlto da pec» que o sr, Velaeco esco-
lheu pitrli I" recita d.- asslgnatura.
ESPECTACULO EM HOMENAGEM" À' AIUJBNTINA

Reallsar-so-á, amanhã, no theatro
Carlos GomiM, a recita de gala pro-
movida pilo autor sr. Le. poldo
Frôes, em homenagem i grande data
da Independência argentina.

O programmu organizado para es-
sa testa o o seguinte:

Saudação ã Republica Argentina
pelo «ecrlptor thcutral sr. Renato
VIanna; representação da peça "O
Quobranto", do escriptor sr, Coolho
Nettc; neto vurlado por nrtlstas ar-
geiillnoe. ,e, .finalmente, representação
dá conudl'.' em um acto, "Teue beijos
serão mouH", do escriptor portenho
sr. Jullo' Escobar, traducçáo o ada-
ptação doer- Paulo dc Magalhães.

MUSICA

AGUA FIGARO 6 a melhor tintura
por quo dá ao cabello ou barba a
côr ò brilho naturaes. A vencia nas
perfumarlus, pharmacias e droga-
rias. Preço 10J000.

PETRÓLEO IIAYA tônico portu-
mado mais efficaz contra a queda
o utrophlamcnto do cabello. A'
vencia nas pharmacias, drogarias
e perfumadas. Preço CfUOO.

UtClSllciÜA.
M$m£MiTJODjRS HS PHf}RNfJCIfJS"L DfíOCflRIfiSi-,

SATISFACÇÃO
As nossas -forrações dão sempre ln-

leira satisfação mesmo as pessoas de
gosto mais requintado. Temos pes-
soai habilitado e lindo sortimento
Om PAPEIS PINTADOS ESTAM-
PA-üOS, VIDROS. QUADROS. ES-
PELHOS. MOLDURAS, ESTAMPAS
RELIGIOSAS, TAPETES "CONGO-
LEUM". VTTRAUX. etc. Ourives, 59.

PIANOS
E AUTO-PIANOS ALt.EMAKS DE

I»nlMEIHA ai'AMI)AIlB
Visitem a permanente c grando
ICxposIçio da CASA ADOLFO BEN-
GELL. Rua do Passeio n. 42. loja
— Telephone Central 2336. Ven-
de-se a dinheiro e a prestação.

"LA LEYENDA DEL BF/SO".
"PREMIE'RK". PELA VE-

LASCO
Depois (to exito alcançado pela

aperta "La Monterla", dá-nos esta
noite h. Companhia Vcíhmco, uma
nova peça do mesmo gênero daquella.

Obra do doía autores ainda mo-
ços — Antônio Paso (filho) o EnH-
qu? Reoyo, musicada por dois maça-
tros brilhantes — Soutullo o Vert —
fol dlstlnguidu pela Súutedudc dc
Autores Hospanhoes com o primeiro
premio no concurso recentemente
aberto o ao quul se apresentaram ul-
guns dos mais apreciados libretistus
e compositores. O sr, Velosco, in-
formam-nos, mwntou a peça rezlu-
mente c deu aos princlpae« artistas
da companhia os mais Importantes
papeis. E parti.' que o leitor tenha
uma Idéa, omborn pallida do interes--
s-p c cia poesia cia peça, que tem. ao
mesmo tempo que uma lindíssima
musien, muito espirito o grtiçn, da-
mo*, a seguir o asfiumplo da "Lenda
do beijo":

"A inâc dc "Amapola" fol dc liil
formosura que nunca no mundo liou-
vô outra eguul o os muloros plntorts
pintaram a figura que teve a seus
pes uma coroa real. Por tão altos
<inv re» renegou fua raça; deixou eua
vida por mais nobre vived, sem pensar
que no inundo o que o amor exalçj,
faz o tempo apagar e depois morrer.

Flor de amar, murchou como as
flores... E ao vêr-se humilhada P' r
aquelie que adorou, abraçando "Anui-
pola" — nascida dr amores — doen-
to e tremendo, voltou. Vinha ferida
de morte c ao senti:- que morria unia
noite a fez reunir á tribu. Foi até
junto de "Aintipula", que Innocente
dormia e assim lhe fuiou de eeu
porvir: "Filha minha I Como eu tui,
tu serás o se to lego minha belleza'
fatal, como eu aoffri tu não sofíro-
rás: da mulher a belleza 6 a fonte
do mal. Do um encanto perverso te
vou defender e ffge daí redes onde
eu me prendi, pois embora que a
morte me não deixo mais ver-te, ml-
nha ultima prece velará eobre tt...

O mel. hão de querer, de tua boca
incendida, .mus aquelie que em teus
lábios ponha um beijo de amor mor-
rerá, porque a morte nelles vne es-
condida como víbora occulta em ver-
melha flor."

Esta é a lenda do beijo. Como fol

CONCEPTOS HISTÓRICOS
Dada a Impossibilidade de encon-

tríl' uhi violinista quo qulzesse, us-
sim do improviso assumir a respon-
Habilidade dc Interpretai' u difficil
•peça "Chaconne", du Baeli, tiuo
consta do prrfiramma do Hegundo
concerto hletorlco promovido pelu
revista "Brusll Musical" o devido á
situação, anormal criada pelos acon-
tecImentüB de S. Paulo, que impedi-
ram a vinda do sr. Lconldos Autuo-
ri, encarregado de sua execução,
uommuiilcu-nos a direcçáo daquellu
revista, que fica transferido "sine
dia" a realização daquello recital,
quc devia ter logar hoje.
' 'inematoeraphia

JACKIE COOGAN' ESTA' NA Tl5'LA
DO ODEON

O novo trabalho do pequeno Ja-
ckie Coogan, que o Odeon começou
hontem a exhibir — e que sem favor
está talhado a úiii grande exlLo — é
um fllm do gsnoro "My Boy", Isto
é, em quo o genial garoto tom re-
cursos para nos fazer rir, e uo mes-
mo tempo para noe encher os olhos
de lagrimas, em momcntfs soberbos,
nos quaes''temos de reconhecer toda
a sua força du artista. Este film &"Pupae" (Daddy). cujo oxlto ua
America do Norte foi espantoso, uen-
do eom "Circue Day'\ os dois me-
lhores trabalhes feitos por Jacklc
Coogan, ultimamente.

"ZAZ.V, NO AVENIDA
"Zazá" '6 o bellisslmo fllm que a

Paramount está exhlblndo, desde

hontom, no Cinema Avenida, com u
lindo actrlz Gloria Swanaon,

Esplendida comedia do moderno
theatro franeoz, tem "Zazá" na -fn-
cantadora Interprete uma criadora
admirável da alma apaixonada da
cunçonetlata, que ludo sacrificou pelo
seu amor. A montagem do film i
uma verdadeira maravilha,'quer po-
ias ecunas originaes com quo bo am-
pilou a comediu, quer pelo luxo e
brilho, artístico de que as «cenas da
fantasia -estilo revestidas. "Zazá"
devo, pois, ser vlB'a.
Informações e boatos

Estreou, ante-hontem, no Caslno
de Copacabana, representando uma"rovuotte", uma "troupe" dirigida
polo actor Randall. recentemente
chegada do Buenos Aires.

• ?? Reappareocrá, no próximo sab-
bacio, uo Republica, a Companhia
ItaPa Ka neta-Luclllu Peree. Será ro-
presentado o velho drama "A mor-
gaáinha do Vai Flor", com a Bru.
Lucllla Peres na protagonista. Neafa
nova sôrle de r:eltas dar-nos-á <i
companhia u conhecer u nova poça—"Alma íorte".

•«•A Companhia do S. José vae
começar u onsalar a revista "Ca-
rioca", do dr. Oocar Lopee, um dos
autores da vlotorlosa revista "Sonho
de ópio", com tunto oxito represen-
tada naquelle theatro.

••* A Ccmpanhla Leopolodo FróeH
representará na próxima sexta-
feira, em "reprise", a comedia d;
Trlalan Bernard — "O café ,do Fe i
lleberto". _••• No próximo iTi« 20 do correu-
to, realizar-se-á, no theatro Recreio,
a festa artística dee actrizes sraj.
Balblna Mllano <i Judith Vargas,
quc, para tal, organizaram um va-

I rlado programma.*•• Segundo ecmmunieução quo rc
cebenios, fol contratado para* fazer
parto da Companhia Brasileira de

Docluniaçflo o actor sr. Marcllln
Lima. .

••» Entraram em ensaio», no Trlu
non, a comcdla-burleioa "SeowttU'10
do S. Ex.", do Br. Armando Gcnza-
ga o "Flour d'oransor", do Blrabau r
Dolley, um dos Ultimos auccetfsos
parisienses, quo ou srs. Abadie de
Farta Rota < R. Alvlm, traduziram
com o suggestlvo titulo do "Lua da
mol",

Espectnculos para hoje
MUNICIPAL — "Amureueo".
TRIANON — Em famlIV.
CARLOS dOMES—"Sangue azul".
LYRICO — "La leyendn dei beeo".
RECREIO — "A1 la-Oarçonne".
S. JOSE' — "Dito o feito !",

Cinemas

Ivwwwwol

CENTRAL — "O orlme dos ho<
menu".

UIALTÚ — "No redomolnho d*
vl<U".

ÍRIS — "Do vagabundo a "gentlo-
man". ,

PARIS — "Vlolota".
IDEAL — "Monsagepi da mela

noito".
HADDOCK LORO — "Deeejoi".
BRASIL— "Boljns que torturam".
AMERICA — "C'gualra humana",
TIJUCA — "Nogro hospitalidade^

IODEON — "Tapuo".
AVENIDA — "Zazá".
PATHE' — "Vagabundo «entllho-

m'tm".
PARISIENSE — "Luzes na som-

bru".

Dr. Paulo Cezar de Andrade
Clrurg. VI» Urlnarlie — Assembléa 41

E' dever de todo homem
newgurnr o futuro de eua familia.

Atsegure-o V., adquirindo a terra
onde localizar o seu lar, a qual 6
vendida com as maiores íacllldadcs
pelu
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DB JANEIRO
Rna da Aesemblín, 79—Contrai SSBI

1

Rtl DOS
UMMHETAU!

>conrram^/n7odeçoviqor

VANADIOb
O GPANDE FORTIFICANTE
Dasia usor um vkJto por m?z
\tmauiaiiu\tvtuit,w m-«e-i} m)

A W*^M m.

PARA RYliME E TülLETTK INTIMA DAS SENHÜRAS

GYROL
Em caixas com 20 papeis

INDICAÇÕES:
Corrlnientos fétidos.

Inflamações do utero,
Dórcs dos ovnrlos.

Collcas íitorlniiv eto.
Amostras síratls para ou srs,

Depositários: E. T. MELLO & Gia.
RUA DA ALFÂNDEGA 139, sob. - RIO DE JANEIRO

GYROL esti a venda nau sc-,
guintes catas: Rnas 6eto do
Setembro 61 o 01. Gonçalves
Dias 41 o 91. Urngmmna 27,
35 e 91. PrtaAetro 4* Marco

13, 14, 17 o 149
modloos o purtclrn.M

I
I
1
I
m

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

HOSPITAES. ETC.
A' VENDA EM T0D08 06 ARMAZEN8

COPACABANA GAS1N0-THEATR0
HOJE <* HOJEO TERÇA-FEIRA

A'S 9 l|2 HORAS

OR^HSTDE SXJOOHISSO
RANDALL-FLORELE e sua iroupe " I/Alouette", com a revista

^)OH! OHERI!^
Camarotes o Balgnolree, 50$000 —

NÃO SE RESERVAM LOCALIDADES
Poltronas, I2$000

Q uinta-fiira, 10 — Z* recita de asaignetu ra

1| PASSEIO AO

PÃO DE ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAN. £L PASSEIO

I ————..
AVISO AO PUBLICO — Oa carros

aoreoa funcojonam oom frequonola, dia-
rlamento, desde sete horas da mannà.

A'a segundas, quartas e sextas-feiras
a ultimo carro aobo da Praia Vermelha
pa»a o Pio: do Assucar ás 6 horas da
tardo e is terças, quintas, sabbados e
domingos is 10 horas da noite. Se ohover,
funoolonará somente ati is 6 horas da
tarde.

TELEPHONE: SUL 768

A GRANDE
MARCA

HOHCPATHICA
VENDE-5EEMT00O0BMSII
PROCURE NA SUA PHARMACIA

J.AimiDACARDOSO&ClA
«.MARECHAL F10RIAI10N.169

RIO DE 3ANEIR0

Dr. A. F. da Costa Junior j
Assistente Fac. Med. — Pelle '—. $*-
phllls - Tumores - n.icllumtUerapla
— Fua Chile 17 (4 ts «)•

i—-pitiUhAS——

.tnlulas de Papalna o Podophyltna)
Empregadas com suecesso nas moles-

tias do estômago, rigado o intestinos, Es-
tas pílulas, alim do tônicas, silo indicadas
nas dyspepsias, dores de cabeça, moléstias
do rigado e prisão do ventre. Síio um po-,
dei-oso digestivo e regularizado!' das se-
créçOos gustro-lntestlnaos. K' venda em
todas as pliarmaclas o drogarias. Vidro,
ÜS500. Depositários: Martins 4: Bacelar,
nosario, 172.

INVERNO
20% DE ABATIMENTO
nos preços dos Tecidos
de lã, Astrakans, Flanei-
Ias, Cobertores, Pelles^
Casacos, Blusas, Echar-
pes, Capas, Gorros e
Vestidos de malha e de
lã para senhoras e-cr-e--'/: ancas. '-#'¦'

CASA SUCENA-
JiaMPMiMIlg^^

CAMPEÃO DOS CAMPEÕES

CHA' PRGVOST
THEATRO RECREIOf EMPRESA

RANQEL A C,J
HOJE — A's 7 % e 9 % — HOJE í^B

3^> — EM MARCHA VICT0RIO8A PARA O CINTEN..RIO — ©»a

A' LA GAROONNE
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Theatro S. José Director artístico Luiz Peixoto
Director scenico Isidío Nunes

HOJE, ás 7 % - DUAS SESSÕES - A's 9 %, HOJE
A REVISTA DE BASTOS TIORE E EDUARDO VICTOIUNO, COM MDSIfft DO

MAESTRO ASSIS PACHECO

O mais legitimo suecesso do theatro de revista

DITO E FEITO

Empresa
J. R. STAFFA TRIANON

O theatro tradicional da eleganola oarloc»
COMPANHIA BRASILEIRA DE COMEDIA

ABIQA'L MAIA
Direoçio da ODUVALDO VIANNA

HOJE — A'a 7 % e 9 % — HOJE
A notável comedia uruguay» do 1-LOREN-

CIO SAISCHEÜ

EM FAMÍLIA...
Da clironlea dc MARIO NUNES, no "Jor-

nal do Braall": "Manoel Durüess tem, no
"Jorge", unia crlaijao, dando-lhe somente
esse trabalho o titulo de primeiro actor,
dos do maior valia, do nosso theatro".

Amanha e sempre — EM FAMXIA
A seguir, "Secretario de S. Ex.", D actos

do riso o cm ensaios "Lua de mel"

<¦ ¦¦¦¦¦¦¦iiiiiiiiiiiiiinmiiiiiimif"""11"1"11"11"11"1""""""""""""""""^
-|

CINEMA AVENIDA j i9*m

HOJE HOJE
QUEM AFFIRMA QUE O CINEMA NIO E' UMA ARTE PURA, TEM UM DE8MEN- |

TIDO FORMAL NA MAIS BELLA DAS SUPER-PRODUCOBES DA PARAMOUNT? A

9

A ALMA DA MULHER FRANCEZA ATRAVÉS O TALENTO DE

GLORIA SWANSON
fl ESTRELLA ADORADA DA FAMOUS PLAYERS

Scenà. eoberbas de luxo e fanU.ia - Sentimento e paixão I

ImmnmTmnniiiiiiiiiiiiiiiiiiníTiiiiiiiiHiiiitiii»''''»''^

» ODEON
COMPANHIA BRASIL CINEMATOGRAPHICA

S Sr E' um

inriTP-

NAO COMMETTA ESSE PECCADO — Ni» d«lx« d* »lr *?»

JAÒllE COOOAN *»m

PAPAEp^)
1'ROGRAJIMA SERRJÚbOR — um-flos seus taelborci irabamos — Fllm-

. ...-J, .. d» FIRST KATIONAL •

E ainda ter* opportunidadc do vêr mais um trabalho Instructlvo da F<k Fllm

AS MONTANHAS DO CANADÁ"seguir, 
mata uma linda cri.çào de ^HERINE MACDOKALD em outro

mm do programm» Serrador - JU8T9A EM «f««0«- _¦ _
Breve: mais um daquelle» cclebrea cine-wmanccs-rilhetlna da GAUMONT - Te

reinos BISCOT em :VNDICTA, em 5 capítulos. .

DUAS HORAS DE INCES8ANTE GARGALHAR ! — «CHARGE8» AS MAIS

0PP0RTUNA8 E INTERESSANTES !

Ij^^y^y^iyyà^aaaoAAAMW JUVXJ-truVUVVVrw*WV,VVV*i"»*,'l*i""*1* mmmmm**^*ttxmm*m**^a**tl**t1***>M

CINEMA MODERNO
um drama.

Ultimo» valenrtes da arena (1° e 2» ep.) e mais

Theatro Lyrico Wwm

_ _g——¦¦ :

i* representação da novíssima opereta em u actos, dividida cm a quadros, cm
prosa o verso, de Enrlquu Reoyo y Anton|o Paso- CKilho), musica dos maestros tou-
tullo e Vert. — Mlse-cn-scéno de EULOGIO VELASÇO.

COMPLETA NOVIDADE PARA A AMERICA DO 8UL

LA LEYENDA DEL BESO
Zlngaros, Zlngaras, Caçadores, OJeadores, Monteros, otc. — Corpo de ballíi e sc-

gunflas tiples - ACÇAO EM UMA ALDEIA CASTELHANA - MenWlOB ^«««"«l
Gari üo Madrid - Guarda-roupa de Juan dei Mollno - Director de orchestra: JU-
, LIANBENLLOCH „•„

ESTA PEÇA FOI PREMIADA NO CONCURSO DA SOCIEDADE D08 ACTORES
HE8PANH0ES

Amanha: LA LEYENDA DEL BESO. — A seguir: ROSA DE FUEGO
B- FEIRA — MATINtE CHIC

THEATRO REPUBLICA — Brevemente: Raapparloio da COMPANHIA ITÁLIA FAU8-
TA-LUCILIA PERE8.

. Eetto suapeneaa aa entradas de favor, aem exoepçío de pesao» —-*-—"

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

CARLOS GOMES
O THEATRO OA MODA

AMANHA AMANHA
Recita de gala em homenagem á Republi-
ca Argentina, eom a presença de S. Ex, o
Embaixador Mora y Araújo — Saudaçío á
grande Republloa Irm» pelo conhecido
theatrologo Renato Vianna — Representa-

çáo da pega

O QUEBRANTO
3 aotoe, <io COELHO NETTO

Acto variado prlos distlnetos artlaús ar-
gentlnos Los Aloaiar, Niaklta, Hermanoa

Williams » Alonslto

TEÜ8 BEIJOS SERÃO MEUS
PRIMEIRA DÁ COMEDIA

do inteilectual portenhp Jullo Escobar, tra-
ducçío ds Paulo Magalhlea

ELECTRO-BALL CINEMA |
EMPRESA. BRASILEIRA DE DIVERSÕES

51 — UVA VISCONDE DO DIO URA.VCO — 51

A mnl» *opálar e qperlda ca«« dé^dlvewOe» d«»«n cnp««i

O Fillio 4o Corsário
3» CAPITULO — O CASTIGO

HOJE e todaa as nolUis, *s 8 e 4s 1Q horas - *^^»P*M dupl<"
dl.puUdos pelos melhores artistas-WJfom*£\
Vencedores do partido do dia B: ARTHUR e ANGEL

QUINTA-FEIRA, 10 ,'do,córronte, áa 2 horaar _ Grand* «matinée», oom um

«MhSSrSo' torneio/om 20 pontos, dlspuude P.l». melhoro, artista, do
Elsotro-Ball. v.

T...r. t»».»^-t banda do musica do Corpo d. Marinheiros Naolonae.
ENTRADA 1 «000. COM BONIFICA^O EM PRÊMIOS

AO ELEC.TnO.BALI, CINEMA -51. na^t^yU^»^^g^

CARLOS GOMES
O THEATRO DA MODA

EMPRESA
Paschoal Segreto

D
o

o
D
o

Temporada LEOPOLDO FRÓES
HOJE — A'8 8 % — HOJE

ULTIMA REPRESENTAÇÃO DA ALTA COMEDIA

SANGUE AZUL
JEAN D'AXEL .

1 ACTOS DE CHARLE8 MERt

LEOPOLDO FRÓES

flMONHS _ EsoecUculo de gala, em homenagem á Republica Argei tina,

eJWASSSK? COELHO NETTO, um acto Wlado o um. «me-
dia argentina. —~.^xmx~,,mmm

losaoi

THEATRO MUNICI
Grande Companhia Lyrica

Cont.no.. no '^Zt^X t°x\Ul gffi?^^ 
* W 

"

VESPERTINAS
(As Quintas-feiras, áa 4 horas)

V ES R-ERÁ ES
(Aos domingos, is 2 % da Urde)

A VENDA para este. espsoUoulos eerí feita ou para o» 10 aolm. indlo.dos,
ou sep«radamente para B vespsrtlnas e 5 vespsraes.

AVISO — As 6 vesperaes e as 8 vespertinas ser»o eom óporas diff«rento.

5
«...omatura DE GALERIAS — Termina HOJE, ís 5 ború. o praío para oa

srs nõvSr SS» Hm\vm su.s «mum para so Recitas da Temporada

^icTmSSo aieri» a wltmtgn, bem como a ae poltroM» e bslcOe*

COMPANHIA DRÁSTICA
- -MARIE-

NCEZA

WÒxt - 3> teira, i - A's 8 <'

Dlreotor «rtlstlco: Mr. LUONE-POK
"lUelia eniraordlnarl. - nvl»

AOTOUREUSE
3 ACTOS DE PÒRW RICHE I

NoUY.lorl.gio d. MARIE^THÍRÍSE PIEiRAT
POLTRONA:-- I8»000

AMANHA 6* ríelU do «slgnítur. — AMANHA

Hecid-SL O-etloler
4 actoa ds Hanry IB8EI» ~ Proço» do oostum.

O. Zl d. totl rto «on»0.«» P^. Cm HM..H, U>««»CH * C KUA OUVIDOR, 8..

PIÊRAT"
W iaWt, .6 — k'a 4 l4« — Z* VEèplERTINA"

le mm DU VICE
4 actos de HBNRI LAVEDAM — Extraordinário exito do toda

a companhia.

POLTRONA 12$000
BILHETES DESDE JA' A' VEWDA

M

¦ 1

1

Temporada oíllclal de 1924 -:- Concessionário: WALTER MOCGHI

. 
•- 
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O JORNAL — Terça-feira, 8 dc Julho de 1924

I
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fvI

- EMNICTHEROY
AxnoangiiADo i*on um trem da

MARICÁ'
'Hontfmi, pela inanhA, ma. r>nt.i.;il<a

Inicial da Eatrada daa I'*urro Me-ictl,
om Neves, no município dn H, Oon-
¦jato, foi iipai-nh.idf. por um irem dn
pnumeelroa d* referida viu. férrea o
nmari»»-friHo*a Plaunlu ."»Iv.a. pardo,
de Bü annofl do edade o roeldcnto no
município AOtmu chiado.

Plaicldo tioffri-n cemiitramnnto da
perna direita, «endo uoccorrldo pela
Aflaletenclu Municipal da vlulnhu ul-
¦dade e, epi seguida, internado *io
Hospital de 8. Joílo Baptiiitn.

'riUBUNAIi OA RELAÇÃO
Rnuno-se hoje, om HceeSo ordlnn-

riu, o Tribunal da Relação do Ea*
tado do Rio.

ACGID ENTES
A Asslatonojla Municipal da vlel-

nha capital eeccorreu hontem oh ho-
ffulntee peetnoae: Jo&o Antônio dos
Manto*!, de 33 anos de edado o resl*
dento no Porto da Pedra iijn, o qual
apresentava ume ferida contusa na
rcglüo frontal esquerda; o Roberto'Wlafilclcer, de naclonalidado lngleza,
marclnclro, morador á rua General
Andrade Neves n. 03, o qual apre-
sentava fractura completa sub-cuta-
noa da claMlcula esquerda.
*-**V*-l*'-**-*--'*->***V**^
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«f** Ws"

|*

1

Exposição de canários
A Sociedade Propagadora da Cria-

a.-ao do Canários "A Jardlnclra",
Inaugurou hontem perante numerosa
assistência a exposição de canários
«leste nnno, â qual concorreram no-
vecentos o vinte produetos.

O jury, composto dos ers. Antônio
Joaquim Canário, dr! Joeé Moreira
da Silva Santos, Carlos Marinho de
Azevedo, Wortango Souza • o Álvaro
t). Carvalho, fez hontom mesmo a
classificação dos premiados, que são
cm grande numero.

h^*y*a**t**s**a**^*^*i*rr*mt1*M*\^

DINHEIRO
Empresta-»* aob Jolas, marcadoriai e
«polioco da "Lyra Municipal" a Juros

e-peclasa.

Francisco de Aguiar & Cia.
RUA LUIZ Dl CAM6EB, 3B

i t**)********-*******-****^

M | Ultimas jNToticias I \W
OssuccBS30semS.Paulo

TXraa. nota offloi.a.1
¦ a» ¦

Diversas notas

TRATAMENTO DA OZENA
Or. Sebastião César da Silva trouxa

e appllca aa vaccinas de Hofor, de
VHnna. Nariz, Garganta a Ouvido*
Ouvidor, ISO. das liit.

rPTiiUIPn DlffesiOes dllflccls —

tül U Ifl A U U Bàstrliós — dor o pc-
b0 do cstomatjo — vômitos,'prisão de ven-
tre, azlas, etc, tràta-se com Elixir Iiupc-
ptlco do dr. Ueniclo do Abreu — 1 callx
no fim do cadu refclçüo. A* fenda cm lo-
das as pharmacias do Brasil o no Dcpo-
sttaiio: Brpíaria Bnptlsta — nua 1" do
Marro, 10 — Rio dc-Jouetro.

UTERO E ÒVARIOS
Tratamento niedico moderno sem

operação das ihflammaoões do utero
e ovarlos. DR. ALTAMIRO OLIVEIRA.
adjunto da Policlinlca Geral — Espe-
clallsta cm moléstias das senhoras.
Consultório: Avenida Passos, 55, so*
brado, das 3 &s 5.

VIAS URINARIAS
Cura rnillcnl ala MenorrhaBla. Exa-

me altredo Un urethru. Tratamento
dn» molestlaa venercn» pelo Dr. Bel-
mito Vnlvcaralc. —¦ Lnreo da Cario-
ca 10. — De 1 Aa 6. * -

%DR.-RE60HNS
VIA8 URINARIA»",. PARTOS, OPERA-
COES. KES.a BAÜÍiHNA 37. TEL. SUL

e\\. CONS.a AV. "lilO BRANCO, 176,
DAS 3 A'8 0.

UaÇ-OÜR©
PARA DENTISTAS'

24 K. Garantido». Or. .... . . 7S60O
22 K. Garantidos. Gr. ..... 6*800
18 K. Garantidos. Or 6S-300
Prata Fina em lâminas .... 1300

VIANNA, IRMÃO A C.«
(Secção do Afinação do Metacs Preciosos)

RUA PEDRO 1., 28 e 30
(Antiga'Espirito Santo).

Completando ae Infonnuyõcu offi-
i-i.-iu.i que publicamos noutra local, o
governo nos forneoeu, na madrugada
de hoje, a segulnto nota:

"A nota official communlcada aos
Jornaes du tardo podo ser completa-
da com u declaração do quo o crlml-
noso levante militar do H. Puulo to-
ca, felizmente, ao seu termo.

Ah providencias comblnadaH entre
ol Gover no Fedoral c o Governo Eo-
tadual entraram cm completa oxo'
OÜç&O ú tarde, quundo so Iniciou o
bombardeio do quartel da Luz, que
os rebeldes haviam oecupado e do
qual vinham fazendo o seu centro

-ile operações.
A osso tempo Jâ. o general Villa-

lobos tinha oecupado a estação do
Norto e a forca da Marinha desem-
barcuda cm Santos, tomara posição
nas proximidades do quartel u.a Luz.

O grupo do artilharia de monta-
nha do Jundiahy, que era todo re-
voltoso, fi excepção do major limo-
c.encio Rosa dc Queiroz, que não
o.uiz iiconipanhal-o, abandonava a
luta, retirando-se para o aeu quar-
Sei, o meemo fazendo o regimento dt
Qultatiana.

As cento e cineoentu praças de ca-
valliirla dc Plrasslnunga, trazidas
pelo general Carlos Arllndo, multl-
plicavam-áo cm reconhecimentos, ve-
riflcando uue os revoltotos ainda oc-
¦júpavum a estação da Luz, fazendo
dahi o seu principal centro de re-
slstcncla. sob o commando do gene-
ral Izidoro Dias Lopes, do coronel
Paulo dc Oliveira o coronel João
Francisco o outros.

O Jardim fronteiro á alludlda esln-
-io c o quartel do mesmo nome, si-
tuado próximo, completavam o redu-
zldo espaço conservado em poder dos
revoltosos. O capltüo Pacheco Clr.-
ves o» tenentes Felintho Muller.
Custodio dc Oliveira t Paes Leme
eram vistos entre oa rebeldes, üa
Força Policial de S. Paulo figuravam
no levante o Corpo Escola, o corpo
de cavallaria e outras unidades, tudo
sob o commando do major Costa.

Iniciado com vigor o ataque peia
artilharia legal, ocmeyou logo a rei-
nur entre oa amotiná-los o maior
desanimo. Os tiros certeiros suece-
diam-se uns aos outros o pela* ruas
pi-teclmas v!am-sv pequenos grupos
revoito^ou sem direcção, embriagados
c desanimados.

Os que podiam fugir, fugiam.
O bombardeio proeeguiu intenso, pro-
duzindo grandes estragos nos pontos
visados.

O moral rda tropa legal 6 cxcellen-
te, tendo a Marinha e o Exercito u
uma parte da Força Policial, fiel ao
governo desenvolvido uma acção bri-
Diante e efficaz.

O Palácio dos Campos Elysios, li-
bertado do sitio e dos tiroteios, en-
cheu-se ide pessoas gradas que iam
cumprimentar o dr. Carlos do Cam-
po--.

li por toda a cidade a Impressão
era de desafogo c de satisfação pela
repulsa final do atrevido golpe dc
audácia, inaciiinoido por meia dúzia
do ambiciosos, de mãos dadas com
officiaes reincidentes no crime do
traiçã'o á Pátria e ã bandeira.

O bombardeio terminou á noite,
flojç, is primeiras horas da manhã,'
aa forças legaes tomarão de assalto
os reduetos, castigados, liontem pela
artilharia."

O VALACIO DO OATT13TE A*
NOITE

O presidente da Republica, contra-
rlamentc áa noltee anteriores, con-
servou-sc, hontem, noas seus aposen-
t.os particulares. Ahi, porém, rece-
*beu as altas autoridades civis e. mi-
litares que o procuraram, conferen-
ciando com os ministros Felix Pa-
checo, Miguel Calmou, Sampaio Vi-
dai e Setembrino de'Carvalho, maré-
chal Carneiro da Fontoura, chefe d'*
policlu, dr. Estacio Coimbra, vice-
presidente da Republica.

O ministro Felix Pacheco, á seme-
lhança das noites anteriores, con-
servou-se no palácio do Cattete.

i xPfKf tj~i nnn-nn rVYVVirir r rrirr —irm rnor-ui

FORTALECENDO
Reatatclece todas aa foaecBèa
Vinho Taalco Phoapfcatado daa

Trea Q»ln»« HUtencourt
111 —-RUA URUGCATANA — 111
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COFRES
Vende-se por preço reduiidlaiimo oa

afamadoe cofres M, W. Americanos marca
registrada, garantidos guarda fiel dos ssus
dooument-os e valores contra fogo e rou»
bò. Comprem hoje, nào esperem. 103, rua
Theophilo Ottonl, 103.

UMA «ELLEZA
Fica o interior dos vossos aposen-

tos quando ob mesmos estão forra-
dos oom os lindos papeis pintados
estampados, da "CASA INGLEZA" a
rua dos Ourives n. 59, telephone
NORTE 8275, bomsortlmento em vi-
dros, quadros, espelhos, molduras,
estampas religiosas, tapetes "CON-
GOLEUM" VITRAUX, etc.

A FÓltÇA MATIOíJROSSK.VSK A»
DISI OaSIÇAO DO GENERAL

NUPOa.MIXIENO COSTA
O chefo do Estado recebeu, hon-

tem, o seguinte telegramma:"Cuyab-ít — Subsiste completa cal-
ma o ordem cm todo o Estado. De*
pois de posta de sobvcavltto a policia
c admittlndo a possibilidade de aer
ella. utilizada auxiliando us tropas
federaes da clrcumaciipção, detorml-
liei que os commandantcs doa desta-
canicntos policiais nos municípios
sulinos se collocasucm A disposição
do general Nepomuocno Costa para
u defesa da ordem legal. Os desta-
camentos do norte e desta capital,
sem prejuízo do serviço de vigilan-
uia, poderão ser tambem utilizados
•ovetualmentc. Attcnclosuu • saúda-
çOes. — Pedro Celestino, presidente
do Estado."

A APRESENTAÇÃO JÍOS OFFI-
CIAES DA COMMISSÃO DE

LIMITES BRASIL-
URUGUAY

Os ofíleláca do Exercito que oer-
vem na commissão dc limites entre
0 brasil e o Uruguay, chefiada pelo
general flabriel Botafogo, estiveram
hontem no gabinete do ministro das
Relações Exteriores, ondn foram
apresentar-se aquelle titular, pcdln-
do suas ordens.

Declararam os officiaes que não
so apresentavam directamente ao
ministro da Guerra por estarem, no
momento, subordinados ao Minlste-
rio dus Relações Exteriores.
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Noticias dePortugal
A LEI DE IMPRENSA —- O CON-

GRESSO EUCHARISTICO — OS
NOVOS MINISTROS — MOEDAS

DE PRATA PARA LONDRES
LISBOA, 7 (U. P.) — O sr. Ca

tanho Menezes declarou ao jornal "A
Tarde" que substituirá a actual lei
de imprensa por outra mais equita-
tiva e liberal.

LISBOA, 7 (U. P.) — Encerrou-
se em Braga lioje, o Congresso Eu-
charlstico com uma missa campal
em Samelro, em que totfj-aram parte
trezentos mil fieis.

LISBOA, 7 (U. P.) — Os novos
ministros tomaram posse separada-
mente nas suas respectivas secreta-
rias.

Realizou-se em seguida um conse-
lho do gabinete para approvar a de-
claração ministerial que deverá ser
lida no Purlamento no dia nove,
quarta-feira.

LISBOA. 7 (U. P.) — O "Diário
de Lisboa", informou que o Banco
de Portugal está fazendo a contagem
de um carregament; de moedas de
pratas quo vao ser embarcado para
Londres.

LISBOA, 7 (U. P.) — Comniissões
políticas do Partido Democrático, p->-/
dtram a convocação de um novo con-
greí-so partidário, afim de exonerar o
actual dlrectorlo, cuja acção não lhes
agrada. .

0 Papa e o bispo de S. Luiz
ROMA, 7 (A.) _ Sua Santidade

o Papa Pio XI recebeu cm audien-
cia privada o 'bispo de S. Luiz, no
Rio Grande do Sul, monsenhor Luiz
Galibert.
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0 Papa soecorre a miséria
turca

ROMA, 7 (U. P.) — Sua Sanll-
dade o papa Pio XI sabendo das
conilla;at'S da Turquia por informa-
ções recebidas do seu delegado mon-
.senhor Filippi enviou-lhe mais tre-
zentas mil liras para distribuir en-
tre os necessitados sem consideração
de credo religioso ou nacionalidade.
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Aggredido a faca
Alfredo Nogueira Kamos. operário,

brasileiro, solteiro, morador á rua
Leopoldo, 242, ao passar, hoje, á 1
hora da madrugada, pela rua Uru-
guay, foi aggredido a faca por uni
desconhecido, recebendo golpes nas
costas, peito o braço direito.•Soecorrido pela Assistência, foi
internado na Santa Casa.

A policia local registrou o facto.
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FALLECEU 0 FILHO DE
COOLIDGE

Washington; 7 cu. p.) — Fai-
leceu o filho do presidente Coolidge.

A INDEPENDÊNCIA DA
ARGENTINA

•m una»*—-,,

A chegada do "Barroso" —-
0 -banquete no Colyieu

BUENOS A1KES, 7. (A.) — Fun-
deou bojo no porto deata capital o
cruzador "Barroso", que vem repre*
sentar o Brasil naa feete* commemo-
ratlvas da Independência Argentina.

Aguardavam o nuvlo brasileiro o
embaixador do Broell, dr. Pedro de
Toledo; o secrotario do legação, dr.
Clalvilo Buenoí o coneul Santos SU-
va, o outros membros da colônia
brasileira,

O commandante du "Barroso",
capitão"de mar e guorra Adalberto
Nunes, o Immediato, capitão de cor-
veta Cavalcante, e o tenento de ira-
gata Juan Lamurque, official ãr-fnn*
tino posto á disposição duquellc
commandante, visitaram, á tude,
cm companhia do embaixador dr.
Pedro do Toledo, u ministro das Rc-
lações Exteriores, dr. Miguel Uullur-
do, e o ministro da Marinha, almi-
rante Domerq (liircla.

BUENOS AlttES, 7. (A.) — O
cruzador "Barroso", da Marinha do
Brasil, deixará esto porto a 12 do
corrente, i-om destino a Montevidéu,
ondo, no dlu IS, saudará o pavilhão
Uruguayo, por motivo do anniversa-
rio rin Independência do Uruguay.

BUENOS AIItES, 7. (A.) — Raia-
llzu-se esta noite, no Theatro Coly-
tieu, o grande banquete com que os
chefes c officiaes do exercito o da
armada coinmeinarain o annlv-Krsa-
rio da Independência.

Tomaram parte no banquete os
srs. dr. Marcelo Alvenr, presidente
da -Republica; general Agustln Jus-
lo, ministro da Guerra, o almirante
Domecq üarciu, ministro da Mari-
nha.

**mm^0^^mmm^^^^m^^*Sf*m*ímrm

OS ALLÍADOS E 0 RELA-
TORIO DAWES

UMA OPINIÃO DE MACDONALD
LONDRES, 7. (U. P.) — No seu

discurso da Câmara dos Communs,
hoje, o primeiro ministro ar MacDo-
nald Hillcntou u sua esperança dt
que *os aluados chegariam a uni uc-
cordo a respeito do relatório Dawcs,
assim como tabsni u. propósito da
acção que deveria tomar cm con-
junto, no caso de verificar-tíc falta
por parte da Allemanha, no cumpri-
mento das suas prescripções. Nesse
cuso conviria determinar a quem
caberia decidir o que constituísse
falta da Allemanha c qual seria o
organismo indicado para interferir
supplementarmente â acção da au-
torldade instituída pelo tratado de
Versailles. O primeiro ministro -io*
tou a necessidade da presença de ro-
presentüiitos allemães na conferen-
cia de Londres, nos seguintes ter-
mos:"Devemos tentar obter da Aliema-
nha alguma coisa mais do que um
documento legal. Devemos obter unia
assignatura que imponha realmente
urna nbrif^^ãn moral."

iLONDRIDS, 7 (ü. P.) — No seu
discuiso de hoje pronunciado n*v Ca-
mara dos Coiíimuns, o primeiro mi-
nistro sr. Mac Dínald disse que o
primeiro ministro sr. 

'Mussolini lhe
informou por intermédio do embai-
xador italiano ter ficado sorprehen-
dldo com os desentendidos resultados
da organização do programma da
conferência. Mussolini declarou-se
ancioso para auxiliar de qualquer
modo a discussão do memorandum
brltannico.

Ò chefe do governo da Itália nug-
geriu que a conferência fixasse para
agosto ou setembro a data em que
deveria entrar em effectivldade o re-
latorio Dawes, porque nesse tempo
já estaria feito todo o trabalho pre-'luminar, 

approvada a legislação alie-
mã exigida c prompto o machlnisnío
para operar.

AGENTES! VIAJANTES
Aceltam-so em todos os Estados, para

carimbos é gravuras; bôa commissão. Con-
dlções: Antônio H. da Silva, rua General
Câmara, HO, Rio. •

Dr. MANOEL DE ABREU
Com 8 annos de estudo nos lios

pttaes dc Paris. Radlodlagnoatlco o
Radiotheraphia. Evaristo da Veiga £0,
próximo ao theatro' Municipal. Tele-
phone: Central -H2.

300:000$000
Empresta-se sob hypothecas de prédios,

em uma só ou cm verias de menor quan-
tia; dando-so solução em dez dias.

nua do Ouvidor n, 133, 1» andar, sala
n. 3. com J. Machado.

Tertúlia Acadêmica
A Tertúlia Acadêmica realizou

hontem a sua sessão semanal. Fala-
ram em ordem do dia os academl-
cos Ilidio Corrêa Antônio Coelho de
Almeida, Emiliano Pereira e Nata-
licio Lopes de Farias.

Foi recebido o novo sócio Luiz
Gonzaga que declamou um soneto de
sua lavra. Por proposta de um dosassociados ficou resolvida a realiza-
ção de uma sessão em homenagem
ao pequeno heroe Álvaro Silva au-
tor do "raid" Rlo-Chlle.
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Mussolini e a politica inter-
nacional

ROMA, 7 (ü. P.) — O gabinete
foi convocado para reunir-se terça-
feira.

Espera-se que o primeiro ministro
sr. Mussolini fale. sobre a situação
da politica internacional, relativa-
mente á conferência de Londres, e
tambem trace a attltude do delega-
do italiano nesa reunião aluada.
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TERRÍVEL TEMPESTADE
EM MILÃO

MUITOS PRE.TUI7A)S E MUITAS
VICTIMAS

MILÃO, 7 (U. P.) — Terrível fu*
ração varreu, hoje, a área de Galla-
rate e os districtos de Lonato, Poz
zuolo e Torno. Em seguida desabou
uma formidável tempestade de pe-
dras que arrancou muitas arvores *
destelhou tectos. Algumas dus pedras
eram enormes, chegando a pezar ol-
tocentas grammas. Os prejuízos s3o
colossaes. Ha cerca de .20 pessoas
gravemente feridas. O aerodromo de
Lonato soffreu muito, ficando os
seua hangára descebertos e vários
aeroplanos unutiliza.dos. Uni piloto,
que voava na oceasião da tempesta-
de, ficou ferido.

CHRONICA THEATRAL
"LK GOUT DU VICE"

André Lortay A um romancliUu em
moda. Já Morevou mela dúzia de ro-
in-ancr-i libertinos para fuzei" car-

relra c nellea pratica a tnslncerldiidc
n.1. art':, porquo easu libertinagem i
um simples roclaino, pois elle sabe
quo o publico uprccla de preferencia
a literatura "falsandêc", No fundo,
Lortay * umscntlmontal inconuo quo
so apaixona subltumento pela filha
do sou tdltor, moça nlo monos ux-
ccllentc, .dotada do todas as quallda-
des que podem fazer n felicidade do
marido, mas nífecto lambem os ares
de menina emancipada, sem precon-
coitos, provocante, aiuusl uma semi-
virgem. Casam-so c a lua de mui nfto
tarda em esconder sc por traz dc
nuvens ameaçadoras.

Em vez dc se revelarem, um no
outro, o que realmente são — Isto C
—duas boas e honestas criaturas,
contluniu a representar a conmlta do
Vicio, a fazer literatura mundana, o
nflo tardam cm sentir-se descontentes
um do outro, porquo se nfto conhe-
cem e se Julgam mui dlfferentes do
que realmente são.

Isso devia dar ee fatalmente. A Vi-
ala para ellea, agora Instnllados na
Bretanha, num canto plttoresco, Igno-
rado, tem um tedlo lnsupportavel. E*
um dueto sempre egual, sem vnrlan-
tes, sem imprevisto. Deis espíritos
atormentados, que tim o gosto do
-»-li*io. não podem contentar-se com
aquella vida lim-ullcu, quo se tornou
pára elles uni problema fatlgantc

Entre Lortny o Llse, sua esposa,
bó* ha um mãlantendldo, e afinal ei-
les reconciliam-se no nuomento em
que o eterno amigo, o "deus ex ma-
china", que neste caso é Trcguler,
lhes faz sentir, no fim de uma Intr.-
ga necessária para uma crise, o ver-
(larieiro escopo do casamento e o ca-
meter real de normaes relações con-
jugo es.

O desríecho 6 o mais lamentável-
mente optlmista do mundo, porque
esse desfecho nado prova e o dlvor-
cio seria o verdadeiro fim posslvol
de uma situação, que não podia ter-
minar dc outro modo depois de uni
ted'o tão cinzento.

Kaasa comedia, certo, nüo & dis
mais importantes nem das melhores
do autor do "Marquls do Priola" c
de "Le Ducl"; ella oecupa logar
lionroeíJ r.a produccão do Henrl Ltf-
vedan, o escrintor delicioso c profun-
do, mas, «ao fosse preciso rteternli-
rar-lhe uma clÍJcelflcaçftO, ella ainda
ficaria inferior -i "Sire" c mesmo a
"Catherine", por uni defeito grave
que as suas irmãs anteriores nunca
tiveram: falta-lhe unidade, unidade
de tom e do intenção.

Vendo-a em scena, não sc sabe
bem se Lavedi-.n uuiz escrever uma
¦peça fantasieta — gênero em que
elle prima ou se pretendeu fazer
obra mornllzadora — o que certa-
mente não eonsegui-u. Os dois prl-
meii-os actori da sua comedia são ale-
gres e encantadores; é d La vedan
que conhecíamos, o" outros dois são
de uma aventura mais aombrl-i com
que nSo cjntavamos c que nos des-
concertaram.

Temos a impressão de quo Lave-
dan quiz pregar um. logro aos seus
aidmiradoríH.

Mas que fôrma distineta e elegau-
te ! Quanto' espirito faleça «aquelles
diálogos em ve.nl!<*H9 cieintMlnMes !
Que linguagem d!i--tincta em plirase;
modelaria ele precisão na sua belle-
za de estylo !

A interpretação agradou bastante e
teve os applausos merecidos. A
srs. Pierat. que criou o papel de
Lis? Bernin, depois Lise Lortay, em
1911, na Comedie Françalse, foi de
um encanto inemu-ravol nessa estúpida
mania quo o autor qualifica de
"gout du vice", o que sigifica sim-
plesmente o deaspreso Dílo grosso
bom senso e a preoecupação de uma
originalidade que. por ser exaggera-
elu. chega a ser ridícula.

Nessa affectaçfto desgraciosa e pe-
dante incorre tambem o papel de
Lortay; foi o sr. Lugue.t que o (lese-
nhou com muita habilidade. No papel
do Mine. Lortay vimos a ura. Casa-
neuxe. que procurou ser uma mãe de-
dicada, com. muita sinceridade.

O sr. Dluirtül foi um Freguicr
magniflco.

A sra. Laurex, cuio nome não figu-
rava no pregramma, apresentou-se
com muita .naturalidade no papel elo
Jeannc Treny.

0 CASO MATTEOTTI
VARIAS IN"-X>l"-*-MAÇôl-"S

ROMA, 7 tU. Pi) — .Não deram
nenhum rutaulludo aa pesquizas Mia*.
no cemitério locui para encontrar o
corpo do Matteotti, do accordo com
us Indlcaçfiea (ornecldaR numa carta
nue foi recebida pelo ar. Modlglian'.,
d-e-putado socialista.

ROMA, 7 (U. P.) — Comnninicam
de AveHIno quo quatro membros 1a
Executiva Fascista, em Moncalvo, fo*
mm presos e dcnunelurtn» ás autori-
dado* jiidlciurlns, accuBud'"s de terem
seqüestrado e manterem om carce*"*»
privado, Incommunlcavel, o notnrlo
De Clllls.

ROMA. 7 (U, P.) — O procurador
do reino ouviu, hoje, o ex-sub i-ecro-
'iirlo da presidência do Cnnwlho le
Ministres, er. Acorbo, a respeito do
eaeo Matteotti.

A . sua.-a declarnçSe-j fomm guardu-
¦'ais em segredo de justiça.

INFORMAÇÕES IITEIÍ"-
PAGAMENTOS

Tlicsaanro Nii--lnnnt — Nu primeira
pagnaloria do -Thesouro Nacional se-
rão pugiis. lioje, as seguintes folhas:
Delegados c esci*lv"ai>s — tínude Pu-
blica — Reformados do Corpo de
Bombeiros — Inspectorla ale Obras
contra as Seccas o Corpo Diploma-
tico Posto i-íootcchnloo — Fa-
zenda Modelo Santa Monlca e Curso
complementar.

Prcfelturii — Pniçám-so hoje, as
seguintes folhas: Oatliodratlcos, le-
trás I a Z — Adjuntas de 1" classe,
letras A a D. c mestres e contrames-
tres de escolas primarias.
CORREIO

Esta repartição expede malas pe-
los seguintes paquetes:

Hoje:
Anna', para Santos, Parannguii,

S. Francisco, Itajahy, Florianópolis
e Laguna, recebendo objectos para
registro até ãs IS horas; impressos,
até ás 1D; cartas para o interior, até
ás IU.30 e co.ni porte duplo, ate ásá
20 horas.'Horsche', para Las Palmas, Lei-
xôes e Liverpool, recebendo Imnres-
sos até ás 7 horas o cartas até ás 8.

— Amanhã:'üeplandla', para Bahia. Recife,
Las Palmas, Suropu, via Lisboa, re-
cebendo objectos para registrar, até
ás IS horas de hoje c Impressos até
ás S; cartas para o interior, até ás
S.30; com porte duplo e para o ex-
terior, ate ás 3 horas, dc amanhã.

LOTERIAS
Resumo dos prêmios du Loteria

da Capital Federal extraída em 7
do corrente:
7CS51

ANTÔNIOiMCOBTA
CARDOSO

tGcrtructes 

Bayão Car-
doso, America Cardoso,
Antônio Cardoso da
Cruz, Alzira Cardoso

BulcSo, Argciniro da Sil-
veiru Bulcão, Amélia Cardoso,
Reynaldo da Costa Cardoso, Ca-
lliarina Rotondoro, Pedro Cos-
tu Cardoso (ausente) e Antônio
Rotondoro, convidam os seus
amigos c parentes para acom-
panharem â ultima morada o
corpo do seu saudoso esposo,
pae, sogro, Íilho, irmão c
cunhado.

O feretro sairá da Rua Curmo
Netto 278, ás 16 1|2 horas, paru
o cemitério de S. Francisco Xa-
vier.

Vias Urinarias
Cura rápida e garantida dn gonor-

rhéa o suas compllcacüí.'. DRR. JOAO
ABREU « BR ANDINO CORRÊA, Rua
Bfao Pedro 6<. Uas 8 fis 13 horas. Tela,
ahoiier Norte bS03.

Urgenf issimo! [
Prt-cli-ji-so com mnlta m-gi-ncfii que

todos proenre-m fazer o.s taeus om-
prcstlmos na CASA DE PEXUORES
ARTHUR ALVIM A rua Luiz de Cu-
niiK**;, 40, quasi aesq. Av. Paaeos o
fundos Theatro São Pedro. Itocebviu-
sc apólices "IjYRA".

URGENTÍSSIMO ! !!

MOVEIS^»
. ESCRIPTORIO- íl í)
Rua Quitanda I /.

A. PINTO 4 C. I U

773411 . . ."J7-15Ü . . .
io*j;i:i . . .

nesi . . .
8028 . . .

37842 . . .
Hsaoii . . .

Tii.-lqs os
1 tí-ni «--JflOO.

. ... . ,., 20:000*000

. . .. r.:000'000
.... 3:000*000

2:000*000
.... 2:000$000
.... 1:000*000
.... 1:000*000
.... l:0O0$00U

úmeros terminados cm

Leilão ie penhores
CASA ARTHUR ALVIM

12 de Julho de 1924
40 — RUA LUIZ DE CAMÕES — 40

DE TODOS OS pENHOnES VENCIDOS
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BILIM
I REC3NSTITUIHTE POR EXCELLENCIA I

FALLECIMENTO
""Falleceu liontem em sua reslden-

cia, á rua Carmo Netto n. 278, o sr.
Antônio da Costa Cardoso, sagro do
nosso companheiro de trabalho sr.
Argemiro da Silveira Bulcão geran-
te do O JORNAL.

O esiincto deixa viuva a sra. d.
Gertrudes Bayão Cardoso e filhas a
senhorlta America Cardoso e a se-
nnhora d. Alzira Cardoso Bulcão.

O enterro realizar-se-á hoje, ás
16 1|2 horas saindo da residência ci-
tada 1'ara o cemitério de São Fran-
cisco Xavier.
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Uma revolução na Bolívia
BUENOS AIRES, 7 (A.) — "La

(Prensa"-,' em sua edição de hoje, pu-
blica telegrammas da zona sul da
Bolívia, cammunicando haver reben-
tado um movimentai revolucionário
naquella zona, com bastas em Santa
¦Cruz o Sierra.

5

ES

íf E' INDICADO:

Em todas as ANEMIAS;
~s Nas SÜRMENA6ES physicas e cerebraes;
Il Ns periodo da AMAMMENTAÇÀO;

Para as crianças quando o seu DESENVOLVIMENfJ
physico se retarda ou é insufficiente;

§§ Na 0ONVALESCENÇA de todas as enfermidades
infectuosas;

Nas PHOSPHATURIAS, etc, |
Emprega-se: DRAGEAS de O Cr. 03, 4 a 6 por dia S

sa (meninos 2 a 3) §
S GRANULADO de O fir. IO por colher de café, 2 a 3 por dia §1•sã (meninos 1 a 2) 3

INJECÇÕES íntra-rnusculares, uma por dia S

Les Etablissements POULENC FRERES 1
as 03 — Ruo Vlelllo-dn-TonipIe. — PARIS (m) S

Afiente geral para o Brasil — A. J. LARRAT ü
Rua General Cantara 31 — RIO DE JANEIRO ss

Caixa Postal 904 S
I
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TimCflEIIRA PARTE ¦

CAPITULO XXVIII

BEM TRAB.-UiH.-VDO

Pois contava deixar o paiz ae a
muHie**- ainda, mais o indlspuzesse
com o pae.

Eatava farto dos caprichos d'ellu.
c decidira aoabar coin* «lies < do nma
V*3Z. . .,!,.. t

i Mao a hora de meia-noite que ou-
viu bater nos relógios da cidade
trouxe-lhe conselho.

Começou a perguntar-se o qua
Luiza fizera longe d'elle. ¦•"•""

.Saindo ije casa, foi vagar duran-
te a mór parte-da noite* rtas pam-
gens de. Grám*ercy-Park. '

: Ao romper d'elva, galgou os de-
-'Sráoa do terraço du. casa paterna, e¦juiz entrar por meio da chave çiue

reclamara do irmão.'Mas ?esta chave ,nao estava no
bolso.

. Passou a descer a. escada o afãs-
tou-se, cliiunando -assim a attenção
de M. ütone. ,¦

No dia segtHn-tc, ouviu falar da

tragédia, que se desenrolara naquella
mesma casa. Seni temores conduzi-
ram-no primeiro a pensar que a vi-
ctlma era mulher delle; mas o prl-
meiro golpe de-yista lançado ao ves-
tuarlo da morta dissipou natural-
mento esta apprehensüo, pois' igno-
rava que ella houvesse visitado o
hotel D... e"que'lil tivesse trocado
de roupa.' S6 quando lhe iiuzeramdebaixo dos olhos ò chapéo encon-
trado no theatro do crime, chapéo
que elle. conhecia na mulher foi que¦so.persuadiu da ihdentldade da vi-
ctlma. pelo numero sempre crês-

cente do provas concordarites. Sen-
tiu immediatamente quanto faltara
de coração para com ella e correu
ao necrotério para fazer transportai"
o cadáver e dar-lhe sepultura con-
venlénte. Mas còntirtuava a nâo que-»rer endossar a vergonha que forço-
samente lhe valia * este reconheci-
monto de identidade da vlfcitlma.
Sem reflectir nas conseqüências de
seu actò declarou, .quando compa-
recaiu uo segundo inquérito, 'que 

o
homem com qUem ella 'se achava
om casa do pae, era elle mesmo,
lioward.

Trevira até .certo ponto as diffi-

culdades em que ia esbarrar c pre-parara-se a vencel-as.
Mostrou mesmo certa habilidade,lias as mentiras jamais concordam

como verdades, c nos todos senti-
mos que pretendia embaçar a nossacredulidade emquanto aparava oa
golpes do delegado.

E agora, miss Butterworths, per-mitta-me perguntar-lhe se o mo-
mento não l*he parece emfim oppor-
tuno de acerescentar aos nossos o
peso daa provas que retíolveu con-tra Franklin Van BurnamV

O momento de falar Chegara comeffeito. Não b podia negar. A ocea-
sião apresentava-se, ao mesmo tem-
po, de justificar as pretenções queformulara. Por isto, erguendo a mão
com a dlginldade requerida, c, após
curta pausa destinada a sublinhar
ainda mais o effeito de muitas pa-lavras:

K quo lhe faz crer — pergun-tel — quo eu tenha alguma razão
particular de julgar culpado Fran-
min Van Burnam?"..."

CAPITULO XXIX "

Recomeça tudo.. .
A esta pergunta que eu julgavadever produzir prodigioso eftelto,

M, Gryce com aquelle admirável
iníperio sobre si mesmo que con-
tribulu a fazer dèlle uma das glo-
rias Ue sua pí-otlusãp, conservou im-
passível* physlóhomla.. E' verdade
que vi partir-se e cair um pedaci-
nho do meu cestlnho de filigrana
como sob a Involuntária pressão' de
alguma mão.'

"Suppunha — , respondéu-me
com calma depositando sobre a mesa
o bibeiot quebrado e' exprimindo-
nie poa; uma espécie de roenar con-
fuso a pena de seu dèsageimentò —•
que desde o momento quo Howard

se puzera a salvo de toda suspeita,
a gente-podia -concluir pela eulpabi-
lidade de outro. B, tanto quanto sc
pôde julgar pelas apparencias, nln-
guem sc achou mais misturado a
esse crime do que os irmãos Van Bur-
natu.

Realmente? Então receio que
uma grande sorpresa o espere, M.
Gryce. Este crime, que o senhor se
deu tanto trabalho para attribuir a
Franklln, — o isto com grande sue-
cesso — não foi, na minha opinião,
commettido «em por elle, nem pornenhum outro homem.

Foi obra de uma mulher.
De uma mulher.'/!"

M. Gryce encarou-me como si gos-
tasse de me saber doida, mas não
ousando acreditar nesta felicidade.

Sim, de uma mulher, — repeti,
fazendo-lho uma pequena reveren-
cia.

Na minha mocidade esta reveren-
cia teria sido um signal de respeito,
mas agora que as boas maneiras
pouco mais ou menos desapparece-
ram, não passava de um disfarçado
remoque.

De umd mulher que eu conhe-
ço —.tornei — de uma mulher, que
lhe posso apresentar daqui a meia-
hora, de uma bonita mulher, a qual
pertencem um dos dois chapéos en-
contrados na casa Van Burnam.

II. Gryce, graças a seu domínio
sobre ei mesmo, hão traiu aberta-
mente a.sua sorpresa. Não deixava
de a resentir, entretanto, pois em-
quanto fazia esta declaração, elle
voltou-se fitou-me no branco dos
olhos. M. Gryce olhou-me de
frente...

Estes chaRéos pertenciam am-
bos com certeza.á, senhora Van Bur-
nam — protestou — trazia um che-
gándo a Haddam o o outro, fazia par-

te da encommenda entregue pela
casa Altmann.

A senhora Van Burnam não
encommendou coisa nenhuma na
casa Altmann — respondi categori-
damente — a mulher que vi entrar
na casa vlsinha, a mesma que dei-
sou o hotel D... com o homem dc
guardapó, não era Luiza Vau Bur-
nam.

Era a rival desta c, ouso dizel-o,
pois ouso pensal-o, aquella quo dc-
via mais tarde dar-lhe a morte.

Não precisa abanar significativa-
mente a cabeaja.

Como o senhor, recolhi testemu-
nhos o o que descobri '(• muito ty-
pico e absolutamente convincente".

M. Gryce continuava a fitar-me
como fascinado.

E sobre o que — interrovípcu
— baseia a senhora estas asserçõee
extraordinárias? Gostaria de saber
quaes não cates famosos testemu-
nhos'.'

Pois vae sabel-o. Alas, antes
de tudo, devo discordar iDteirajnen-

j te de certas allegações falsas por
completo, que o senhor adeantou' 
contra Franklin Van Burnam. O se-
nhor pensa que elle comtiicttcu o
crime porque achou-lhe nuiv. gave-
ta secreta da eecrevanlnha uma car-
ta, vista nas mãos da senhora Van
Burnam no dia em que esta foi as-
sassinada. E' aliás bastante natural,
sou a primeira a convir, que o ue-
nhor pensasse que elle só «e poderia
apossar da carta matando a cunha-
da.

Mas não lhe oceorreu a idéa que
tivesse obtido a carta de modo in-
r.oeente, desde que não Buapéitava
da parte de ninguém crime ou trai-
ção'.' Essa carta não podia eBtnr, por
exemplo, na saccola que mrs. Par-
ker apresentou na manhã íU deseu-

horta do crime'.' E não sc pode ai-
tribulr tnmbeni u máo estado um
que sc achava, ii. pressa febril com a
qual Franklin a introduziu ua ga-
veta secreta'/

Contesso não ter lembrado es-
to possibilidade — resmungou o do-
tective, entre dentes, perdendo uru
pouco o ar satisfeito de si-meeniu.
pouco o ar satisfeito do .-ii mesmo,
dade que o senhor enxerga na des-
coberta dos anneis no gancho da
escrivaninha,, lastimo aer forçada a
dissipar egualmente esta illusão. Es-
tes anneis, senhores, não foram tal
descobertos pela moça dc cinzento
e sim postos ali por ella inesníH. E
isto, no momento em que seu sc-
creta a viu tocar nos impeis que ià
estavam pendurados.

Foram então collocados pela
sua criada de quarto! Pela joven
T.cna que tão provadamente trana-'liava cm interesse seu!... O que
r.oo eetu confessando, mios Butter-
worth? j

Ah! senhor Gryce — repliquei
num tom de mansa exprobação (pois-
tinha realmente pena d'elle nesse
momento) — não é .-ú Lena que se
veste de cinzento. Foi a mulher do
hotel D... que conseguiu passar-lhe
i peça nos escrlptorlos dc Duano
Street. Naquelle dia Lena não saiu
de casa.

Eu não julgara nunca M. Gryce
accessivel ao cansaço, embora ea-
bendo quí> ultrapassara jã o.; seteh-
ta annos; mas ouvindo minhas pa-
lavras, fuxou uma cadeira e dei-
xou-se lj?sadamente sentar.

Fí.luriric dessa nutra rhullicr
— pediu. Mas antes de reproduzir
o que lhe referi, preciso explicar a.
racioa>in*. o que me pemiitUio elle-
gar á A onclusãa que citei. Nâo po-
dia du'*idai- uni minuto que nüo

*...

fosse Ruth Oliver que so apresen-
tava nos cseriptprios Van Burnam.
Era c".aru egualmente que h6 o fi-
zera por causa dos armeis. Que ou-
tro motivo ;i lerin feito levantar da
cama i-uandu mal sc podia ter aic
pê, e q. Impelllrla a visitar os oe-
criptorios?

Receiara evidentemente queachassem os anneis cm seu i*>uder c.
dc ouiro lado. nutria o desejo dc
fazer recair sobre o homem já tão
compromcttida, todas as bu^pcltafi
possíveis.

Julgaria ella ter se approxmiado
da cscrcvaiiinha de Howard ou t-a-
beria que era a üo Franklln?

Era uma questão que ou não re-solvera, mas os outros detalhes ce-
tavam claríssimos para mim, desde
o momento em que M. Gryce falara
da mulher de cinzento.

Acabara mesmo por descobrir o
esconderijo mysterioso onde elln
guardará o.s anneis, desde o uiomen-
to do crime, Sun emoção quando pu
locará no tricot o o.-a fios de lã queencontrara esparsos depois da sun.
fuga me tinha.ni dado a reflectir o
eomprehcndcra então que as jolastinham «ido escondidas no noveilo
de_ lã que eu, sem «uber, tivera na*
mãos não suspeitando o que conti-
nha. Mas que podia dizer a M. Gry-
co e-m resp^stu ú sua nargunta?...
Muitas coisas, vindo que nada ade-
notaria prolongar meu siiencio, iu-
lei. Depois de haver relatado a es-
t**s senhores ns suspeitas que sempre
me despertara Mrs. Boppert falei-
lhe dé minha entrevista comi ella é
da preciosa indicação que me forne-
cera .confessando ter introduzido a
senhora van Burnam na aat-ai. ante-
cin chega-du do joven casal que ;il'

(Conclusão)

^-A.'ú*


