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Tivemos já opportunidado do
referir que o Congresso de Per-
jiambuco elaborou e o governador
ilo Estado, embora magistrado fe-
deral, sanecionou uma lcl, sobre o
serviço telephonico, de totlo o
ponto Impraticável, não só pelo
cerceamento da autonomia munici-
pai, em assumpto de seu peculiar
interesse, como porque invadiu at-
tribulções constltuclonaes dos pb-
deres da União, em desaccôrdo da
jurisprudência do Supremo Tribu-
nal Federal e contra a letra ox-
pressa da Carta de 24 d# fevereiro
o da lei orgânica doe serviços dc
radio-electricldadc uo território o
nas águas territoriaes do pai*!. Dis-
somos, nessa oceasião, o necessa-
rio para demonstrar as nossas ai-
legações, mas o assumpto não foi
esgotado.

Desdo os fundamentos da poli-
tica telegraphlca quo, sobretudo
nestes ultimos annos, so vem se-
guindo ua administração , federal,
como no governo 3òs Bstádositudo
está positivamente errado, orleu-
tando-se e dirigindo-se conforme
critérios de momento o segundo
conveniências oceorrentes, o de se-
inelhautes anomalias só ao Con-
gresso Nacional podem ser attri-
baldas as responsabilidades.

De facto, tivesse o Legislativo
decretado na conformidade do
numero 34 do art. 34 da Con-
stilulçâo, a .lei orgânica para
a 

'execução 
completa do pre-

ceito constitucional do art. 9o,
§ 4:, c, sobre oppõr obico insupe-
ravel ás prejudíciaes interpreta-
ções deduzidas á vista de cada caso
concreto, teria sido facll determi-
nar, insophismavelmente, o pensa-
mento do legislador constituinte,
que talvez não seja o que tem pre-
dominado nes resoluções officiaes
sobre a especialidade.

Certo, a Constituição, naquelle
citado preceito, declarou salvo aos
Estados o direito de estabelecerem
)1iiUl'.s telegraphicas, mas conferiu-
lhes essa faculdade mediante con-
(lições que, na redacção final ap-
provada na sessão de 23 de teve-
rciro, so expressavam na letra o na
pontuação exactas que a seguir
transcrevemos:

"Fica salvo aos Kstados o
direito dc estabelecerem Unhas
telegrapliicas entre os divor-' 
sou pontos de seus territórios,
(vírgula) c entre estes c os
de outros Estados, (virgula)
que se não acharem servidos
por linhas federaes, (virgula)
podendo a União desapropriai-
«a, (virgula) quando >fôr do
interesso geral, (ponto)"

Segundo a regra dc hermeneu-
tica dc que "interpretatiou cessai in
clari6'',,e sabendo-se que mais valo
o que a letra da lei diz do quc
ijuanto pensem os seus interpreta-
dores, mesmo quando tenham sido
collaboradores dc aua elaboração,
não lia quem deixe de comprehen-
der como, ua espécie, nos mantemos
¦ém erro, consentindo na pratica da
doutrina observada pelos Estados
nas concessões outorgadas a ter-
oeiros. Não parece razoavelmente
procedente a allegação de que o
Supremo Tribuual já firmou júris-
prudência a respeito, no accórdão
a. 5.188, de 5 dc junho do 1911,
primeiro, porque da sentença pro-
ferida contra a União não foi ten-
lado qualquer recurso admittido
oni Direito, e segundo, porquo
aquelle poder decidiu ã vista do
texto constitucional que corro im-
pi-osso, uinguem tendo invocado o
elemento histórico do ponto contro-
vertido, nem allegado a divergência
entre aquelle texto e u redacção fi-
nal approvada polo único poder
i-.oui credencíaes bastantes para re-
solver a respeito, de modo irrecor-
ri vol e definitivo.

Aliás, preciso se faz accentuar que
n pontuação mautida uo ultimo
volo (redacção final) da Assem-
bléa Constituinte, sobre ter sido a
lhosmissínia da emenda inicial, apre-
sentada pclo deputado Augusto de
Freitas, n de se haver conservado
integra em todas^ as publicações do"Diário do Congresso", é a única
•Itie, com fidelidade, correspondo ao
elemento histórico da faculdado
conferida aos Estados.

Quando Ruy Barbosa, cm defesa
da exclusividado da Utíião, affir-
maya, em parte, que, uo assumpto,
seria um chãos a attribnição cumu-
ltttlva doa poderea federaes o esta-

duaoti, Josó Mariano, dostacado pura"leadur" da oprrente contraria, dl-
zia, na ueiwãu de 1Í3 do dezembro do
1830:

"Ob Estados tém ou nilo tém
o direito dp conceder estradas
do forro? Por quo se hu de ve-
der aos Estados o estabeleci-
mento do Unha postaci a te-
legraphicas, quando a União
nio queira estabelecer? Por
que hão do ficar privados des-
ses melhoramentos os Estados,
quando u União não Julgar dc
utilidade concedul-os?"

Foi depois dessa opportuna ln-
terpellação, feita, aliás, por ocea-
slão do voto om primeiro turno, fa-
voravel ao ponto de vista sustou-
tado pela autorizada voz de Ruy
Barbosa, que as* duas correntes ene-
garam a accordo, duanto da emen-
da Augusto de Freitas, ofíerceida
na segunda discussão.

Mesmo, porem, ignorando os pre-
cedentes quo ligeiramente rememo-
ramos, u tomando o texto constl-
tucional, não como deveria estar,
conforme o resolvido na Assembléa
Constituinte, mes nas condições em
quo corre impresso, o Legislativo
-ie Pernambuco uão poderia auto-
rizar, Independente de conces-
são federal, o prolongamento
de suas linhas telephonicas a
outros pontos do território nu-
clonal, como consignou na lsl
a que nos referimos;, por outro
lado, ao Congresso' Federal assls-
tia o dever de não demorar o des-
dobremento do preceito constitucio-
nal, quando mais' não fosse, em vir-
tudo da condição final, "podendo a
União desaproprial-as, quando for
do Interesse geral", circumstancia
que não pôde, nem deve ficar ao
critério do momento, .para cada
caso concreto, e que precisa ser es-
tipulada em lei, de fôrma a garan-
tir, no acto da desapropriação, não
ter a Fazenda Nacional de adqul-
rir InstaUações que não 6e achem
em condições de incorporar á rêdc
nacional, sem sensíveis prejuízos.

Pleiteando a. uniformidade to-
clinica de condições jurídicas das
explorações municipaes, o marechal
Souza Aguiar, em seu relatório dc
1894, como director dos Telegra-
puos, disse o seguinte:

"Essas medidas são mais impor-
tantes, quando se tratar de linhas
interestaduacs, com concessão, por-
tanto, do governo federal, além dc
outras razões, pela necessidade de
um prazo curto, dentro do qual o
governo possa fazer o resgate,
quando assim o entender."

Adeante, frisando a carência do
lei orgânica na espécie, diz o mesmo
relatório:

"A legislação quc disse 1 ornar-se
necessária sobre o serviço telepho-
nico, regulando as condições te-
clinicas das concessões, duração do
privilegio e garantia dos condueto-
res de União, deve comprehender
tambem a parte relativa a correntes
fòrtefl, nãò só noque~diz' respeito à*
traçado, fiscalização do funccio-
namento, como ainda sobre a re
sistencla dos cabos ou fios, secção
de conduetores, seu isolamento e
outras condições technicas preser-
vadoras de accidentes que tragam
prejuízo do material o de vida dos
empregados nas estações."

Não tem sido, portanto, á falta
dc conselhos e de lembranças que
o Congresso Nacional tem deixado
á revelia o importanto assumpto,
revelia tanto mais para lamentar
quando vemos, como acontece com
o de Pernambuco, os Estados' legis-
lando com invasão das attribuições
dos poderes federaes.

Demais, a própria Constituição
como que está indicando a urgência
de legislar a respeito, e de tal ma-
neira considerou os serviços pos-
taes o telegraphicos da maior re-
levancia, que, desde logo, em letra
expressa, prescreveu restricções im-
perativas á outorga conferida aos
Estados, emquanto, em relação aos
serviços de viação férrea o nava-
gação interior, deixou ao Legisla-:
tivo ordinário fixar as limitações
que julgasse conveniente, como
estabelece o preceito do art. 13: I

"O direitp da União e dos
Estados, do . legislarem sobre
¦viação férrea e navegação ln-
terior, serã regulado por lei fo-
deral."

No paragrapho a esse artigo
firma uma única restricção a do qua
a navegação de cabotagem serã
feita por navios nacionaes.

Entretanto, não só a União se
tem descurado de legislar a re-
speito, como, om geral, tom ceie-
brado cont/ratos do concessão com
terceiros, parai a exploração dos di-
versos ramos do actividade, quo não
resistem a uma analyse conscien-
ciosa, seja no ponto de,- vi6ta te-
chnico. como sob os aspectos eco-
nomico, jurídico o de defesa ua-
cional.

Em regra, so evidenciam de tal
maneira prejudíciaes aos interesses
do paiz, quo, se tivessem sido fir-
mados por quaeaqncr poderes mu-
uieipaes ou estaduaes, imporiam aos
poderes federaes o dever de agir,
immediatamente, no sentido do im-
pedir-lhes a execução.

O INTERCÂMBIO DO PORTO
DE SANTOS

o seguinte: Cotojando-oo os valores
apurados com os domals productos
exportados ha alguns annos atrás, vc-
riflea-so quo u lavoura paullsta con-
servu-Kc cstaolonarla na producção do
algodão, arroz, feijão, etc, uao pro-
curando desenvolver ossas culturas tão
necessárias o mesmo Indispensáveis
para attonuar qualquer criso que pos- j

1921
Algodão om rama. ... 585
Arroz 581
Banha 1.29S
Cafó 202.084
Carne congcl. o resfrlada 27.035
Foljão 69
Bananas 6G7
Café (saccas) 3.126.422

O movimento que apresentam este
anno as carnes congeladas e as bana-
nas, deveria tornar-so extensivo aos;
demais productos, porém, estes, a co-1

! meçar pelo algodão em rama, não,-
corresponderam ás esperanças nel- j
les depositadas, e assim constata-se o

I facto de aceusar a oxportação dos
! "demais productos". no corronte anno,
| uma differenca dc 587 contos que, em-

bora insignificante, & sempre uma dif-
ferença para menos.

Comquanto o volume do café expor-
tado nesto anno tenha sido superior
ao total do anno pasr-ido, foi, entre-
tanto, conformo se verifica no qua-
dro acima, menor que o da exporta-
ção dos annos de 1921 e 1922.

A exportação por destinos, feita po-
lo porto de Santos nos mezes de janei-
ro a abril do corrente anno, em com-
paração com a do mesmo periodo de
1923, foi a seguinte:

»' 1923 1924
uai. ei contos áe réii

sa so manifestar no movimento do
ox-portaçào do café.

Paru Isso bastu apenas reproduzir
o que tom sido a exportação dos dc-
mais productos o do café nestes ulti*
mos 4/unnos.

ü resultado dessa uxportoçio em
contos de réis foi o seguinte, nos 4
mezes de:

1922
3.625

108
13

368.130
4.728

1923
12.033

64S
2.271

470.281
13.870

1924
4.745

3
703

523.419
21.219

Allemanha .... 14.203 32.876
Argentina .... 11.818 10.852
Bélgica . . . i 13.422 14.909
Dinamarca. . . 6.099 8.531
Estados Unidos . 286.763 818.880
França 76.812 71.915
G. Bretanha ... 15.197 5.811
Hespanha .... 35 508
Hollanda .... 11.96» 49.070
Itália 24.369 32.204
Noruega 1.215 1.221
Suécia 12.913 12.152
Outros paizes . 6.792 5.490

Total  511.576 563.919
Merece reparo o valor da exporta-

ção destinada á Grã Bretanha, no cor-
rente anno, porquanto, alcançou ape-
nas a pouco mais de um terço do valor
exportado para esse palz em 1923.

Quanto ã importação, verifica-se quc

,. 927 2.755 4.325
3.174.S37 2,891.553 3.065.178

esta, duranto os 4 mezes deste anno,
tendo sido maior em 35.147 contos do
que o total de 1923, só não beneficiou
ás exportações, feitas pela Grã Bre-
tanha, Bélgica ô outros pequenos pai-
zes, logrando os demais resultados sa-
tisfactorlos no seu eommorcio com o
porto de Santos, cujo movimento foi
o seguinte:, >,

1923 1924
¦uai. «| contos de riHs

Allemanha .... 19.823 26.255
Ar?cntina .... 30.693 32.051
Bélgica S.022 7.S58
Estados Unidos . 45.962 75.898
França 11.081 12.908
Grã Bretanha .. 55.776 52.229
Itália 22.450 24.493
Portugal 3.678 4.342
Outros paizes . 31.859 29.557

Total  230.444 265.591
A Grã Bretanha, após ter Kf-con-

qulstado o seu logar primitivo, Isto é,
o principal, acaba do cedel-o nova-
mento aos Estados Unidos, figurando
agora este palz como o principal ex-
portador para o porto de Santos, de-
vido principalmente, ao desenvolvi-
mento que se operou na importação
de machinas, apparelhos^ e utensílios
diversos e tambem do aço e ferro em
bruto e eni manufacturas, o que de-
nota que uma parte dos lucros da la-
voura de S. Paulo está. sendo empre-
gada no seu próprio apparelhamento.

Aos 16 artigos principaes enumera-
dos uo quadro da importação destaca-
mos aquelles que, pelo valor das suas
entradas no porto de Santos, se tor-
nam dignos de analyse e, estes, em
numero de 10, apresentaram nos an-
nos de 1921 a 1924 (4 mezes) o se-
guinte resultado, classificados pela
sua ordem de importância:

1921 1922 1923 1924
uaíor cm contos da reis

Aço e ferro em bruto e manufacturas
diversas 

Machinas e utensílios diversos . . .
Trigo em grão
Algodão em bruto e em manufacturas
Juta e canhamo em bruto
Machinas para a industria .....
Vinhos communs e finos
Gêneros alimentícios diversos ....
Especialidades pnãrmaceuticas, etc. .
Farinha do trigo

Procurando saber-so quaes os prin-
cipaes artigos que estão com maior ou
menor importação uo corrente anno,"
comparados com o movimento de 1923,
verifica-se que o algodão em bruto,

|*etc.; aço e ferro: machinas para la-

44.349 8.845 18.566 28.163
23.466 7.603 14.855 25.764
18.946 22.919 26.393 .22.865
14.939 8.888 16.104' 

* 
16.188

9.784 3,421 14.309 4.682
6.790 3.666 11.418 7.484
6.233 5.404 6.916 6.155
5.113 5/9*90 ' 9.687 10.288
4.258 3.472 ""'«'.VTÍ\"~ 3.188
3.334 5.102 3,333 

''• 
8.247

voura; machinas e utensílios diversos;
I juta e canhamo em fio para tecela-

gem; carvão de pedra; kerozene; ba-
calhau; farinha de trigo, e os gêneros
alimentícios augmentaram o volume
das suas entradas, encontrando-se ape*
nas as machinas para industria; pro-
duetos chiuiicos, etc; juta e canhamo
em bruto; trigo em grão c os vinhos
communs e finos com reducção uo
corrente anno. *

Pensamentos, palavras e obras
* m —

AMERICANISMO PRA'TICO

Devido oxcluslvamentc á crescente
exportação do café, o porto de San-
tos apresenta-se agora, depois de
apurado o seu movimento relativo ao
intercâmbio commercial de janeiro a
abril, com um total expresso em
563.920 contos, correspondente a
14.97*9.588 libras para a sua exporta-
ção, Lendo o total da importação attin-
gido a somma do 265.591 contos ou
7.010.762 libras, do que resulta um
saldo de 298.398 contos, ou 7.968.826
libras a favor do seu movimento.

Confrontados agora, os valores aci-
má com os que se apuraram em 1923,
vériflea-se que o anno actual aceusa
um saldo de 52.344 contos, libras:
2.713.679, na presente exportação,
produzindo a importação um resul-
tado de 35.147 contos, libras 1.511.182
tambem favorável ao movimento do
corrente anno.

Oceorre, entretanto, uma circum-
stancia que, no presente'momento, não
pode passar despercebida de quantos
so interessam pelo movimento do pri-
meiro porto do paiz, u quo vrni a aer

.._.*:.

'Rafael Altamira acaba de publi-
car o seu livro "La huella de Es-
pana en América" (Madrid, Edito-
rial Réus, 1924). Para comprehen-
der o valor e o intuito desse novo
trabalho do illustre escriptor hes-
panhol, melhor será seguirmos o
resumo quo delle faz um jornal po-
lltíco, "El Imparcial", de Madrid.

Escreve Altamira, nas primeiras
pagines de "O rasto de Hespanha
na America": "Difficilmente ha-
vera outra nação que necessite
niais do que a Hespanha de limpar
de falsidades o preconceitos a sua
imagem histórica". E cita, como in-
citamento eo cuidado, de rectificar
"erros largo tempo mantidos", es-
tas aífirmações do norte-americano
Lumniis: "Não só foram os Hespa-
nhóes os primeiros conquistadores
do Novo Mundo, c os seus primeiros
colonizadores, senão tambem os
seus primeiros civilizadores. Foram
elles quem construiu as primeiras
cidades, e abriu as primeiras egre-
jas, escolas o uuivcrsidaVles, o mou-
tou as primeiras imprensas o pu-
blicou os primeiros livros; foram
elles quem escreveu os primeiros
diecionarios, 'historias o geogra-
phias, quem levou os primeiros
missionários; e, antes que na Nova
Inglaterra houvesse um verdadeiro
periódico, já os Hespanhóes tinham
feito, no México, um ensaio jorna-
listico, e isto uo século XVII!"

Affirma Altamira que a con-
quista e colonização hespanholas já
se não reputam como as peores das
conquistas e colonizações européas,
monstruosa excepção de crueldade,
deshumanidade o incompetência, se-
não como uma das que (sem em-
bargo dos defeitos inherentes a
'taes empresas, e não só nos se-
culos XV d XVI) mais alto manti-
veram o direito dos povos info-
riores -o mais serviços prestaram d
obra universal da sciencia e da ci-
vilização.

A esto novo critério na estima-
»jão da empresa colouizadora hes-
panhola tem-se chegado graças aos
novos descobrimentos históricos, do
cuja importância scientifica deriva
"a transcendência moraT uo mutuo
conhecimento dos povos e, mais
concretameute, a approximação es-
piritual entro a Hespanha e a Ame-
rica".

Para conseguir essa "approxim:.-

ção cordial", mediante a depuração
da historia da colonização hespa-
nhola, propõo -o sr. Altamira vários
meios de "americanismo pratico"
— americanismo de accão, opposto
ao outro, paramente rh-etorico e in-
efflcaz — a saber: intensificação c
systematização, em Hespanha, 'dos
estu-doa americanistus; reorganiza-

ção, com tal intuito, do riquíssimo"Archivo de índias"; bôa acolhida
& quaesquer iniciativas americanas
a tal propósito; 'exploração scienti-
fica dos archivos d«s nações que
noutro tempo foram colônias hes-
panholas.

Mas, aíéni desta investigação mi-
nuclosa das fontes da historia com-
inum, convém, egualmeute, pela
utilização^do material scientifico já
comprovado, realizar dm progresso
immediato de especial interesse,
mediania a divulgação das noticias
já conhecidas o a sua incorporaçãu
nos manuaes do . cultura geral* c;
sobretudo, pela formação da ju.VJn-
tude no conhecimento dos feitos c
influencia de repercussão civiliza-
dora. E, assim, quereria o profes-
sor Altamira que os moçus hespa-
nhóes e americanos fpssem. educa-
dos no respeito o na sã devoção de
nomes como os do Valdivia, Fer-
nando do Soto, Lcgazpi, Urdaneta,
Elcano, Mendane, Quiroz, Solis,
Loyaza, Rodriguez Cabrillo, Alonso
Camargo, Ochagaray e outros
ogualmento gloriosos.

Mas não é só ua America Central
o do Sul quo a Hespanha do hoje
procura approximações e sympathlas,
baseadas, sobretudo, na rectificaçãu
universal da historia du sua acção

A MODA DO CABELLO CURTO
(üo "Lc lllro", dc Paris)

BjKM** ¦ -*s^ OH m^^F ^Êmw^k
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Hstàs muito mais joven, vovô-
zinho.

Qual.' Exaggerça um pouco, me-
nina... -

Não. i" verdade. A mamãe dis
quc o cabcllo curto rcfuvenajce muito.

civilizador.-! no Npvo Mundo. Nos
próprios Estados Unidos, apesar das
ropercussões praticas da Infeliz
guerra que arrancou uo domínio
hespanhol as Antilhas o as Philip-
pinas, nos próprios Estados Unidos
da America do Norte são não só
visíveis, mas enormes, os progres-
bos do htspaulsmo nos últimos an-
nos. Estes progressos revelam-se
no interesse crescento pelo es-
tudo da lingua hespanhola, de que
são bons Índices os programm-is
univortarlos o a publicação de ex-
cellentes revistas, como a "*Revuo
Hlspanlque", "Hlspania", "The Ro-
mance Review", etc,

E, muito recentemente, no dia 1°
do corrente moz de maio, deu-se,
em Nova York, o-facto retumbante
da conferenclu do sr. Hymen . Al-
pern, subordinada ao titulo de "lm-

portancla do Idioma hespanhol uo
desenvolvimento espiritual e mate-
rial do Velho e do Novo Conli-
nente".

O professor norte-americano Hy-
meu Alpern é hispanologo devotis-
slmo, antigo alumno do "Contro de
Estúdios Históricos de Madrid" o
um dos fundadores do "Instituto de
Ias Espanas", nos Estados Unidos.
Actualmente oecupa o logar de dl-
rector da secgão hespanhola da
"Stuyvesant Hlgh-School", e a sua
conferência foi transmittlda, pela
mais potente estação .radlo-tel'epho-
nica norte-americana, aos princi-
paes diários de lingua castelhana
da Europa e da America. *

Hymen Alpern citou, na sua con-
ferencia, a phrase de Roosevelt:
"O século XX será, sem a menor
duvida, o seoulo America Ibérica",
declarando que esta prophecia se
está cumprindo. "As nações hispa-
no-americanas começaram já a oc-
cupar (disse elle) o logar que lhes
corresponde no concerto mundial
— um logar do direcção e domínio
espiritual sobre o resto das moder-
nas civilizações. A população da
Hispano-America ê de uns oitenta
milhões; a área, de muis de
8.900.000 milhas quadradas —
quasi tres veze3 a Europa — su*
perficie esta não attingida pelo ter*
ritorio de nenhuma outra raça. O
idioma dessas Republicas, excc-
p(nando duas, é o hespanhol. Tam-
bem o 6 o de Cuba, Porto Rico e
Philippinas, que, aliás, não entram
nos cálculos anteriores. Portanto,
ha já cerca de cem milhões de cria-
turas quc falam a lingua dc Cer-
vantes — o que não pode dizer-se
de nenhum outro idioma, nem se-
quer do inglez, ai qne lc falta no
poça universalid-ul para poder com*
panir-Mc con ei nuestro,"

Para nada lhes tirar do sabor
original, deixámos ficar cm hespa-
nhol as ultimas palavras, taes
quaes acabamos do Iel-as em "El

Sol", dc 17 de maio corrente, ü
tom de certas affirmações transcrl-
ptas pôde parecer 'hyperbolico; o
vilor representativo, norte-ameri-
cano, do couferente Alpern, pôde
ser discutido; mas, depois de fei-
tos todos esses naturaes descontos,
fica ainda muito certo que a Hes-
panha teui um systema para a justa
organização do seu prestigio ex-
terno o da sua influencia uspiri-
tual entre as nações transatlanti-
cas suas descendentes; que para,
esse systema trabalham as mais ai-
Ias individualidades da brilhante
phalango intellectual hespanhola de
hoje cm dia; e que esse vasto
plano de expansão do Iberismo pas-
sou já das ideologias especulativas
oü sonhadoras para o domínio effe-
ctivo da politica e dos factos adr,ii-
nistratlvos.

A Hespanha estendeu a toda a
America do Sul e do Norte (ficando
apenas dc fora o Canadá) a taxa
postal interna, % providencia excel-
lente para a propagação da sua lin-
gua e literatura. O partido politico
novo que se está organizando para
sueceder ao Directorio Militar — a"Union Patriótica" —: inscreve en-
tre os principaes números do seu
programma a approximação liispa-
no-americana. E, lia tres dias, a 17
dc maio de 1924, foi assignado por
el-rei Affonso XIII o referendado
peio general Primo de Rivera o real
decreto que cria ,em Sevllha, uma
nova Instituição official caractsrls-
tica: o "Colégio Maior Hispano-
Americano". A data escolhida para
a promulgação é a do annlversario
natalicio do rei de Hespanha; o ar-
ticulado do decreto reproduz, om
substancia, o programma, a um
tempo especulativo e pratico, des-
enrolado no livro recente do d. Ra-
ifael Altamira. Assim responde pon-
tualmentu uma politica de boa vou-
lado ás reclamações ou suggestões
dos dirigentes da opinião culta.

Pelo seu artigo 1", cria o real
decreto do 17 do maio uma Junta
dependentu do.Ministério da Instru-
cção Publica o encarregada de cs-
tabelecer, em Sovilha, o "Colégio
Maior Hispauo-Amorlcano". Neste
hão do professar-se as disciplinas
profissionaes c superiores que o go-
verno determine, por proposta da
Junta, "mas nenhuma das quaes
constituifti repetição" de qualquer
das que já fazem parlo dos planos
officiaes das Universidades do Rei-
no. Os novos estudos relacionar-se-
ão com os assumptos "que mais in-
teressem á Hespanha o á America",
o o Collegio ha de sor como um la-
boratorio permanente do trabalhos,
investigações o estatísticas, do tal
modo quo e ello recorram, em
busca do lições o informações, to-
dos quantos .queiram investigar e
oporar no sentido do "intercâmbio
hispano-americano", do interesse
das nações adhérentes e do' pro-
gresso da humanidade. Constituirão
a. Junta, o sub-secretario da Instru-
cção Publica e Bellas-Artes, presi-
dente; um delegado 

"régio 
do "Co-

léglo", vice-pre6idenío; dois repre-
sentantes das Universidades do Ma-
drid c Sevilha; outro da commissão
da Exposição Ibero-Americana 'da

mesma cidade, outro das Academias
e escolas . especiaes. A Junta dlll-
genciará obter "a adhesãó ao pro-
jecto dos governos das Republicas
sul-americanas" c constituir, assim,
um patronato de nações, cada uma
das quaes será representada *na-
quella por um vogai, ã medida qifc
forem adherindo., Para que tal pa-
tronato se estabeleça.é necessária a
adrhesão de,' pelo menos, "seis da

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

A ALVA ARDENTE
Ao díétrarnVos A redacção da "Al*

va Ardente", diz-mo. sorrindo, o
pootu ide Uma, um exilado volunta-
rio naquelle recanto perdido dos An-
des: "E" á crooula sem mais." .

A "Alva Ardenle" era o Jornnl do
poeta: pobre folha, mui Impressa em
uni papel vulgar e que, «pesar de
tudo, era o melhor Jornal da região,
órgão dos liberaea.

Paru bem dizer, afflrmava Manool
Junqueira, pode-se contar 'noa idedos,
o pharmaceitUco, o chefe do Correio,
o proprietário do bazur c do bar. E
nesse me-smo din, conheci os doze
principaes llberaeu c bebi, com elle.i,
dozo aperltlvots!

Tinham elles contra si os poderjs
constituídos: o eovorr.ad-or, o juiz
de paz c sobretudo o cura, cheio dc
soberba, ouo mantinha «uns ovelhas
(oa parochianos devotados) no du-
pio terror, do Jnferivo, para mais
tarde, do uma facada, dada de
prompto por um ido seus proselytos."A'' crooula, som mais", «xpllcava
o poeta.

Tudo, em sua vida, sc fizera "A
ercoula", até ao seu caaamento com
áquella 'morena languortsa, dc olhos
linnieiisos-, o que n3o dizia palavra.
Manool a tinha visto, primeiro, no
domingo, quando vestia do salas de
pcrcale, largas o wonoixis, cila la k
missa. Era uma dessas raparigas ro-
inanticas e cândidas que, no fundo
do uma "hecienda", esperam o na-
morcuío ivlndo dc longe. Sua infan-
cia'fílra 

' 
monótona e sunVbria como

a "slerra", c suaa únicas dlstracçSes
eram a tonsura dos carneiros c o
adextramento dos oavaillos.

A chegada do poeta do Uma, dc
cabellelra tulvn, quc cxhlbla Irreais-
tiveis gravatas nas ruas do burgo o
fundava uni jornal impio, inquietara
deliciosamente tod^s as rjioçoila*- dos
arredores. Junqueira não tinha aln-
da percebido Ignez, senão dc longei
mas scu.s olhares se tinham <*ruza-
do. Assim começam todos os idylllos
lie.iTse paiz roma-iyticv.

Foi u bosta nte para quo, certo dc
scr unindo. Manoel, cm seu bello
corecl. a fosse pedir om casamento.
Isso foi tambem multo nitidamente
creoulo. No salão colonial, accutnu-
lado dc filÍKranu.1 rio pruta, e de le-
ques dourados, -surgiram pessoas ile
luto — primeiro, o.s pac-s. 0 depois,
o» irmãos silenciosos. IS as porgun-
tas* Uc Manoel, a rapariga não res-
pondeu, senão phru-ses evasiva.-)."Mais tarde; Ver sc-ia. NO o sc po-
•dia 'responder!*'

'Mas. desse dia <*iu deante. a Jo-
ven nflo tornou a app-j.vecor na egre-
ja, e Junqueira eompçehendeu quc se
considerava impossível o casamento
cc-m um heterodoxo quo lia os livros
de Gonzalez Prado,,

Quando cheguei n Muaraz, a lula
durava, a. luta ciui-e.ii.. m.oçLMade H-
bera1! o a velhic-o conservadora' Juii-
queira, com seus artigos fuiüosos, ti-
nha aggravado as coisas.

Sua namorada chorava, encerrada
em seu quiirto*. o Jurava quc sc faria
religiosa. Foi nessa ocoasião .que.
pcla graça dc uni nrissiMiario des-
calço, duo.** lagrimas desusaram ho
rosto do (.'hristo, milagre assignalado
por muita gente.

Junqueira publicou então a narra-
tiva. dc um viajante inglez que, na
fpoea. colonial, vim em t,lmn os
olhos Uo Chrlsto da Inquisição se
abrirem e se fecharem, fixando o
aceusado afim de o perturbarem: um
familiar, oceulto por detraz da effl-
gic os fazia funecionar por meio de
um dispositivo assás simples, quc se
descobriu mais tarde.

Isso nüo ora mais que um facto
histórico, uras, durante dois dias, a
procissão «xplatorla 'desfilou na pra-
ça.

Mbnocl Junqueira conhecia uma
espécie de gloria, sou preatl-rio au-
gmehtava. Uma tardo, com o rosto
emboçado de ocre, disfarçado oni
puutoi-, ello conduziu um rebanho
aos arredores de casa prohlbidu, on-
do ninguém, salvo Bua'-namoraldu,

suspeitou de sua prcoénça.
Assim iso reatava o idylllo ft cre-

oula.
E cada semana, olle ali voltava,

representando romances languorosos.
Ignez accorria. qual nova -Snlaiiilla.

deefallecida, o i-eeignada A sorto do
todas ue raparigas cujos paes são
por demais severos. Uma noite, foi
ello ia cavallo, um cavallo cujos cas-
cos «ram envolvidos em trapos, afim
do que sou passo fosse silencioso, e
raptou sua namorada, vestida sómen-
to com seu .longo roupão do noite.

Foi um bello escândalo, mas que
nflo causou nenhuma sensação excc-
pclonal. O rapto, naquollas í-eglfies, .
não offendo a nvpral c nflo aUteje n,
honra idas mulheres, desde que tudo
acabe por um casamento, culminado
pelo perdão dos pães da nubente. '.,

Mius JunqueU-ra repellia aa leia da''
egreja e falava em casamento civil,
o que «ro. considerado uma Injuria
ao Senhor.,

Um domingo, depois «Ja, missa, o
cura mandou queimar na praça pu-
bllcu os números da "Alva Ardente",
cujas doutrinar, demoníacas pervw-
tiam as alma». 1*1 o poeta daquello
dia am deante, so tornou o inimigo
do povo. Tive occaslSo dc vor quei-
marom-lhe a 'cffigic: um manequim
do cst-op<i. -vestido- com uma sobreoa-
saca, que vimot* queimar-se, das ja-
néllaádá "Ah-a Ar-dente". Emquan-
to Isso, Junqueira ria, altivo, confiun-
te om se u-rev oi ver. o dava umes paji-
cadinhas nas botas oom u ponta do
seu 1-ebenquedc castão de ouro.

No salão, a Infeliz Ignez so jamótí-tava: ¦• . .
Qun olles não lc vejam, Manoel!

Deus sabe de qu;: «^royldadcs seriam
capazes!*

Nfio tenha medo, pequena! Tudo
isso não passa de uma coincidiu!

Xo dia. seguinte, vltrios desfilar na
praça toda « familli» de. ígue-/,, a ca-
vullo, o dc luto pcziicln'.

E, ao passarem por demito da ca-
sa, nlles se persignttraiii, como o fa-*
riam deante do um cemitério mal-
dito. :.*.

O poeta.censurou cruelmente aquel-
la procissão, cm, um nrligo vingali-
vo... Koi:tl. Elle mo acompanhou
por algum tempo, o me idlesc ao d*'i-
xur-me: ¦ -. ¦

A' creouln, meu caro! Eu os
domarei, a todos, u rebeiique.*!

Poucos dlus depois, ás caladas da
hõííe,''ulíè" h'0'ii.toi-iâ mascarados om-
hnnifiiSlKrnm pelas portas da "Alva
Ardente",* e M-anoèl tombou, com a
cabeça crivada- do balas, deanto -de
sua mulher, quo os ílres mascarados
levaram i-oinsigo, amarrada ó. selki.
"A' crooula!" E assim foi; dc faclo.
tiempre que me lembro dessa phrase,
tenho um -arrepio por todo o corpo!

•Com a morlei do Manoel, desappa--
receu na província a idéa do libera-
llsmo, e Ignez, alquebrtixia pela edu-
de, Jíinãe passava tio uma dessas vo-
lhas, vestidas de luto, que seniem,
prostraldos, unniouilladas, nos pés ilo
Christo, cujas palmas eptâo trans-
choram, de chagas roxas, o quo
choráün. verdadeiramente, como oa
homefis.

V. Garcia CALDERON.
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quellas Republicas". As disciplinas
versadas no "Colégio Maior" visa-
rão, om especial, ao conhecimento
da Historia, no seu duplo aspecto
de preparação para o cultivo das
sclencias. c de investigação o:com-
posição hlstoriographicas; ao- co-
nheclmento da Arte,-tanto" puro
como pratico e utilitário; ao co-
nheclmento da Literatura o' da PhiT
lologia; ao .do Commercio e da ln-
dustria- d,das especialidades appli-
cadas á Navegação!'t!Çntre as dis-
ciplinas de caracter fÈfatico existirá,
uma Secção de ÀrteB decorativas e
industriaes, para operários,, coni os
gabinetes e officinas ';Hde,quàdas.
Para a determinação*' de 

'todas *e

dc cada uma das disciplinas o es-
pecialidades do "Colégio Mãiov",
proeurar-se-á attejider: ás indica-
ções das nações„ àdherontes, basea-
das nas necessidades que sintam na
pratica da vida diária. Os profes-
sores, propostos pela Junta, me-
diante approvaçâo dos governos
adhérentes, serãp "escolhido** ontre
os especialistas mais eminentes de
Hespanha c America".

.Estabclcoer-ee-ú üma. bibliotheca
annexa, "hispano-americana", e
nma repartição de estatística, labo-
r-itorio permanente dc, iüvestiga-
ção, destinado a .catalogar os elo-
mentos referentes ás diversão uspe-
cialidades e .v publicar os respecti-
vos boletins, repertórios.'o monogra-
phias de informação e estatística.
O "Colégio-, Maior'' installar-se-á
num / edifício = ospecial, que esta,
sendo acabado de construir, com o
auxilio do Estado hespanhol, pelo
corpo director da "Exposição Ibe-
ro-Ãmerlcana dp Sevilha", o que
esse offerece âo . governo, eijcerra-
da a exposição para aquelle effeito.
As despesas de mobiliário è mate-
rial fixo serão custeadas pelo go-
verno hespanhol;, os restantes gas-
tog pagar-se-ão pelos recursos do
Patronato das Nações' adherentes.Si
cujo cargo estarão 'tambem* « con-
servação è sustentação do "Col-é-

glo".*' m '. " 
.

V Taes aló as linhas geraes do
novo instituto,-cujas coiidlções fle
vitalidade e progresso dependem,
naturalmente, ,dó acolhimento que
este plano de "americanismo 

pra-'tico" 
mereça por parte das nações

hespanholas da America. Num ar-
tigo de Carlos Malheiro Dias, pu-
blicado, no 2° fasciculo da ' -revista

portugueza "Lusitânia**,,, encontra-
mos algumas indicações que podem
elucidar-nos a tal respeito. Ahi se
lê quo.. por decreto do presidente
da Republica Argentina, Hipolito
Irigoyen, se instituiu officialmente,
em 12 de outubro de 1920, o "dia
da Raça",( firmaudo-se, assim, a ai-

t liança espiritual entro a 'Hespanha
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e uma das 'suas emancipadas filhas.
da America. A Hespanha chama-se,
na linguagem dos tradicionalistas
hispano-americanos, "la venorable
madre histórica"; o o eminente

•¦professor argentino Amuchástegui,
ao fundamentar a" sua proposta de
criação da cadeira de "História de
Hespapha", na 'Universidade de

.Buenos Aires, disse, entre outras
coisas, o seguinte:"Yo ho dicho
una' vez que lá gloria, nuestra y
toda nuestra opop.eya e» gloria y
enoj^ej-a espufiola.. . Soslcngo, con
lá^más profunda convieciou, que,
sin suber la historia dr.-|« madre
pátria, no ho imode suber liistoriu
argentina (que es lo mismo quo

I afirmo Calixto Oytiela respecto ai
Hdtom-O; quo, sin.sri- Integralmente

cspaiiol, no se j puedo ser iiilogral-
mento americano, y quc jámás len-
dremos pléuo domiriio dc, nuestras
institucioues, si nos apartamps dei
origen y fuente de lo genuinamente

\nacional..."
O que se passfi, senlc c íliz na

•Argentina, repercute-se. muis ou
menos, pelo Chile o as outras na-
çõeu americanas do "habla. cspa-
noi"". E, quanto ao quo se passa,
sente o diz na própria "madre Es-
paria", bastará reproduzir alguns
paragraphos do discurso -proferido
hontefi, ID de maio, por el-rei Af-
fpnso XIII. Encerrando, em Barco-
lona, eom esse discurso, a série de
conferências "hispano-americanas"
realizadus na- respectiva Universl-
dade pelo cathedratico dr. Pérez
Agudo, disso o soberano hespanhol:-"Hora *era ya de quo en -Espaüa
se haçiera en pro dc Ia unlón con

| America algo más quc pronunciar
discursos poéticos, y por eso oste
ciclo dc conferências de caracter
geográfico, comercial y estadistico
tan acertadamente desenvuelto,
unido a actos como nl do la crea-
ción dei Colcgio 

' 
Maior Hispano-

Americano de-Se.vilIa, desarrollará
nuestro reciproco conocimiento, 

'y

con él ei -unoi- entre purblos, que
son unos cn ospiritu c idioma, signo
de expresion dei pensamiento. Por
mi parte, estoy dispuesto u cedrr ei

i palácio real dé Aranjuéz, con sus
I hermosos jardines.de tieulpo do
| Felipe-IV. para que «ca.casa do la
iraza, y alli, ai visitamos niícstros
I hijos dc allcndi: de los inui-es, en-
I cuentren la-s. eensación de quo la
I madre pátria conserva cl patrimo-
nio y cl solar de sus mnyórcs".

I Visto tratar-se de "americanismo
I pratico", entendemos dever pri'-?n-'cher este artigo só coni "factos".
Reflexões e conseqüências não fal-

j tara quem as faça ou as tire, entro
•ps meus leitores o bons entendedo-
! res, brasileiros ou portuguezes. .
I Lisboa, maio dc 1924. - .
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INSTITUTO INTERNACIONAL OE
AGRICULTURA

Os trabalhas da Commlssio da
Meteorolégia Agrícola

O ar. Deoclecio do Campos, dele-
Cinta do Jii-usii no iniitltuii) Interna-
clonu.l do Aarriciilturu, du Ftuinii,
Iruruirnlttlu ao ministro du AgrlcUl-
tura, por officio, oe.resultados dos
trabalhos da CiHiiinliiion < Tiiternaolo-
iw.1 do MiitiKiroliii.-la Airrlcolu, v «n>
.sua ultima rounlao, reulluada cm 39
do abril, próximo findo, com -a. pto-
sença de delegado* do vários paizes,
nntre os quaea oa Estudou Unidos, o
Braall e a Argentina,

Foram deitou presidente da com-
missão o professor Plrotta, delegado
da Itália; vico-presldentee, oa sr».
Yenlltord, • da Indo-Chlna, e Bru-
ounof, um dos lnicladores do movi-
-ifroiito eeientlfleo pelu divulgação dos
procoesoa da meteorologia agrícola;
relator, o sr. Rey, delegado da Fran-
ca, e secretario,, o professor Arai.

Uma sub-oommLesâo foi constitui-
da «om, o fim do elaborar o regula*
monto da CommlssDo Intornacional
do Meteorologia Agrícola. Essa sub-
commls.if.0 oompunha-se des delega-
dos doa seguintea paizes: Franca,
Bélgica, Hollanda e Brasil. /

EM BENEFICIO DOS PEQUENOS
FUNCCIONARIOS

i ******m****mf*****m

Quando vtcthnados oor accl-
dente em serviço

' O ministro du.VIncao autorizou o
dlrector ula Central dp Brasil a fa-
ííer, nos (urii-ps do «rt. 159, do repu-
lamento /Ja 7)|oemu UJptrada, em.fo-
lha de, pagamento, o abono Integral,
qtl-tndo VlctlrnadoH por «Ocidente ein
«erviço, aos empregados oxtranumu-t.
rarlos ou .Interinos, cujo direito A
bohceMfio de; licença 6 vcdaido pelu
tel que'regula' o asmimptu.

E#uu abono, entretanto, será feito
mediante documento Idôneo e com-
probatório, passado por estabeleci-
monto em que' br adie Internado o
empregado' enfermo, ou pelo eeu
medico asakte~hto, ou, finalmente,
pelu Junta medica da referida <-s-
trada, no qual ae declaro o ti-mpo
neoesMiio pura o completo restabo-
leclmcnto,

*******
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ia oa Gamara
COMO 0. SR. SOUDONIO LEITE \\WttQV 0 ORÇA-

' MENTO DO INT^IOR

Kio foram renovadas as subvenções

AS AUDIÊNCIAS DO >RESI*
DENTE DO TRIBUNAL

DE CONTAS
"O presidente do Tribunal do Contas

... resolveu que, d'ora avante, ás quin-
No desenvolvimento do proa-rem- (\us-feiras, das 15 as 10 horus, rece-

berâ os directores daquello Tribunal,
o, as terças o sabbados, üu mesmas
horas, todos °as pessoas quo tenham
assumptos quo dependam do nua de-
cisão. .

roa do trabalhos, technlcoa da
uvcteorologla e da ecologia agrícolas' estudaram aa medidas a.áerem pos-- tua em pratico-, noa palies adherentes
ao Instituto, pelos diversos serviços1
das organizações nacionaes.'

O professor. Az-sl, fazendo uma ex-
posição' referente aos trabalhos ex-
coutados, atê agora, pelo Instituto
internacional -ide Ecologia i Agrícola,
fundado sob OB .auspícios da "Acado-
mia dei LJiicel", de Roma, salientou
o concurso que «Brasil, graças aos
i;üforçou do ministro Miguel Calmon,
o do sr. Sampaio Ferraz, vêm dando
a esse movimento solentlflco.

. ."A commissão approvou,unanime-
merjte, por proposto, do' delegado
brasileiro, o relatório apresentado' pelo er. Rey, representarite du Fran-* 
qu. a. respeito dos' trabalhos e das
decisões da Conferência Internado-
nal dos directores" dos Serviços de
¦Meteorologia, reunida ultimamente

/cm Utreohf.. '-¦' .-'••'.
A matéria vencida nas quatro ses-

mõoh da commissão .constituirá, uma
sério de votos, concernentes A sua
actividade, que serão apresentados ao
estudo e ás -deliberações da Aasem-
bléa gerai do Instituto,

PRIMEIRO CONGRESSO BRA-
8ILEIR0 OE CONTABILIDADE

A commissão executiva do Primeiro
Congresso PrasHeiro de Contabilidade,
presidida pelo sr. senador João da
.Lyra Tavares, esteve ihontem reuni»
ila, tomando as ultimas medidas re*
lati vas A •próxima reunião do Con-
gresso.

Ficou assentado que a sessão pre-
paratorla se realize domingo, 13, ils
20 horas, e a sessão solemne segun-
da-feiru, 14, as 14 horas, sendo ambas,
bem como. aa ao,,plenario, com cara-
cter publico. Independente de annun-
cios pela imprensa, a commlssão exe-
cutiva vae, desde Ja, começar a fazer
os convites de .convocaççao dos srs.
congressistas. Des convites A imprnsa
ficou encarregado o dr. Carlos Do-
mlngues. A commissão espera dos con-
tabilistas desta capital e dos Estados
a, maior concorrência is referidas
sessões. . .*-

A essa reunião esteve presente a de-
legação do Ministério da Agricultura,
composta dos srs. Mario Fonseca, dr.
João de Moraes Martins e Mario
Freire.

SOBRE O MEMORIAL DO SYN-
DiCÁTO DOS AGRICULTORES
DE CACAU, DA BAHIA

¦Em resposta a' iná seu officio, ò se-
cretario geral dò* Conselho Superior
de Commercio.« ndustria recebeu do
Syndteato dos •Aericaltores de Cacau,
da Bahia, communicação declarando
ter recebido copia-do parecer da com*
missão daquelle Conselho, de que foi
relator o dr.' Hannibal Porto, conoer-
nente ao memorial enviado paio refe-
rido Syndlcato ao sr. ministro da Fa-
zendn, com -data de 21 de marco de
1923, e bem assim do voto em sepa-' rado do dr. Mattoso Câmara, sobre a
-rpprovagio das conclusões do alln-
dldo parecer. '

O MOVIMENTO COOPERATI.
VISTA NOS ESTADOS

O presidente', do Syndlcato Profis-
siona! dos Empregados Públicos, do
Rio Grande: do Norte, constituído do
accordo com o decreto n. 1.G37,- do 5
do janeiro- de 1907, -communlcou ao
ministro da Agrlotritura, por tele-
gramma, haver o mesmo syndlcato
fundado uma cooperativa, com arma-
zem do gêneros-alimentícios, para for-
necünento, u. preços módicos, aos seus
associados. '•

A CULTURA DA CANNA EM
SANTA CATHARINA '

Do director da Estação Geral do
(Experimentação, de Campos, ora om
commlssão do estudos no Estado do
Santa Catharina, recebeu o ministro
da Agricultura o seguinte telegram-
ma, expedido de Itajahy em data de
4 do corrente:"Visitei, liontem, a, usina "tAdelal-
de", encontrando em optlmas condi-
ções dc crescimento variedades das
çannaa "8.443-C", "1.063-C" o "213",
que remetti de Campos, o anno pas-
sado, além das variedades cultivadas
na regiSo.' ¦•

Venlho notando que o solo cultiva-
vel, á margem dos rios Itajahy, Assu'
o Mirim, tem somente a profundidade
média de 30 centímetros, e repousa so-
bre um sub-sólq do argilla plástica da
alguns metros de profundidade.

Tsso aconselha, que os- trabalhos
aratorios sejam sempro superficlacs,
para evitar que venha á superfície a
argilla subjacente. Ha melhores ter-
renos em pontos mais afastados desses
rios, onde as geadas sempre causam
damnos aos cannaviaes, ao passo qu-,
nas margens dos rios, as geadas são
quasi inoffensivas.

Solicitei do .meu substituto om
Campos a remessa de novas sêmen-
tes e de mucuna para a adubação.

Amanhã iniciarei o adextratamento
do pessoal da fazenda referida no ma*
nejo de machlnas agricolas."

REUNIÃO DO CONSELHO. NA-
CIONAL DO TRABALHO

Reune-se hoje o Conselho Nacional
do Trabalho, ás 15 .horas, em aua sede
offloial, no Pavilhão do México, Ave-
nlda das (NaçOes, realizando a,Bua prl-

, meira sessão ordinária do corrente

14 DE JULHO
O embaixador da França e a ço-

lonia franceza" nesta «-apitai orga'ni-
zaram, para 14 do, aorrente, as .16
horas, no'Theatro Municipal, por oc-
eaaião da festa da Bastilha, uma
matlnée que se realizara com o con-
curso da' sra, Maria Thérése Flerat
e do sr. Lugne-Pae e da companhia
franceza actualmente nesta capital.

Todas' as' pessoas que desejarem
assisti** ao referido festival, deverão
procurar convites na sede da Socle-
dade Franceza, á Avenida Rio Bran-
co, 16, das 17 as 19 horas, até' o
próximo domingo, com os secreta-
rios do comitê das festas.

hoje:
-.'.'. ; CONFERÊNCIAS
¦;- )o dr, --ÚlysBM.Bmndão, no Cen-

t»\. pernambucano, ia 20 1|2 horas,
sobre o presidente da Confederação
do Equador.''¦''•
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Na reunião do liontem da Çom-
mlsaão do Pinançe-i da Câmara, o aí".
Sojldonlo Leito relatou o orçamento
para o Ministério do Intorlor, om
1926;

Na parto relativa ao material, o
parecer faz «upprcuaoes nu Impor-
ttincla dé 1.761:679^000 e reducçôes
cuja sonima so eleva a 6.206:004$.
perfazendo, assim, 6.966:083(000 a
economia feita BObro a propoBta do
govorno, • ¦ i- -

tíobo ainda mais essa economia
com outras raducçoeii no pessoa], de-
vidas a falloclmontos, o'a roctlflca-
C6es.

Quanto as emendas apresentadas
no plenário, ha um augmento de
2.830:671*697, devido A aceitação du
emenda apresentada pela mesa da
Câmara; mas no .caso so trata du
obras, aa necessárias pura a conclu-
são Uo pulado da Camaru." Por outro lado, ha uma reducção
de mais. de tres mil contos, Impor-
tancia das subvenções que teriam do
restabelecer-oe, para o que fonun
upreeentaidas 2!) emendas, todaa re-
jeitadas.

Entro aa entendas supprcsslvas fl-
gura a seguinte:"Verba n. 12. Material.

Ns. 1, 2 -o 3. Supprlmam-se as do-
taçães de 168:000*000, 11)8:000*000 o
360:000*000 destinados A impressão

o publicação da "Revista do Supre-
mo Tribunal Federal", ao serviço
stenosirupliico, do .redacção do An-
naes e debutes, o á. quota movei por
pagina da mesma Revista".

O relator mostra quo u anno pas-
sado foi rejeitada emenda no mesmo
scntjdo, transcreve os pareceres de
notavelJs jurlsconsultos dados sob
consulta du Socledado Anonyma que
explora, a Revista, o faz depois as
seguintes considerações justificando
a emonda:

Approvando 08 contratos, o Con-
greuso consignou a Importância des-
tinada ii impressão da Revista du-
rante o exercido financeiro.

Ficara subentendido, como fica
sempre em todos oa casos de leis or-
çamentarlaa, quo o mesmo Congres-
so uo fim de um anno, voltaria ao
assumpto, reconsiderando o seu acto
como bem entendesse.

E' isso da natureza das sobreditas
leis, que a Constituição exlgo ae vo-
tem ANNUALMENB.

Por essa razão os constitucionalis-
tas julgam inadmissível que o mes-
mo Congresso vote resoluções pro-
rogatlvas dos orçamentos (Barba-
lho. pag. 104).

As disposições, portanto, das leis
orçamentarias li. 4.556, du 1922, &
n. 4.G32. de 1923, com declararem
ficar approvado o contrato, o quo
aliás decorria do só facto de ser con-
signado o credito não Impedem quo
o Congresso, nas revisões, repetidas
annualmente, reconsidere o seu acto;
não o obriga a reproduzir a consigna-
ção todos os annos.

Accresce que bem examinados os
actos aos quaes se referem as citadas
leis orçamentarias, ver °ica-se não
serem na. verdade contratos, que pos-
aam obrigar A União. •

Aos jurisconsultos ouvidos, hão se
apresentou copia delles, e aos mem-
bros da comrqissão de Finanças, sô-
mente se mostraram os pareceres ua-
sim obtidos.

Junta-se, em appenso "o theor de:
taes contratos, ajustados e aaslgna-
dos: -.'¦•" .. • ¦-•'..

O Io, de uma parte pelo sr. minls-
tro presidente do Supremo Tribunal
Federal, e da outra a Sociedade Ano-
nyma — "Revista do Supremo Tri-
bunal", representada por seu geren-
te; e o 2o, ontre o mesmo presidnte,
entalo na qualidade de representante
do Supremo Tribunal, e a mesma
Sociedade Anonyma, representada
por eeus direotores.

No Io contrato se estipulou:"O PTlmetro contratante, a titulo
de subvenção pela publicação da Re-
vista... PAGARA' a segunda con-
tratante A QUOTA FIXA ANNUAL
de 36:000*000-. com os acerescimos
que o Congresso Nacional deterinJ-
nar, entregues em prestações... e
pela mesma forma... pagará a
quantia d 15*000 por pagina de toda
a matéria publicada na referida re-
vista e noa volumes annuaes autono-
mos do jurisprudência atrazada e
corrento a seguir, inclusive- os res-
peçtivos índices pàrCIaes o. geraes.",

Esse contrato tem egualmente pór
objecto (cláusula 5*) a publicação
d& jurisprudência dos Trlbunaes dos
Estados, -e ainda a das leis promul-
gadas em cada um delles.

Pelo outro, contrato, em. addltivo,
a Sociedade Ánonyima —-¦ "Revista do
Supremo Tribunal" "terá a subven-
ção fixa de 168:000$, "ex-vi"
do art. 2o n. 12 da lei n. 4.555, de
10 de agosto dé 1922, e recebera
a quota movei de 30*000 por pagt-
na de toda a matéria publicada...
paga direotamonto pelo Thesouro
Nacional A Sociedade.... indepehden-
to.de qualquer despacho da presl-
dencia..." E, alêin da jurispruden-
da federal acompaijHada das sen-
fénças dos juizes secciohaes, da ju-

rhiprudondu doa trlbiinuen loeaes o
oa dos Estados, das lelü j federaes o
oe Códigos d«si nações cstr-itiielras.

Ja so vao alcançando a razAo dc
não llmltar-ae o máximo du impor-
tução (livro de dh-eium) do -pj.terin.1
typographlco, do impressão o enca-
dcrnaçào. -

Ainda quo ao tratasse de simples
autorização para esses serviços nln-
guem deixaria de ter duvida em con-
sideral-u comprebendlda na expres-
são — "OROANIZAR AS RE8PB-
CTIVAS SECRETARIAS".

Mus não so trata do simples auto-
rizaçio, quo poderia ser retirada
mais tarde; senão de concessões do
excepcional valor, feitas contra o
TboüOuro, sob a forma de contraio.

( Temos duvida sobre a competéri-
clu dos presidentes de trlbunaes Ju-
Iddarlos para, nessa qualidade, flgu
rar, como parte contratante- -nos
abtos Jurídico*, que, alias, estão ueiu-
pre sujeitos aò eeu julgamento.

Quanto ao Supremo "Tribunal Fe-
deral as suas aUribulcOes estão assim
mencionadas na Constituição:

"Art. 58 —Os trlbunaes federaes
elegerão do seu selo os seus presl-
dentes e organizarão as reapotlvas
secretarias.,

1° — A nomeação e a demissão dos
empregados de secretario, bem como
o provimento dos officlos de Justiça
nas clrcumecripcoes judioiarlas, com-

3eto 
respectivamente, aos. presidentes

os trlbunaes. ......
2° — O presidente da. Republica

designara, dentro oa membros do Su-
premo Tribunal Federal, o proirura-
dor geral du Republica, cujas attri-
buições se definirão em lei."

"Foi previdente a Constituinte,
commenta Curiós Maximillano, usan-
do da expressão restrictlva — "orga-
nlzarâo a respectiva, .seoretaria". Bs-
tas quatro palavras não comportam
a faculdade que se. arrogou o Supre-
mo Tribunal, do -fazer verdadeiras
leis, fixando a competência para
conceder licença aos seus mombros,
ou estabelecendo o processo pura ex-
oçuçãu daa uentenças uos casos em
qua a elle cabe a jurlsdicçãó origl-
narla o privativa (art. 59, n. I).
V6do ns. 304, 307 "in fine", c 308;
bem como o art. 34, na. 23, 35 e 28,
da Constituição os arts. 12, 36 e 37,'
do decreto ti. 848 de 11 de outubro
do 1890, o os arus. 15, letra n. 161,
164, da 1* parte da Consolidação ap-
provada pelo decreto n. 3.084, de 5
do novembro de 1898".

Os cits. decrs. ns. 848, de 1890,
e 3.084, de 1898, egualmento nenhu-
ma disposição contêm, donde se pos-
sa concluir ter o presldento do Su-
promo Tribunal Federal competência
para, em aeu nome, ajustar e assi-
gnar contratos.

O próprio Regimento Interno do
Tribunal, de 24 de maio de 1909, es-
pecificando as attribulções do meamo
Tribunal e as do seu presidente, nada
absolutamente diz a esse respeito.

Ainda que se admitta que o presl
dente do Supremo Tribunal tem com-
petencia para nesse caracter, figu-
rar como parte nos actos jurídicos,
temos por sem duvida que em te.es
actos nBo p le contrair obrigações
a cargo do poder executivo federal,
dar A Urrlão Federal a responsabili-
dade de pagamentos e até de lsen-
ções de direitos e doação de immo-
veis.

Dado, porém, e não concedido. que
isso se posea admhtlr, quem teria dè
julgar as questões originadas de taes,
contratos am que o mesmo Supremo
Tribunal fosse parte contratante ? ¦

E que meios teria o governo para
impedir fossem de anno a anno avul-
tando desmarcadamente ois compro-
mlssos contraídos em taes -contra-
tos?

Como poderia tornar . effectiva a
responsabilidade decorrente dos abu-
aos havidos? De quem haveria a ln-
demnlzâção dos damnos abffrldos?

Não conhecemos lei que aoa pode-
res do Supremo Tribunal Federal
junte mais o de contratar em nome
da União Federal, aobreccarregando-
lhe as responsabilidades e ainda re-
duzindo-lhe as rendas com Isenções
de direitos, e cedendo a particulares
bons do patrimônio nacional.

Rclevc-se admtttirmos a posslbill-
dado de absurdos somente para ar-
gumentar; tanto mais quanto exa-
minámos um contrato onde -muitos
absurdos eo nos deparam.*" Pelos motivos succlntamente ex-
pendidos, a Commissão pensa que o
Congresso Nadonal deve deixar de
consignar as dotações destinadas -A
Sociedade Anonyma "Revista do Su-
premo Tribunal" no orçamento em
elaboração, afim de bem reconaide-
rado--o-assumpto com o cuidado e
vagar que elle pede, resolver defini-
tlvamente a.respelto, em r* espocial,
se assim julfcar acertado; pois ficou
resolvido não se incluir no mesmo
orçamento nenhuma disposição de
caracter pernranehte.

ARISTWBRIAHD
Ligeiros traços sobre a sna

. aeção politica
(OKnmunlondíi <"-*0»U>i*r da Onlted

PAJIIJ3, maio (U. P.) — ArístUeB
Briand é da todos os estadltrtao fran*
cozei quem mu Ia veies Iam orsanl-
zldo ministérios, tendo ocuupudo a
presidência do conselho, nudu ine-
nos do ulto vezes. Algum» dos naus
¦gablncteii não duraram multo tem*
po, mau eilo sempre deixou um»
marca de sua pa-tuf-m na politlca
interna o externa do paiz. Briand
dlfforo do Poincaré, om que prefere
-empregar a delicadeza parlamentar
d violência. Tem sido criticado de
nio ser trabalhador, maa nt*> se lhe
nega o aeu conhecimento no Jogo
da política.

Certu vez Interrogado sobre a per*
-tonalidade de Poincaré o de Briand,
o sr. Clémonccuu, respondeu:"Briand nSo sabe nada e compre-
hondo tudo. Poincaré sabo tudo e
nada comprehende."

Em momentos de arlso nueion.il,
Briand repetidas vezes luuumlu
a presidência do Consolho, sen-
do obrigado, paru Isso a abandonar o
sou escrlptorlo de advogado, que £
extraordimarlumento rendoso. PJr-
tonco eilo ao grupo conhecido como
socialista republicano e 6 tido na
conta do grande polemista e orador
parlamentar.

Associado nos primeiros dias do
movimento socialista a MUlerand e
Jaurís, foi secretario da commlssão
oxecutlva dò partido socialista, mas
retruiu-so gradualmente, quando os
seus correligionários, começaram a
IncllnaT-sé do lado do internadona-
lismo revolucionário.

Briand foi eleito deputado pela
primeira vnz, em 1902, pelo dlstri-
cto do Salnt Etlenne, no Departa-
mento do Loire, quo desde então
nunca deixou do representar. f-j

Um dos deus primdros discursos,
na Câmara dos Deputados, foi pro-
pondo uma alllança dos socialistas e
dos radicaes e pouco depois tornou-se
um defensor dos projectos de Com-
bis sobro a separação da Egreja do
Estado.

Briand fez passar essa medida pe-
Ias respectivas commissões e teve a
satisfação de vol-a passar quasi sem
emenda.

A ultima vez quo o sr. Briand
oecupou a chefia do governo, u sua*
missão acabou inesperadamente, no
meio da Conferência de Cunnes. Eli"
discutia com tdoyd Georgee, quan-
do um diu Briand jogava uma par-
tida de "golí", oohi o primeiro mi-
nistro britannico; os seus inimigos
aproveitaram o ensejo para ac-
cuunl-o de descuror dos Interesses da
França. O presidente MUlerand ln-
tervelu m> assumpto c chamou o sr.
Briand a Paris. Briand sabia o que
so passava o foi immadlateinento
para a Câmara dos Peputados o ex-
plicou o que tinha procurado fa-
aer com relação ao projeetado pa-
cto de garantia da sesuranço. da
França e porque tinha fracassado a
sua geetão o terminou dizendo: "A
Câmara pôde procurar quem melhor
represente os interesses da França"
e calmamento deixou o Palácio
Bourbon, acompanhado do seus mi-
inistros.

Quando se reuniu a Conferência de
Limitação dos Armamentos, em
Washington, Briand foi um dos de-
legados franoezes. Tambem nessa
occaslao foi atacado por ter per-
mittido aos peritos brltannlcos que
limitassem o direito dn França á
sua defesa submarina, mas foi ap-
provada a sua attitude nas negocia-
çSes pelo Parlamento.' Briand tétri 62 «nnos, nasceu na
Bretanha e ê solteiro.

0 "METRÔ" DE LISBOA
As condições 4a concessão dada pela Câmara Municipal

Dr. Tigre de Oliveira
Gynecòlògia e obutotricie. — Cons. Rui

Treze de Maio, 38. Telep. 1.098 Central
— Dc 2 ii 4, - Residência: Praia de
Botatogo, 100.

PARA MELHORAMENTO NA
CENTRAL DO BRASIL

O sr. Francisco Sá, ministro da
Viação, pediu ao seu eollega ida Fa-
zenda para providenciar no sentido'
de ser aberto um credito especial de
8.400:000$000, para attender fis des-
pesaa de construcção o melhoramen-
tos na Central do Brasil.

AS VENDAS MERCANTIS

LOTERIA DE SANTA
CATHÁRIM

HOJE

30 <08TOS
Inteiro l0$O0O

Ia Extracção HOJE. 20:000$00Ô por; 15$OO0.

Só jogam 6.000 yHetes numerádqí de 1 ÍOI

a 7100. Diàtribue 75 ^° em 843 preiriios.

YENDE-SE EM TODA A PARTE

DR. ADAUTO J, BOTELHO
'Aaalsteiite do Profr. H. Roxo nn Fa-
cnldode de Medicina — Medico do H.
tf. de Alienado» _ Dlrector do Sua-

-torlò Botafogo
CÚNICA OBRAI. — MOLÉSTIAS

NERVOSAS E MENTAES
Consultório:. Rua Rodrlj-o Silva, 2f,

•Tel. C. 1838 — Residência: Rua Gene*
,ral Po!ydor,o, 104 (Botafogo)

PIANOS ? MUSICAS ?
Casa Mozárt —- Ayèhida 127

ViasUrinarias
- Òurk rápida e garantida da gonor-

.theà e suas cOní-illcaçtien. DRS. JOAO
ABREU'a Í3PANDINO CORRÊA. Rua
São Pedro 6<, dás 8 ãa 19 horas. Talo.
phone: Norto 6801.

O CONCURSO DA CENTRAL
OO BRASIL

ülBtão chamados a prestar provas
oraes, os seguintes candidatos, no
dia 10 do corrente: Consuclo Con-
stant ae Mello o Silva, Maria- Ju-
lieta Lócatelfí, Aurora dc Souza Cos-
ta, Maria Adelaide Fortuna, Maria
Amanda Martins Barbosa, Maria da
Gloria Carvalho, Actir Pegado üou-
lart, Maria da Gloria Leal Ferreira,
Gaatão de Almeida Peniche, Maria
Francisca de Souza, Herminia dos
Santos Silva o Adellna Fernandes
do Almeida; no dlu 11 — Avellna
Ribeiro Dias, Luzia Bauer Carneiro,
Pery Barata JUcá, Her.cilla do Má-
galhães Pinto, Nlcollna du Cohcel-
ção, Ricardo doa Santos Silva, João
Baptista do Mello Guimarães, Guio-
mar de Barros Peixoto de Souza,
Carolina de Almeida Ribeiro, Jau-
dyra de Azeved-o Braga o Mario Bea-
sa de Menezes. ******* —
A ESCRR-TURAÇAO DE FA-
ZENDA EM MATTO GROSSO
O contador geral da Republica de-

signou o auxiliar technico, Humber-
to J. J. Sportelli, para regularizar os
serviços de escripturação da Dele-
gacla Fiscal do Thesouro Nacional
em Cuyabá, Matto Grosso, e irispec-
cionar idênticos aerviçoa naa dltfe-
rentea repartições íederaes daquelle
Ktado.

Em'uma consulta de Theodor Wille
Sr Cin o rtlrpctor du Recebedorla Fe-
deral proferiu o seguinte despacho:

Ailegam os consuientes que, "ten-
do comprado uma partida de café A
vista o paga immedlatamente", veri-
ficaram posteriormente, na oceasião
da entrega do café, uma falta de
100 kilos e extraíram uma "conta de
falta", para rehaverem do vendedor
a Importância do 100 kllos, não re-
cebldos e indevidamente pagoa. Per-
guntam ae essa "conta de falta" esta
sujeita ao imposto regulamentado
pelo decreto n. lS.i.75 A, de 22 de
dezembro de 1923.

Se o preço da venda total foi pago,
em dinheiro recontado, e parte da
mercadoria não foi remctüda ao,
comprador, — o acto posterior da'
entrega, tiuatçruer aue seja o modo
por que esta so realize, não deve
obrigar a novo imposto, — poiB o
principio geral do'"noa bia in idem",
sempre appllcavel ao Fisco, não j)õ-
do, sob pertexto algum, soffrer ex-
cepção, na hypotheso proposta. Nem
se diga que a consulta seria susce-
ptivel do ser regulada pelo art. Io
do deiereto citado, para eer emlttlda.
a duplicata, por oceasião da entrega
dos 100 kilos de café não enviados,
porquanto a operação principal, de
onde so originou a falto, — constl-
tulu uma venda ã vista, oújo Imposto
foi ou devera ter sido satisfeito, e a
"conta de falta", a que alludem os
consuientes, representa um accldente
oceorrido em tal operação,

E, dado que os consuientes apenas
queiram saber se, para rehaverem a
importância correspondente A mer-
cadoria quo faltou, — a conta, res-
pecüva estaria, sujeita ao imposto
sobro ás vendas mercantis, — está
claro que não é posBivel fazer inçl-
dlr o imposto sobre essa conta; ppr-
quo na expedição da mesma se não
podo lobrlgàr uma venda mercantil,
do qualquer natureza.

Assim, verifique o «gente fiscal da
secção a veracidade do alleg-ado e,
isso apurado, — faça a necessária
d-èclaraçãq no competente livro d»
escrlpta do imposto, no sentido do
ficar expresso hão «er eate devido,
nos dois casos apontados no presen-
te despacho."

(OOu^DMan-atlo e**l"»-ol»u" d*

•M0BQA, maio do ll-JÍ. — A Ca-
m»rt" Murfielpal do I-fertiAa concede o
imo e-toliMrtvo p»r« » upiurtruecto e
exploração 

"por 
prníõ qua não Ai-cce-

de u UU uniu!.-, do uni ¦•amitiliu do
ferro «ubterruiiee eni ÍJsbiVi, nem
ternio* das «jeculntea condlçfies:

A ontldade ai* empi"»*»*».' eon*ru*
otora, o exploradora «ora do niiulon»-
lidade portuguesa. An llnhus a con*
utrulr serãu vela ouu ordem aa **•
rulntesi

a) do Rocio a Alcântara; b) do
Rodo aow Caminhos dòTerroi o) do
Rocio A Estrella; d) de Alcântara a
BoMm; o) dos Caminhos de Ferro ao
Poço do Bispo; f) do Roolo ao Alto
do Pina; »*. dò Rocio im Laranjel-
ran; h) da» Laranjeiras a Bemflca.

8 1." A estação Centi/1 Mtotropoll-
ta.ua do Rodo poderá ser localizada
em outro ponto central da cldüdo.

Í 2." A Camaru poderá autonlzar
qu determinar a covatrucção do ou-
trás Unhas; quando o concessionário
não qulziu" satisfazer esta determl*
nação, fica a Câmara com o direito
do dar a construcção o exploração
dessas linhas a qualquer outra entl-
dade, pela fôrma por que u Julgar
convonlento. \

Condição .1." Os concorrentes apre-
sentarão as nu«« propostas no prazo
de 90 di.ita, a contar da data da pu-
blicação dos annuncios pnra o cou-
curso o instruirão os suas propostas
com oa i-egulntes olemontoa:

a) ante-projecto geral da rede com
Indicação das ostações h estabelecer
nas differentes linhas; b) uyatema de
tracçãn proposto, disposição geral
das linhas o das estações o do sou
accesso A via publica;- c) typoa dos
vehlculos o composição dos com-
boios; d) numero mínimo de car-
rolras a estabelecer; e) percentagem
a conceder li Camera «obro lodu it
recella bruta da exploração, percen-
tagem que uão devu sei* Interior a
8 *|", da qual devera entrar nos co-
fres munictpafa mensalmente, a par-
te que disser respeito ao mez ante-
rior; f) preços das carreiras; g) Im-
portancia ila,s multas a Impor pela
Câmara, como penalidade por Irre-
gularldades no serviço de exploração
ou por demora mi nbertura uo pu-
bllco das diversas ).nhas; li) dispo-
elção a adoptar para alteração pe-
rlodicii das importâncias referidas
nas duas alineao anteriores; I) pra-
zos paru abertura ao publico des
differentes Unhes, a contar dn data
da approvação da proposta; J) casou
«in que a Câmara poderá rescindir
o contrato, revertendo A «ua pomio
todo o material, Unhas e installações
do motropolitano"' k) todas aa de-
mtils coiidiçõea quo os concorrentes
julgarem necessário estabelecer, tan-
to para a construcção du metropoll-
tano c-mo para a suu oxploruçáo.

Calnilição o."1 lítiin Camaru, por
intermédio da competente repartição
prestara aos concorrentes todos os
esclarecimentos que lho forem soli-
cl:tado«.

Condição II.* Para serem adtnitti-
doa ao concurso ileverãu od Ihteres"*
«idos depositar na Caixa üerul do
Depósitos, A ordem du Câmara, a
importância do 100.000$00, que eerá
levantada pelos concorrentea cujas
propotstiiis nãu sejam aceitas, logo
que a Câmara delibere nobre o con-
curso. O concorrente preferido que
desistir de effectlvação da sua pra-
posta, perderá esta caução, que in-
gressarã nos cofres da Câmara.

Condição 7." A Câmara deliberará
sobro o concurso no prazo máximo
dc 90 dias, reaervando-se o direito
de não aceitar proposta alguma, sn
•nenhuma della.3 lho convier.

Condição 8." Recebidas o aprecia-
das as propostas, poderá a Câmara
oon\lidar os concorrentea cujas pro-
postas sejam aceitáveis o com mr •
dificaçSes, a introduzll-us nas suas
propostas no prazo quo fflr estipu-
lado, tendo em vista o disposto na
condição anterior.

Condição 9.' O concorrento prefe-
rido elevará^ no prazo de oito dlias,
a contar da data em quo lhe fflr
notificada a aceitação da sua pro-
posta, o seu deposito A ordem da
Câmara, até ao montante de
1.000.000^00. Este deposito servirá
de garantia ao cumprimento do seu
contrato, podendo, porém, ser dia-
pensado pela Câmara depois de en-
Irar em exploração n-primeiro finhn,
ficando então a servir de caução ii
construcção do reato do metropoll'
tano, todo o material, linhas e ln-
stallaçoea da referida linha.

Condição 10.* O projeeto deflnlti-
vo da construcção de qualquer linha
dera submettido A approvação da
Câmara qu»s sobre eilo íS pronuncia-
i'â no prazo de 30 dias, a contar da
¦data em que fOr entregue.

§ 1. No caso em que e.Câmara
determine alterações no projeeto,
<pbriga-ae a mesma Câmara a pro-
nunclar-ee sobre cilas no prazo de
60 dias, a contar da data em que
forem' entregues.'

§ 2." Quando a Câmara se não
pronuncie nos prazos marcados con-
sideram-eo approvados os projectos
ou alteraç&Bs apresentados.

§ 3.* Os prazos concedidos â Ca-
mara, noB

I nio altera-ni os prazos fixados na
I resneotlva proposta paru a constru-

cção das linhas.
I -I." A Camaru obriga-se a facul-

tar ao cr-nceasliiitarici, durante a
elaboração do projeeto, todos on e-i-
olaredmentos que lhe forem aollcl-
tados t* que se roliram a pontos so-
bre que pesou recair a sua aproefu-
ção.

Condição 11.* Nos casos am quo
a oonstruucão de qiiiikiner linha soja
demorada em virtude ds oaso de
forçu maior, devidamente compro*
vado o aceite pela Câmara, lixara
esta ua prazos para a construcção
dos linhas attlngidas por esse facto,

Condlçüo li.» EI' condição do pre*
ferèncla para a adjudicação, u pro-
posta de exploração pelo mais curto
prazo do tempo.

Paços do Conselho do Lisboa, om
8 do maio du 192-4. — O chef»j da
«ecroturlti, J. Kopke,

i ¦» •

A SUBVENÇÃO DEVIDA A' COM-
PANHIA COSTEIRA

Ao sen collegu du Fazenda o ml-
nistro d« Viaçilo solicitou u abertura
de um credito especial, na importan-
da de "1.728:9011(400. para pugamen*
to da subvenção devida & Companhia
Nadonal do Navegação Costeira,
sendo "!.ri33:9S0{SOO, ' relativos' uu
anno passado u 194:921?tiOO, corro-
ppondíiitcs ao mez dc dezembro do
1922.

0 RESTABELECIM
TO DA AUEMANHA
Pouco a pouco a situação

melhora
(Coiumunlcaitu cplstular dc- Gari do

Groat)
BERl,nr, maio (C. P.) _ A Alie-

manha vae se restabelecendo rápida-
mente dn sua penúria do outnmno o
do inverno.

O numero iloa scm-trabalho *
consldoravolmento menor aqui do
que na Inglaterra, e caminha « lar-
gos passos para u situação de ante-
guerra. Em Bfrlim, mesmo agori,
elle Já não é maior do quo nequello
tempo.

A estabilidade do rcntenmark. tor-
nou possível para as cidades obte-
rem gfneros de consumo, tanto nas
províncias como no estrangeiro. No
outumno o inverno últimos, o ela-
mor da forno era cm parte devido A
insignificante- distribuição, parte por-
que oa junkers não aceitavam o cs-
corrogàdiço marco papel o parte, fl-
nalmente. porque a situação dos in-
dustrlaes obrigava-os a dispensar
muito d.» seu pe«so«l.

A situação íoi dc certa premencla,
durante alguns mezes, mas o facto í
quo a parcella rica da AUemanha
náo auxiliou os seus compatriotas,
na medida du sua capacidade. Isso 6
facto vastamente sabido.

Agora, ^ue quasi tudo mimdo tnu-
lialha novamente, o clamor da mlse-
riu diminuc. E diminuo ainda mais,
depois que o relatório Dawes mostrou
que a AUemanha c lntrlnsseamenta
solida o p6do voltar, facilmtnto ao
seu logar da vanguarda, ee lhe de-
rem uni pouco do espaço para reapl-
rar o um auxilio financeiro proviso*
riu.

A obra americana de alimentação
das crianças continua ainda a ope-
rar nas escolas, visto como existem
evidentemente, atnde, grande nume-
ro de petlzes em estado chronlco de
nutrição Insufflclente. Mas resta «a-
her se essa admirável obra poderá
continuar o seu trabalho, durante u
periodo das férias, o es-t* é o proble-
ma que os directores da obra pro-
curam resolver.

Mas já não exleto mais a extrema
anclodade, experimentada no ou-
tomno ultimo. O allemão ê Inclina,-
do a exaggerar os seus males, eape-
cialmente depois da guerra, e viu o
inverno através do lentes rnutto es*
curas.

O rentenmark, entretatanto, medi-
ficou completamento o ponto de
vista nacional. A dona de caso alie-
mã agora já pode comprar <i tam-
bom economizar.

Cointudo us perspectivas de uma
solução real das reparações, «carro--
tando mesmo comsigo pesadoa en-
cargos, causam nma impressão alll-
vladora.

Ouve-se agora multa **nte dizer:
"Vamos novamente ter a opportuni-
dade de trabalhar o de economizar;
com o plano Dawea poderemos sair
do pelago em que nos afundamos
e sustentar-nos do nosso trabalho o
sermos respeitados."

rn-rnaiipn Digestões dlffleets —
L ü I U III R U U gastrites — dOr e pe-
so do estômago — vômitos, prisão de ven-
ire, azlas, etc, trata-se com Ellxlr Kupe-
ptlco do dr. Beniido de Abreu — 1 caltx
no f|ni de cada refelçAo. A' venda em to-
das as pharmacias do Brasil o tio Depo-
sltarlo: Drogaria Baptista — nua 1» de

lermos desta condição,' Março, 10 — Blo do Janeiro.

CRÉDITOS CONCEDIDOS PELA
DESPESA PUBLICA

Pela, Despesa Publica foram con-
cedidos os seguintes créditos: 75:000$
A delegacia fiscal cm Alagoas, para
execução do serviço do algodão, con-
tratado com o governo do Kstado;
de 8:000$ A thesourarla da Adminis-
tração dos Correios no Estado do Rio
de Janeiro, para despesas do aluguel
de casa; de 2:000? A delegacia fiscal
no Ceará, para despesas com á fisca-
llzaçSo do porto; de 10:059*884 â de-
legada, fiscal em Pernambuco pára
pagamento ao ínactlvo Francisco Ra-
bello dé -Mtellòf âe 7:397*-4-9. A mes-
ma delegacia, para pagamento ao
lnactivo Sebastião Alexandrino do
Amaral, de 5:051*612 â delegacia
fiscal na Bahia, ,para pagamento de
pensão a D. Clara Roaa Alves e Julia
Clademim Alves.

A DATA DA INDEPENDÊNCIA
ARGENTINA

A data de hojo assignala o 108*
amiiverearlo da dn.deperid[enda da
Republica Argentina, lima das prl-
méiras naçSes americanas que se li-
bertarami da metrópole èuropêá,
concorrendo ainda com 1) aeu exem-
pio e com o auxilio do seus grandes
cabos de guerra, para a breve eman-
clpação de outras regiõea do Con-
tlnente.

'Na historia da independência dos
paizes que constituem a America, o
9 de julho brilha como das mais si-
gnlficatlvas para os povoa quo têm
a ventura do viver na parte do mun-
do que, para a civilização, conquis-
tou Colombo.

Ao representante do paiz amigo
junto ao governo do nosso, dr. Mo-
ra y Araujo, apresentamos saúda-
çõea pela passagem da data tão que-
ride. aos argentinos.

SALVOS!
0 coração e o estômago

Quando se tem urhá dòr, ó intui-
tivo que se deve cuidar de oomba-
tel-a, poréiu mesmo 

"nessa 
emergen-

cia é necessário todo o critério para
nã,o produzir no organismo úm mal
de conseqüências mala graves do
que a dflr. È' coisa que oceorre, to-
todos os dias, com muita gente, pelo
uso e abuso do acldp acetyl-salici-
llco (asperlna). Fellsménto a classe
medica já reconhece os lnconve-
alentes dessa medicação, e começa
a se manifestar, prescrevendo, de
preferencia, analgésicos calmantes
que não deprimam a circulação, não
affectem o coração, nem u esto-
mago. B', pois, com a louvável o
nobre intenção de bem aconselhai
o publico, a esse respeito, que o il-
lustre o talentoso medico dr. James
Ferra» Alvim 

"acaba de af firmar ò
seguinte:

Os com^rimatlos Kafy
tèni formal indicação em to-
das as variedades do cepha*
léaa, nos estados grippaea,
etc., etc., pela sna aeção ra-
pida e precisa, e principal-
mento porque não atacam o
coração e nem a mucosa rhs*
trica, isto devido aos ele*
mentos do alta valia qne eu*
entram em sna composição
scientifica."

Movido pelas mesmas razões, Isto
é, por ter verificado os bellissimos
effeitos dos comprimidos Kafy em
doentes do grande hospital S. João
Baptista, do Rio ds Janeiro, o oon*

./'

ceitttado clinico dr. V. V. Alves da
Cunha, declarou formalmente:

"Recommendo os compri*
midos Kafy, de preferencia ii
'{tiaesquer outros, para curar
as dores de cabeça, os enxa-
quecas, a grippe, etc., por
causa da sua aeção rápida o
porquo não' deprimem o co-
ração, nem affectam o esto*
mago e os intestinos."

JSffectivamente, sendo KAFY do-
tado do todas as qualidades curati-
vas apresentadas pelo ácido acetyl-
sallcillco (aspirina), offerece sobro
este sal e vantagem apreciablllssi-
ma de não possuir os Inconvenien-
tes tão communs nos empregos dou
salicylatos em geral, inconvenientes
bastante conhecidos do« senhores
clínicos. x

Pela aeção do Guaraná — o ml-
raculoso produeto da nossa flora,
mu! Justamente denominado o "elí-
xlr da lóhga vida" — ficam regu-
larlzadas as funeções gástrica, tor-
nando KAFY um medicamento per-
feitamente supportado pelo estorna-
go; além disso, impede as fermen-
tóções intestinaes, ao mesmo tempo
age sobre o systema nervoso, toni-
'ficando-o; regulariza o tonus-cár-
diaco, e não tem aeção deprimente
sobre o apparelho circulatório.

Como complemento da,s vanta-
gens offerecMas pelos comprimidos
KAFY, temos ainda a assignalar o
sèu preço: — uma carteira 1$000,
um tu&o 2|S09.

<*i»:-. lVi-..^*».'' . \j« - •A ¦' '"%-¦ -*'.- '
¦'¦ -.3*
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OS ACONTECIMENTOS DE S., PAULO
Providencias do governo central e outras noticias

¦ Rocebemos hontem a seguinte no-i
ia. olflclal illstriliulda X Impronfíi
pela Secretaria do Palácio do Cat-
teto:"A «Huar-ün ria-i fm-rjari legaes em
K. Paulo enntlntlui a alflrmar-se com
intuirá «uperiorkladc. O atiu-tro inl»
ciado hontem contra ua ultimas r>°"
«l-jõcs'quo os rebeldes) con«*erv»*n em
scu poder, prooemie com lnton»».«i*»«le.

A artilharia ptw&da do govern»
Ibatc, sem conaor, o cruartel <ia I-uz.

Oe novos reforçam envltukis pela
iCcntral do Brasil dtxK-mbar«*a»nun e

a situação da oafrUal paulista atr-.-
via do coTnmunlcíwlo offteial que o
govorno fornecera pela madrugada, a
mu-nhà Col, ik-i oaslm dlzor, tomada
pelo grumlo nunrero de visitantes
que, levando «o chefo do Kstarti ot»
protestos de solidariedade, aproveita»
vam (t oppo-tunWade para «*olU:lt«..r
inform<u-*<!<« «obro a marcha dou
acontfx-irnorilot;.

A's 1*2 honss, approxlmadamente,
í-trcnlrHi a noticia dc quo as forejas
fotterao!) haviam iniciado o ataque
decisivo ao re-dueto dos revottosos,

„ „—y***  j, . > "mi

O capitão Newton •*a-nlcantel c«m-m**n«l-i*te do Comp-.nl.ia de Cairos de Assalto s
o 1* tenente Bittertcourt, eom*n-ínt*a*>te de uma das soe-ôes de "tanks", exami-

nando uma carta

•t-stão agindo com destreza, «bravura c
«desttnfcaraço. B* perfeita a unidade
de diTucç.5.0 da tro-p»i lcgsil.

Os aviadores estão prestando o
seu concurso com real efficlencia.

Tudo está ditípoato para o assalto
«nal.

A população mostra-se c.-udo, vez
mais animada e confiante procura
«jfjndar em tudo <iuo pode a acção
dos soldados ficie."
OaMMÜOTOAfDO SOBRE A AOÇÃO

DA MARINHA
O almirante Alexandrino de Alen-

car, ministro da Marinha, recebeu do
almirante Josí- Maria Penldo, de
bordo do courat-ado "Minas Getties".
áa 10.20 horas da manhã do .hontem,
o e»guinte radiosramma:

"Aviões jX desembarcaram esta
mianhã, providenciando urgência
cumprir nilesão. Moral da nosso gen-
to excellente, Todos promptos cum-
prlr qualquer missão mais arriscada
«iue seja. Feridos melhoram.!'

NO PALÁCIO DO CATTETE
COMO TRANSOORRBC O DIA DE

HONTBM
O dia de bontem transcorreu eem

novidade de maior vulto. Conhecida

Legitima
DEEESA
B' comprar nas

casas ü
607.

menos que nos vi-
sinhos e em todos

os collegas
CHAPELARIA
PERFUMARIA

CAMISARIA
MEIAS DE SEDA

PARA SENHORAS
0 MAIOR

SORTIMENTO

Este mez nas
liquidações das

Casas Indiana
11 ei]

que vae acabar
e

Ouvidor 134
(antiga Gasa Estreita)

que foi comprada

"W*«\ mj jBj

CASAMENTOS
Cornos de casaca ou
le traque, obra ex-
¦eiicionalmente ar-
istica, para casa-

. lentos arístocratl-
os. Na Guanabara.

R. Carioca, 54.

T*| Tratamento cuida-
liííQtíCfí Q «•oso e mpldo qnan-i/vciilui* t0 posrtvui tlll (-„.

m /in/iu nnt\ norrhéa (corrtanen-

c-nmpllc-üíjõ-js nu
urethra, próstata, (retlculos, bexiga,
rins. ntero e o vários; dn syphills, «los
«•ancros moles, dns atlenites, etc,
pelo DR. JLXIO DE MACEDO, á
rua da CARIOCA 54 - A (do 8 ús
II o do 1 ús ft.)

abrindo-o com forto canhonclo so-
bre o quartel áu. Luz.

O presidente da Republica quo sc
achava no salão dos despachos e ti-
vera conferências com os ministros
Felix Puc-hoco, -Sampaio Vidal. Se-
tembrino do Carvalho, Alexandrino
de Alencar, mareohal Carneiro da
Fontoura, chefe de policia, o dr.
Alaor Prata, governador da eidad-J.
a essa hora deixou o pavimento ter-
reo, recolhendo aos aposentos parti-
culares, onde lho serviram o almo-
ço. Os membros dns casas civH e
militar, a postos com o dr. Edmun-
do da Veiga e general Santa Cruz,
passaram, então, a attender os sena-
dores e deputados federaes, altas au-
toridades e outras peesoae que a ca-
da instante chegavam ao palácio do
Cattete.

Tc-rmina-do o almoc-o, o dr. Arthur
Bernardes, X semclhani-a doa dias
anteriores, desceu novamente para o
salão dos despachos e ahi permanc-
ceu atC- ás ultimas horas da tarde.

O MINISTRO DA JUSTIÇA NO
PAIiACIO DO CATTETE

O ar. Felix Pacheco, titular do
Exterior e interinamente da Justiga,
vem permanecendo no palácio do
Cattete, desde ás primeiras noticias I
sobre os acontecimentos de S. Pau-
lo. Ali mesmo resolve sobre os pa-.
peis do natureza urgente dae pastas i
que lhe estão affectas, sendo os ex-'
podlcmtes levados pc-los respectivos

chefes c offlclaes de gabinete.

A REUNIÃO SHN1STERIAL

Realizou-se, á tardo, sob « presi-
rlr-nuitt do chefe do Estado o com a
presença dos srs. Felix Pacheco,
-Sampaio Vida!, Miguel Calmon,
Francisco Sá, Setembrlno dc Carva-
lho o Alexandrino do Ale-near, uma
reunião extraordinária du Ministério.
Provocada pelos suecessos da capital
paulista cila, opôs o estudo da situa-
cão, tevo como objecto do delibera-
gões as providencias necessárias ao
restabelecimento da normalidade,
isto é, detalhes quo se faziam neces-
earios assentar cm torno das medi-
das ultimamente tornadas eífectivas.

A'S PRIMEIRAS HORAS DA
NOITE

O dr. Artihur Bernardes, após o
jantar, voltou ao salão dos despa-
chos o a. seguir «s conferências- que
tove com os ministros Setembrino dc
Carvalho o Miguel Calmou recebeu
os cumprimentos que os cangrestsis-
laa federaes lhe foram levar.

NA GUERRA
AS PROVIDENCIAI MILITARES
'Nada de anormal tem oceorrido

nesta guarnigâo, cujas íorçus conti-
nuam eni rigorosa promptidão.

Todas* us medidas de preeaut-ão
tomados, continuam a ser man-Udas.

O general Ribeiro da Costa, com-
mandante da região, continu'a a
permanecer no Quartel Oenerai, bem
comu todos OS .seus auxiliares, para
<i prompto. execuyâu das ordoua du
governo. Apesar du traballio inten.su
que ali se observa, ha a maior or-
dom, sendo termihantemonte prohi-•bida a presença de officiaes que ali
não forem a objecto do -serviço.

Estlvero-m hontem om conferência
com o ministro da Guerra, os se-
neraes Ribeiro da Costa, comman-
dante da região; Alexandre Leal,
chefe do Departamento da Guerra;
Tasso Fragoso, Azevedo Costa, Can-
dldo Rondon, Hastiniphilo dc Mou-
ra o outros.

No pateo interno do Ministério da
Guerra está lú-antonado um forte
contingente üo Exercito.

FORÇAS QUE SEGUIRAM
Apesar do noticiado ter embarca-

do, ante-hontem, para, S. Paulo, só
hontem foi quo a companhia de cir-
ros de assalto seguiu com aquelle
destino.

O embarque dessa unidade, que ú
commandada pelo capitão Newton
Cavalcante, cffectuou-se na estação
de Deodoro, pela manhã.

Outra força desta guarnlção, qua
embarcou, foi o 5o grupo de arti-
lharla de montanha, que tem seu
quartel em Valença, no Estado do
Rio. E' ello, commandada pelo te-
nento coronel Parga Rodrigues.

Alím desse grupo de artilharia,
seguiu também uma bateria do Io
regimento de artilharia montada,
cujo quartel é na Villa Militar.

Quanto ás outras unidades que se
dão como em viagem, todoa são das
guarnições dos Estados, não tendo
seguido nenhuma força de Infanta-
ria desta região.

AS FORMAÇÕES SANITÁRIAS
O general Ferreira do Amaral, di-

rector da Saude da Guerra, fez or-
ganizar as formações sanitárias que
acompanharão as tropas legaes em
expedição.

Essas formações sanitárias que já
seguiram para S. Paulo, completa-
mente apparelhadas, vão sob a che-
fia do tenente coronel medico AI-
varo Tourinho, tendo como asisisten-
te o capitão medico Araújo Correu.
O numero do médicos sobe a 17.

VAE OOMMANDAR UM DATA» ,
LUAO

O major Carllnclano Cardoso, ex-
nsatslcntu da 1* brigada do Infan-
'arla, coniraandada pelo general
Tertullanu Potyguara, teve ordem de
«ojtnlr para R. Paulo, afim do com-
mandar um dos batalhões d.i S' brl-
gedu do infantiu-la.

«SENERAL .IOAO J. LIMA
Seguiu para S. Paulo, a serviço, o

general João Josó do Lima com-
mandante da 1* brigada do artilha-
ria, «-.quartelada nesta capital.

O 1* B. O.
O 1" bo.talhtio do caçjidores, de

'Nictheroy, quo tinha kHIo mandad.i
suarnecor o quartel-general, ondo
pernoitou, até ante-hontem, está
agora aquartelado na Escola dc Es-
Uido-Malor, aguardando ordens.

OFFICIAES CHAMADOS
EstSo «envio chamados a compa-

recer, den-tro de 48 horas, ao Depar-
tamento da Guerra, sob pena de s; •
rem considerados desertores Luiz
Celso TJchòa Cavalcanti, Adalberto
Fontoura de Barros, Arthur Azevedo
Marques 0'Rcllly, Nelson Pulcherio
o Oswaldo Passos Vlrlato de Medel-
ros, alumnos ida Escola de Aperfel-
goamento de Offlclaes.

GÉNERAES E OFFICIAES QUE SE
REFORMAM

P-cdlrani reforma do serviço activo
do Exercito, os ge.nern.es Andrade
Neves, Erasmo de Lima, coronel
João Heliodoro Miranda e tenente-
coronel Joaquim Vieira Ferreira.

POLICIANDO A "GARE" DA
CENTRAL

Duranto todo o dia de hontem fis-
calizou o serviço de vigilância, ne."gare" ida Central do Brasil, relati-
vãmente ao embarque de paosagel-
ros, o 1" tenente Gastão Pimentel.

NA MARINHA
O "BEN.TAMIN CONSTANT" E O"SERGIPE", VAO PARA SAN-

TOS
O iiavlo-escola "Benjamln Con-

Stant" o o contra-torpedeiro "Sergi-
-pe", devem -partir, hoje. ás primeiras
horas da manhã, para Santos. O .nl-
ludldo navio-eseola levará <i si?u bor-
do a turma do guardas-marinha.
O "COMMANDANTE CAPELLA"

LEVOU TROPAS NAVAES
A' tarde, levantou ferros com des-

tino il Porto Alegro, com escalas por
Santos. Florianópolis c Rio Grande,
o paquete nacional "Commandant»f
Capella", 'da frota do Lloyd Brasi-
leiro. A unidade nacional levou um

i ontingente de marinheiros nacio-

a S 4, H A 1 a S A -1, entre estu
capital o Barra do Plrahy. o entro
esta capital o E-tlva.

O SR. MINISTRO DA ÜUERRA,
CHEFE DO ESTADO MAIOR, NA

CENTRAL DO BRASIL
O servlijo folto pola Central do

Brasil om rolaijão a" facto do trazer

do copia do cercaca do que dia»
põem.

O engenehelro Dolabella Portella,
tem grandes Industrias nos Estados
do Rio, S. Paulo o Minas Geraes.

TELEGRAMMAS
O 4." BATALHÃO DE ENGENHA»

RIA PARTIU DE 1TAJUBA'
ITA JUBA'. 8 (O JORNAL) —•

Embarcou hontem, com destino u S.
Paulo, o 4." batalhão do engenharia,
-perfeitamente equipado. O capitão
Limeira, commundanto Interino,
transmittiu hontem o commando do
batalhão uo coronel Lebon Regia
chegado dessa capital. Apresentou-so
também o major Custro Neves.

Por occaslão da partida do trem.
ús 10 horas, a multidão applaudiu de-
llrantinionto X referida unidade e o
exercito. Os soldados contentes can-
tavam alegremente erguendo vivas X
Republica, ao commandante o offi-
ciaes do batalhão e ao presidente du
Republica.
O BOMBARDEIO CONTRA OS RE-

BELDES
S. PAULO, 8 (A.) — Desde a ma-

nhã de hoje, foi iniciado com ca-
nhões de pequeno calibre o bombar-
delo contra o quartel da Luz e o
jardim fronteiro X Estação do mes»
mo nome, onde se acham concentra-
doa os revoltosos.

Ao meio-dia deve entrar em acção
a artilharia pesada que vem com o
general Villas Lobos, o qual tem sob
o seu commando 1.800 praças fede-
»><-ii>*-><>>-<k>i*^*«»»<VV-*>j>-**^

raes das guarnições de Juiz do Fora, TBello Horizonte e Tres Corações.
UM V«*»0 SOBRE A CAPITAL
S. PAULO, 8 (A.) — Hontem,

voou sobre a capital um hydro-avlão
fazendo reconhecimento.

Espera-so quo esso apparelho e
mala d«jis da marinha iX estejam om
acção.

FORÇAS E5Í ACÇAo E FORÇAS
ESPERADAS

3. PAULO, 8 (A.) — As forças

06 AVIÕES
SANTOS, 8 (A.) — Chegaram esta

manhã dois aviões que levantaram o
vflo com destino X capital do Es-
tado.
APPELLO A'S CLASSES CONSEH»

VADORA8
S. PAULO, 8 (A.) — A Associa-

ção Commerclal ucaba do lançar nm
eloqüente appello ás classes conser-
vadoras, convidando-as a se reunir
e a prestar todo o apoio e auxilio ao
governo do dr. Carlos de Campos, ha

O capltio aviador Pacheco Chaves, um dei
revoltoooa, segundo a nota do governo.
Esso offlcial, na revolta do Forte de Co-
pacttbana foi, a serviço do governo, parla-
montar com 'os revoltosos. Até ha pouco
tempo serviu na secção de aeronáutica do

Estado Maior do Exorcito.

o governo ao par do movimento, so-
gundo ouvimos item sido relevante.

Dispondo dc pouco material ro-
dante, a chefia do trafego em menos
de 24 horas formou 18 trens mili-
tares, que partiram de vários pontos
com destino an Ramal de S. Paulo.

Tendo no local além dos enge-
nheiros Ferraz de Vasconcellos, J.
Assumpção, limar Tavares, todas
as estações do ramal estão com os
quadros dc pessoal completo.

Hontem, o sr. ministro da Guerra
e chefe do Estado Maior, passaram
longo tempo na sala dos appurelhos
da Central, em communlcacão diro-

UNI MAL HUMANO
sovic-Está patente a corrupção

tlca.
O "camarada" Sklienski que, du-

ranto a doença do Trotzkl, o havia
substituído como chefe do exercito
vermelho, vae responder a conselho
de guerra, por ter recebido uma
bõa somma dos fornecedores de cou-
ro ao exercito. Estes, Jâ se sabe, for-
neciam botas e correamo de quall-
dade inferior á marcada nos contra-
tos.

A revolução russa, que devia assl-
gnalar-se pelo começo rie uma nova
era. desprezou u essencial. Qual!
nem o sovietismo conseguirá melho-
rar a moralidade humana...
l>V*»-*,*«»**»/,«»**-«*»>*'»'i'-»*

400 NOIVADOS JAPQNEZES

.. \v<mÍMÍI

O 5* grupo da artilharia de montanha, que legulu para Slo Paulo

procedentes de Lorena e Cat-apava
continuam cm au»^ão conjnnta sob o
commando do general Pamplona.

E' aqui esperado um batalhão da
Polida Mineira, forte de 600 homens,
com metralhadoras, aguardam-se,
itambem, forças federaes provenien-
tes de • Ouro Preto c S. João d'El-
Rey.

O PALÁCIO DOS CAMPOS ELÍ-
SIOS FRANQUEADO AO

PUBLICO
S. PAULO, 8 (A.) — O Palácio

da presidente já está franqueada ao
publico e nelle faz seu quartel gene-
ral o general Carlos Ariindo, o qual
tem dirigido a resistência e o ata-
que sem grande actividado o ener-
gia.

A ameaça de uma restricção de Ao Palácio dos Campos Elysios,
Immlgração japoneza nos Estados l tem-se apresentado vários capitães
Unidos teve uma curiosa reper-
cussão.

Cerca do duzentos jovens japone-
zes estabelecidos na Ainerlea do Nor-
te, fretaram um vapor para os con-

".•¦^•¦¦«v --'¦• ¦¦/¦-';¦¦-.;;.;.':. ::'¦;;;•-¦ • ¦¦-¦ ¦ . ¦^.¦¦¦w> J
duzlr a toda pressa ao Japão, afim
de procurarem noivas e leval-as pa-
ra os Estados Unidos, antes que a lei
terrivel impedisse a entrada na-
grande Republica.

Um dia antes da decretação da
"tenebrosa" lei, chegava á Calltor-
nia um paquete com cerca de 400
passageiros. Era os duzentos casaes
japonezes. Todos os moços nipponl-
cos haviam arranjado a sua noiva e
consorclado-se, "vendo-se carinhas
bem bonitas, desde a senhorita Sor-
riso de Lua, até mile. Flor de Amen-
doeira"...
.•''«•¦••^-•-'•«•-•'«•¦--•-¦P

do Exercito contrários ao movimen-
to subversivo.
RESTABELECIMENTO DAS LI-

NHAS TELEGRAPHICAS
MOGY DAS CRUZES, S (A.) —

As forças do general Villas Lobos
restabeleceram as linhas telegraphi-
cas até esta cidade e estão se com-
municando directamente com o Pa-
Ia cio do Cattete e com o Ministério
da Guerra.

pouco iniciado sob os melhores aua-
plcios.
MEDIDAS TOMADAS PKfcO GO-

VERNO DE MATTO GROtSSO
. CUYABA*. 8. (Star.) — A falta

dc notícias completas dessa capital
sobre o movimento sedicioso que ir- .
rompeu em fi. Paulo, tem deixado* a
população desta capital numa vçrda-
deira anoiedade.

O govorno do «Estado acaba, po»
rém, de affirmar que o movtrncn-
to revolucionai-lo está quasi sutfo-
cado, reinando completa ordem no
palz, «endo int-qulvocas as demor.s-
trações de upoio o solidariedade »o
governo federal.

Ó 1(1° batalhão de ca»»adorea aqui
aquartelado está do ec*re aviso.

O coronel Pedro Celestino, *Tesl-
dente do Estado, ordenou rigorosa '

promptldão á policia desta capital.
Os destacamentos polic-iaeti que so

encontram no sul desto Estado ro-
ceberam também in«trucçõe«* no «en-
tido dc ficarem «ipparelhudos para
uma possivel vlagem|

No porto desta) capital ficaram
retidas as lanchas "Llgurla", "Ro-
sa", "Bororó", "in«j,e.pandencla",
"Brasil" e "13 de Junho", pojra o
transporte dos contingentes polrciaes
que seguirem para o sul, caso tieja
necersarfo.
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O tenente coronel Parga Rodrigues, o que esta assignalado, tendo á sua direita a
major Pompeu, fiscal do 5° grupo d a montanha. Nas extremidades, officiaes

do grupo

naes, c officiaes artilheiros, os quaes
deverão embarcar em Santos, de onde
seguirão para S. Paulo, afim de ae
unirem ús tropas legaes.
OS OEFREKECIMENTOS AO GO-

VERNO
Uos ofCieia-cs engenheiros muclii-i

[listas da Armada, Francisco Torre*.
Gomes, Heitor Pleisant, Antônio Ma-
galhães de Macedo, Francisco Leitr
Barros. íCarlos Conceição, Jayme
Barreto, Waldemlro Rocha, Eduardo
Torres Gomes, Roniuludo Vasconcel-
los-, Firmo dc- Freitas o FHetu do.-«
Sa.ntos, ri sr. Francisco Sá, ministro
da Viaçao. recsbóu, hontem, o sc-
guinte. telegramma:"Queira v. ex, receber, neste mo-
mento delicado para <i querida Pa-
tria, o nosso protesto de inttira so-
lidariedaide com o governo de que
v. cx. ú digno representante."

NA CENTRAL DO BRASIL
O «serviço dos trens do interior,

p<ira .Minas, que soffreu ligeira mo-
dificação, foi hontem totalmont-")
restabelecido. Entre esta capitai e
Bello Horizonte c entre Bc-llo Hori-
zonte c o sector mineiro, estão cor-
rendu todos os trens do horário.

— Foram restabelecidos us trens
da Rede Sul-Mtneira.
A EXIGÊNCIA DE PASSAPORTE,

Ninguém poderá viajar nos trens
da Central, nara as estações além de
Belém, sem apresentação dc passa-
porte.

Este documento ê exigido mesmo
nos trens de pequeno percurspi- S 1

cta cum as curamissões cm operação
no norte de S. Paulo.
UM INTERESSANTE OFFERECI-
MENTO AO GOVERNO MINEIRO

3.000 HOMENS — 4 000 REZES
Vimos um telegramma que foi di-

rígido ao dr. Raul Suares, pelos en-
geheiros industriaes Alfredo Doia-
bella Portella, pondo á sua disposl-
çãu os 3.000 operários que traba-
lham nas suas industrias o 4.000 ca-
be-ias de gado bovino, além de gran-
¦>»<»««i/S»>*».<-<ii>-'«,<-N''>«-»-W

0 PATRIMÔNIO DA CIDADE DE PARIS

PUBLICAÇÕES

•a*»^»«»-*»,A.«*--»»**»j>»**(>,**»>*^^

LIVROS NOVOS
LABAREDAS, xsraos

Silveira dc Mciksbcb.
dc

A Livraria Editora Leito Ribeiro
a«aba. dc publicar o livro de poe-
sias do sr. Silveira de Menezes, in-
titulado "Labaredas". E' um volume
muito bem apresentado, num traba-
lho graphico cuidadoso e artístico."Labaredas" já foi lido pelo poe-
ta sr. Silveira do Menezes ás socie-
dádes da elite do Rio e de São
Paulo.

"Labaredas" divide-se em duas
partes que são — "Labaredas do
Sol" e "Labaredas da Lua". Num
longo prefacio "Aos Oeito-res" o joven
poeta maranhense expõe as phases
do seu temperamento na eua obra
que agora vae ser julgada pela cri-
tica.
«tVS»***»»i*VS«^»-**«»*,*-^**»-^*'»i*^^

O inventario dos bens constituin-
do o patrimônio da cidade de Paris,
começado ha dois aurios, foi termi-
nado o mez passado. No respectivo
relatório estão enumerados todos os
immoveis uu monumentos públicos
pertencentes á Cidade Luz, bem co-
mu tudos us bens muveis.

A egreja da Trinité es<á avaliada,
em 5 milhões dc francus, c o Hotel
de Villo está catalogado como va-
lendu 31.8011.000 francos; o Petit-
Palais, 15 nVhões, e as Halles, ...
50.770.000 francus.

Quanto aos theatros o jardins, us
seus valores são: Chátelet, 7 milhões,
o theatro Sarah Bernhurdt, cerca de
4 milhões; a Gaite, menos de 3 ml-

,lhões; o Parque Monceau, 23 ml-
lhôes; o Parque Montsouris, 4 ml-
lhões, e os Buttes-Chaumont, mais
de S milhões.

Os moveis c ubjectos dc arte fi-
guram no inventario com o valor de
350 milhões.

No total, o patrimônio da cidade
de Paris é avaliado em 3 milhares
835 milhões de francos, ou sejam
1.017.500:000$000.

Quanto valerá o patrimônio' da
cidade do Rio de Janeiro? Haverá
inventario, siquer?
^********^***^***m************-**

0 SAPATEIRO DE KEIDELBERG
Um velho sapateiro que trabalhava

em uma menos que modesta lojinha
de remendão, morreu o mez passa-
do, na cidade de Heidelberg, após 79
annos de vida de attribulações, qua-
si inizeria. Chamava-se Charles Fre-
dorico Ebent.

Sabem quem era?
Nada menos que o tio do actual

presidente da Republica allema, o
sr. Carlos Ebert.

SANATÓRIO CIRÚRGICO
PARA OPERAÇÕES DE:

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

0 SOnETISMO E 0 IMPERIALISMO
Numa recente reunião da Socie-

dade da Defesa Chimica, fundada ha
pouco tempo, em Moscou, Trotski,
pronunciou as seguintes palavras:"Quando a nossa terceira "front"
reclama todos os nossos cuidados,
deveremos nôs consagrar o nosso di-
nheiro e as nossas forças na defesa
chimioa?

Não deve existir a mais ligeira du-
vida. E' indispensável reconhecer
que a chimica da guerra é, depois da
guerra, o mais poderoso instrumento
de destruição, o mais diabólico atê
aqui inventado, interimento que sô
seria licito empregar na guerra de
classes.

Mas nós seriamos realmente mui-
to simplistas senão velássemos pela
defesa das nossas conquistas.

O periodo de calma actual deverá
acabar pelos sobressaltos, da agonia
do imperialismo, eé para. esse su-
premo e formidável ataque que nos
devemos preparar."

REVISA DA SEMANA — Temos
sobre e. m<Ma mais um numero da
"Revista da Semana". Desde a sua
capa elegante e suggestiva, trabalho
original e encantador dc Alberto Li-
ma, o desenhista patrício, até ás sues
paginas artísticas dc documentação
pbotographiua dos princiaea aconte-
cimentos da semana u aos oxcellen-
tes trabalhos literários de Clara Lu-
cií«i, Carlos MaJ-hvIro Dias, Maria
Eugenia, Celso e Escragnollo Dorlu,
está, na verdade, dc encantar aos
mais exigentes o numero do hoje do
conhecido semanário. Os factoe da
semana, tão diversos c curiosos, de-
ram oos«ampt-o para as gravura** que
illustram o texo du querido maga-
zinc.

Faz ju's assim a "Revista da Se-
mana" especial c juetti sympathia
que lho dispensa o noeso publico
lodor,

A ESCOLA PRIMARIA — Está
cm circulação o n. 5, anno 8", da
excellente revista dc ensino "A Es-
cola Primaria", publicada sob a di-
recção de inepectoros escolares du
Dlstricto Federal.

O sunimario do presente numero
é o seguinte: "A situação do pro-
Pessorndo", redflK-ção; "Analphube-
Usino", (trecho de um discurso),
dr. Viveiros dc Castro; "Pela instru-
cção do povo", Antônio ij. Cabral;
"A utilidade dos diários de ola.se->",
J. C. Costa Sena; "A composição es-
cripta", A.' Joviano; "Tres palavri-
nhas", M<!sti'(! Eecola; "Expediente",
"Educação do homem o do cida-
dão", Othello Reis; "Historia", Jo-
nathas aernanci; "G-Xogra-phia",
Othello Reis; "Lingua Materna", 1"
2o, 3o e 4° annoe, Noemia £loya e I
Inah Martini; "Lingua Materna",
5°, 6" o 7o annos, Maria A, Daltro
Santos; "Arlthmetlca", Olympia do
Couto; ".Sciencias physicas o natu-
raes", E. Blume.

PARA TODOS —- Cheio de notas
mundanas, theatraes e cinematogra-
phicas, profusamente illustradas e
de palpitante «dualidade, entra em
circulação mala um numero deste
semanário, que é o preferido das
nossas rodas elegantes. A collabo-
ração literária também foi muito
bem selecclonada, nella se destacan-
do paginas como: "Jardim de In-
¦verno1', por Álvaro Moreyra: "Thea-
tro para todos", chronica de Mario
Nunes; "A bonequinha da Colom-
bo", versos de Olegaric- Marlano,
-etc.

O MALHO — Já se encontra ã
venda o numero desta semana, que
vem rcploto de attractivos, a come-
çar pela capa, scintillante chargs de
j. Carlos. Na sua completa repor-
tagem photographlca, destacaremos
ao «seguintes paginas:"O Raid Rio-Santiago", "Nictho-
roy em Festa", "Notas Mundanas","As ultimas grand«?s regatas",
"Campeonato da Liga Motropoütà-
na", etc. Traz também este numere*,
o grande interesse dae secções ha-
bituaes de Informação, como "Thea-
tros", "PoHtic'acções", "Retratos
Graphologicoe", etc.

, ILLUSTRAÇAO MODERNA — Es-
ta muito interessante e muito va-
riado o numero de hoje da "Illus-
tração Moderna", com um texto es-
colhido e longamento iHusfado.

REVISTA INFANTIL — Delicio-
eo, para a- gente pequena e para a
gente grande, o numero de hoje da
"Re-rista Infantil", com p«Bihas de
de armar e muitas historias o co-
ni-eclm-entos sscriptoe ao alcance
das intelligen |ts infantis

Um bom numero.

Prof. João Marinho
Cathidratico da Especialidade na

Faculdade de Medicina, ohefi de serviço
do Hospital S. Francisco de Assis

Dr. Castilho Marcondes
Assistente da EstMCiaiidade na Faoul-

dade de Medicina, na Santa Cau a
no Hospital 8. Francisco de Assis

OS CASOS DE CIRURGIA 8*0 ATTENPIDOS OE 10 A'8 12, SALVO 08
URGENTES, QUE 8EIMO A QUALQUER HORA.

AVENIDA MEM DE SA' 335 End. Telsg.: 8ANCIR
Telep.: Norte 1082 e 1083

O estabelecimento que tem secções independentes
para homens, senhoras e crianças, re»cebe doentes dire-
ctamente do interior, dispondo de accommodações para

pessoa» qu* os acompanharem.

Computam.» w huepmrwwt

PINTA 
etrttfoh no Ever-

sh-trp, cylrád-rotfe arretai na
¦caneta Wahl, e idêntico de-¦K-oho em antlm. i»*lentificam os
melhores utensílios tec*xsonx.

Ha-os gravados com os mes-
mos d«-*senbo8 artísticos. Os
q«e coarrtm oo tamanho, estylo
e pre***), eaa>ntaia-se entre.
elles.

Â ********* i
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LEONE * Co.
Primeiro dl Março 88 — Rio dl Janeiro

Pras» da Si 84 — Sio Paulo
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"Durante ea itt-nsi de Julho • Agosto, as cineUc-tintelro WAHL e as l-«*4MlriB
EVER8HARP, serio »t*T*«.idii cim o duoonto di 20 %.
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LAVOLINA
PRODUCTO INDISPENSÁVEL EM TO-
DOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAUDE,

HOSPITAES, ETC.
A' VENDA CM TODOS OS ARMAZÉNS

.BREVEMENTE"HOTA 0PT1A"
Livro dl corria» dl FLORIANO DE LEMOS

Edição da Casa Esperança
CAXAMBU' MINAS'
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ACCIDENTES NO TRABALHO

;*H

VIOTIIMA DE UMA QUEDA —
iFranotsco Alvos div 4 Silva, opemrlo
da Light,•! oom 25 unnos do edade,
soltolro, rcaUlonto & rua das Chi-

.tas, 8.4, quando trabalhava na sub-
«tltulçilo dos fios electricos, no Pas-

| seio Publico, caiu do ponte ao solo,
recebendo ferimentos pelo corpo e
cabeça. Soecorrido pela Asslsttncla
(ot internado no Hospital dos Ingle-
zes.

OO.LHIDO POR E>LEVADOR —
O cabineiro do elevador do Banco
lUlo-BelgA, A rua da Quitanda, Au-"jí> gueto.Rodrigues, portuguez, morador-'A rua Chlohdrro, 114, foi victima do•mesmo, recebendo ferimentos na¦mio esquerda'» braço. Soecorrido
pela A*t«latonola, recolheu-eo á casa.

SUICÍDIO?'¦;:' 
O commlBsario do dia ¦ delega-

cia do 4.° Districto teve sciencia de
. que na sala de n. 7, da rüa Theo-

philo Ottonl, ,1, áè encontrava mor-
to o desprtchanlo aduaneiro Carlos
Ortiz, quo ali. .Unha installado o sou
escriptorlo.
Comparecendo ao local.o commlssa*

rio Ancora da Lus encontrou junto
ao 'corpo uma oanoca contendo um
liquido amar ei lado e vários papeis re
unidos em tuna . pasta.

e Nto havlí ãeolttraçSo alguma elu-
cldatlva, màt tudo fazia crer tratar-
so de um suicídio, pelo que remo-
vou a autortdado o corpo para o ne
croterlo depois de apprehonder um
relógio, corronte, cheques, cautela*
de Amélia de Almeida e a quantia
de 122$500.

O escriptorlo ficou interdlot&do e
sobre o caso foi instaurado inque-
rito. •

Carlos ontlz, era viuvo, tinha 49
annos de edade e residia á avenida
Mem de Sá 288, em -oompanhla de
uma senhora.

Segundo informaçi>es levadas &
policia, aotualmento, Ortiz estava de
posso da quantia que recebera para
despachar mercadorias, que continua-
vam retidas na Alfândega, parecen-
do tor desviado o dinheiro.

0 QUE A POLICIA IGNORA.
, UM OPERÁRIO AGORBDroO —
Em nossa edição, de hontem, noti-
ciamos que o operário Alfredo No-
guelra Ramos, brasileiro, solteiro e
residente & rua do-S. Leopoldo 207,
foi medicado no posto central da As-
sistencia por apresentar Vários feri-
mentos pelo corpo, produzidos por
navalha. O ferido, depois de medica-
do, foi recolhido a Santa Casa, onde
permanece em itratamento. A policia
do 17." districto ainda não conse-
gulr apurar quem foi o autor da ag-
greeslo.

**Aa*u*a*u*sAa*u**r*u^*m**u**t*t*t*.

, Suicídio ou crime ?
- Ate á noite enfio haviam, as autori-
dades do 1°. districto, recebido o
laudo de autópsia no cadáver do
•marinheiro Miguel Archanjo Pesrta,
•que, na véspera, fora encontrado fe-
rido no craneo, no becoo dos Cor-
reios.

Entretanto, o delegado foi infor-•mado de que foram encontrados ves-
tlgloí? de pólvora e chamusco, noe ca-
tbellos do morto, o que leva a crer
tratar-se de um suicídio.

TOMBANDO
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HO ABYSMO

ses

Casas
e terrenos

JPlOTO 
— Prédios e terrenos,* construcções* e outras operações:

rua do Rosário, 161, sob. Tel. Nor-
te 523S e ÍISfl..

MINGUEM compre terrenos sem ver
• oe da Companhia Territorial do
(Rto de Janeiro e verificar aa condi-
çftes de venda. Aseemblea, 79.

"TERRENOS em Ipanema-Leblon, a
l* prestações mensaes, em ruas que
serão calçadas lmmediatam*&nte.
Companhia Oonstruotora Ipanema,
rua do Ouvidor, 189, telephone Nor-
te, 2801, ou Companhia Brasileira de
Immoveis e Construcções, Avenida
Rio Branco, 48.

\ BUNGALOW (Ipanema)
Aluga-se Ou.vende-se um, recem-cons-

truldo, NAO HABITADO, 4 rua.Octaylo_Sll-
,vs n. 10. Psra mais lnrormaçOes a rua
dos Ourives, 81.

fe-: Terreno na Piedade' 
Vende-se um bom terreno, com il me-

tros de frente c, 60 do fundos, perto do
bonde do Piedade e trem. Informações a
travessa Henrique Moura n. 36, das 18 âs

. 20 Jioras. ¦ ,

CAMIZAS
Percal Oxford, de 14f por •. . 1tSSOO
Zephlr'Extra, d* 18$ por .... 189100
Percal Australiano de 20S per 16fS00
Zeph|r Forte, de 22S por . . 10*800
Loulzlne Pina, de 308 por . 228800
Linho e seda, d» 60$ por . . «wgooo
Meias para homam desde . . $800
Melaa de seda para senhora deade «jseoo
Variado sortlmento de Pyjamas, Gravatas,

Cintos, collarinho", lençoa, camisas de
mela, ligas, ete,, etc. .

As Duas Nações
36 — RUA S. JOSÉ' -L 36

(Entre QUITANDA e CARMO)
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| CANSAÇO POR EXCESSO DB . •
S TRABALHO — Evita o Vinho a5 lodo-Tannlco Phosphatado Bit- £C. tencourt •— Deposito na PHAR- £

MACIA BITTENCOURT §
E 111, R. .Trustmyiinn, 111 — Rio E

TiTIlllimillllIHIIIIIT

ÍDl, liEHHARD HK0MM1
CIRURGIÃO ,

Antigo prlmeírq nxaistente do Pro*
(essor Scknltaler, Vienna •— Antl-
go assistente do Professor Pnyr,

Lelpxlg.
ALTA CIRURGIA _ MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATHERMI4

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultórioi Asatmblén, IM. «rei. c

3301 (1,30 fa. a 4,30)
ReaMencIni Ran Goulart, 15, Tel

, . Sul 585., .. .
^.wavv>,»r<a^a*tia»r<i>^ *^*it**u*fu^u*ãl^u*a*u*u*u^t^^*^^^^

0 auto 4466 esphacelou-se,
perdendo a vida um policial

e ficando feridos quatro
outros

O ENTERRO DO POMOJAIe K OSHOOOORROS WAS VIOTI*
MAS

Ecoou trlstomento om toda n cl-dade o doloroso desaetre oceorrido
na madrugada do hontem na avcnl-
da Nlomeyer, no qual perdeu a vida
de maneira trágica um antigo fune-clonarlo da policia, ficando bastante
feridos quatro outros.

Desde que aqui chegaram lnfor-
mes sobre .o movimento militar quo,rebentando na capital paulista, vem
prendendo a attene;ão da populaçãodo Brasil Inteiro, a Policia Civil,conforme ê sabido, toro ordem do
permanecer em rigorosa promptldio.. Aoe delegados dlstrlctaes, bem co-mo aos commlesarlos o demais funo-ctonarloa dae delegacias, foram da-.
dae ordens diversas sobro o policia-mento daa respectivas jurlsducçOes,sendo tomadas medidas rigorosas.

E foi quando executava as ordens
recebldae, em companhia de quatroauxiliares seus, que o delegado do
31*' dletricto policial «o viu victima-
do pelo lamentável desastre que do
maneira tao Impressionante roubou
a vida a um doa mais antigos com-
mlssarloe. de policia,

O DESASTRE
Recebendo ordens de percorrer e

lnepeoolonar as ruas de «ua jurlsdl-colo, o delegado do 21» districto, ba-
charel Benedicto Lopes, utlllzando-ee
do automóvel particular n. 4.461", de
proprledado do «upplento de dele-
gado do 30" districto, Renato Mel-
ra Ulma, que o dirigia, fez-se acom-
penhar do commlflBarlo Guilherme
Alvares dè Azevedo, do guurda civil858, Álvaro de. Oliveira Gomes o do
soldado do 4° batalhão da Policia
Militar, Arletotelee Dias da Silva,
e passou a cumprir as ordene querecebera. •

Varias ruas íoram percorridaseem que qualquer novidade se re-
gistraese. Já o dia estava prestes a
raiar, quando a caravana demandou
a avenida. Níemoyer, seguindo em
marcha um tanto veloz.

Haviam os pollclaea passadç. •eicl»
Gruta da Imprensai quando, a pou-cos passos desse logradouro publico,um dos pneumaticos do auto estol-
rou com grande ruido. Com eeae ac-
cidente, o auto perdeu o oeiuilibrio,
perdendo tambem a direcção o sen
conduetor, que não poude mantel-o
na linha que deveria seguir.|

E o resultado foi o vehloulo proje-ctar-se no vácuo com todos os pas-eagelros e conduetor, para cair entre
as pedras, na praia da avenida.

Dos que viajavam no auto, o com-
imlssarlo Guilherme foi o unico quenfio .poude manter-so no carro até
chegar este ao «solo.

Lançado ao vácuo, foi o Infeliz
policiai estatelar-se de encontro as
pedras, morrendo instantaneamente.

0« outroo, conseguindo manter-se
no auto, receberam apenas diversos
ferimentos pelo corpo, ficando des-accordados.

OS SOCCORROS
Doe feridos, o primeiro a recupe*

rar os sentidos, foi o delegado Be-•nedlcto Lopes, que, com custo, pou-
do subir até A avenida, onde conse-
guiu communicar-se com um cor-
relo, quo se promptificou a telepho-
liar pura à delegacia do 21» distri-

MAL IRREMEDIÁVEL
-" " ¦' ¦

UM MENOR MORTO
Bm nossa odlçflo âo hontom, no*tlciamos o desnutro do quo foi vlutl.-ma, na avonld* Salvador de Sa, omenor Nelson, do JU annos do eda-de, filho de Francisco RodriguesBarreto, o morador ft rua S. Frede-rico, 21,
Conformo a nossa local, Nolson,atropelado por um auto, naquellaavonldo, perdeu a vida quando oralevado ao poeto centrai de Assis-tencia,
O aeu cadáver foi removido para oNecrotério do Instituto Medico Le-gal, onde o autopsiou o dr, Rodrl-

gue» Caô, quo attestou como "causa-
mortle" — fractura da buso do ora-neo o hemorrhagla cerebral,

cto, pedindo os soceorros necessa-rios,
Pouco depole chegaram ao localoe commlssavlos Athos Bahia o Car-los Leal Mendes, que, vendo nada

poder fazer em beneficio dos colle-
ga« feridos, cm vista do local cm queoe mesmos so encontravam, pedirama intervenção dos Bombeiros.

Estes não bu fizeram esperar e,em pouco, eram retiradas do precl-plclo as victimas do desastre, umad«s quace sem vida. Ja então se en-contrava tambem no local o 3» de-legado auxiliar.
OS FERIDOS

O dr. Benedicto Lopes, que ê sol-leiro, conta 29 annos do edtde ereside ft rua do Cattete, 90, rece-
beu ferimentos contusos nas pernnee no thorax e escoriações generall-zadas,

O supplente, Renato Meira Lima,
que 6 filho do coronel Meira Lima,director da Casa de Detenção, con-ta 22 jinnos ao edade, é solteiro o
resfcde~A praia do Flamengo, 68, te-vo contusões e cecoriaçõee generall-zadas,

O guarda civil Álvaro do Oliveira
Gomes, que á solteiro, tem 35 un-
nos de edade o reside A rim Soro-
caba, 193, ficou com ferimentos na
cabeça e na mão direita o escoria-
çOea generalizadas.

Finalmente, o soldado Aristóteles
Dias da Silva, que conta 19 annos
de edudo, e solteiro, residente no
quartel da sua corporação, teve fia-
ctui-ado o braço esquerdo, ficando
lambem contundido em diversas
parles do corpo.

Todos tiveram soceorros da Assis-
tencia. retirando-se para as casas
do suas famílias, com excepçfio do
õulüiítiu, quo su recolheu ao hospital
da PqJJsia Militar.

O MORTO
O commissario Guilherme Alvares

de Azevedo contava 64 annos de
edade, era casado e residia ii rua
Octavio Carneiro, 3S9, em Niclhe-
roy.

O seu cadáver foi retirado de en-
tre as pedras pelos bombeiros, que
o levaram porá o quartel da praça
da Republica, de onde foi removi-
do para o Necrotério do Instituto
Medico Legal, com gula das autori-
dades do 12" districto.

O dr. Rogo Berros, procedendo ft
autópsia no corpo do dcsdltoso com-
missario, constatou como causa
determinante da morto — fractura
do craneo, com destruição parcial
da substancia cerebral.

Dopols da perícia medica, a ex-
pensas da policia, foi feito o enter.-
ramento do • Infeliz funecionario no
cemitério de S. Francleoo Xavier.

O INQUÉRITO
Na deleiracla do 21» districto foi

instaurado inquérito a respeito do
facto.

O auto ficou completamente estra-
gado. . .

Preparação Militar
¦ ¦¦¦ a» M

Os campeonatos do Tiro S
Conformo noticiamos, o conselho

dollberatlro do Tiro do Ouerra lmvla
resolvido roullMr uni grande coacur-
«o no mez corrente, fazendo dlspu-
tar,. nesea oouMltto, alem do campto-
nato d* tiro rápido de fuzil, o de
revólver.

Consoante esea deliberação foi or*
ganlzado o programma o fixado o
próximo . dia 13 para realização do
eertamen.

Além dae duas provas clássicas—
os campeonatos de fuzil c de revól-
ver — serão realizadas outraa, entro
aa quaos duas em homenagem aoa
eis. embaixadores do México o do
Uruguay.

.0 programma obedece â scgutnto
ordem:

1* prova — "Campeonato do tiro
rápido" — Fuzil — 200 motros —
alvo z. c. 12 — 20 tlroe, deitado, ar-
ma livre, no tempo máximo de 2
minutos, 2 tiros de ensaio — Pre-
mios: uo 1° logar, medalha do ouro
artística, de campeão; ao 2° o 3°,
objectos de arte ou de utilidade —
Inssrlpcão, 20(000.

2" prova — "Campeonato de revól*
ver ou pistola do guerra" — 50 me-
tros — alvo Internacional — 30 ti-
ro« de pé, a braços livres — 6 tiros
de ensaio •— Prêmios: ao 1" logar,
medalha de ouro artística, de cam-
peão; aos 2° c 3°, objectos do arte
ou de utilidade—Inscripção, 20S00O.

3* prova—"Dr. Álvaro Torre Dlaz.
embaixador do México" — Revólver
ou pistola, calibre 22 — 25 metros—
alvo Internacional — 20 tlroe de pé
G — tiros de ensaio — Prêmios aos
dois prlmeircli e medalha de bronze
ao terceiro — Inscripção, 10(000.

4' prova — "Dr. Dlonlslo Ramos
Montero, embaixador do Uruguay" —
Canablna calibre 6 mllllmetros — 25
metros — alvo elyptlco de 10 zonas

20 tlroe de pé — 5 tiros de ensaio
Prêmios aos dois primeiros o me-

dalha de bronze ao terceiro — In-
ecrlpção, 10(000.

5* prova —«"Coronel Paulo Lore-
na, secretario d* Directorla Geral do
Tiro de Guerra" — Fuzil — 150 me-
tros — alvo z. c. 24 — 7 tiros, dei-
lado, os 3 primeiros de arma livre c
os 4 seguintes de arma apoiada —
Prêmios aos 3 primeiros — Inseri-
pção, 7(000.

6" prova — "Liga d« Defcsi*, Na-
cional" — Fuzil — 300 metros—alvo
z. c 12 — 10 tiros, deitado, arma
apoiada — 2 tiros de ensaio — Pre-
mio aos 3 primeiros — Inscripção,
75000.

7' prova "Escola de Soldados do
Tiro 5" — Fuzil — 200 metros —
nlvo z. c. 12 — 5 tiros ajoelhado e
5 deitado, arma livre — 1 tiro dé
oiiMdlo cm cailu posição — Prêmios
aos 3 primeiros — Inscripção. 7(000.

8" prova — "Dr. Raul Caracas" —
Fuzil — 150 metros — alvo z, c. 12

5 tiros, deitado, arma livro — 1
tiro de ensaio — Para atiradores de
1* e 2' classe — Prêmios uo vence-
dor e medalhas até o 6* logar — In-
scripção, 6(000; uma appelleção.

InstrucçOes — O concurso serft
islciado íis 8 horas, encerrando-se »s
inscripções fts 12 horas.

A direcção geral do torneio ficara
a cargo elo inspector do Tiro 5, n
quorn caberá ainda a presidência do
jury, que so comporft de u mrêpre-
sentante de cada corporação partlcl-
pánte, designado pela mesma para
tal fim. .

E' facultado a cada delegação con-
corrente destacar uni fiscal de trin-
cheira.

O Tiro 5 fonnecerft munição, e.5-
mente para as provas de fuzil.

Os casos de empato serão resolvi-
dos de accordo com as regras jft. es-
talíeleeldas.

Nn prova "Campeonato do Tiro
Rápido", havendo empato no total
do pontos, vencerft o atirador que
consumiu menos tempo.

Os casos omissos sèrflo resolvidos
pelo jury.
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IA VIDA DOS CAMPOS!
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CORRESPONDÊNCIA

raa

ATTEIMÇAO.
Esta semana MAIORES ABATIMENTOS nos tecidos de Lã,

Seda, todos os artigos de agasalho e ainda
¦ : is0/» 

de desconto nos preços marcados em todos os artigos de malha

ARMAZÉNS BRAZIL iss™lS|,„
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AOS SRS. MÉDICOS
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O Chlorethyl Dr. Hennlng "DUBLO-
FIX" é o ualco qut offerece garantia
absoluta de funoclonamento perfeito
• Immediato. Adoptado com suecesso
nes hospitaes da Allemanha o Ameri-
ca do Norte e ja. Introduzido nas prin-
clpass clinicas do Kio de Janeiro e
6ão Paulo.

A* venda nas drogarias Pacheco,
Bcrrinl. Baptista, Tefrre. Huber, Ca-
rlooa, P. do Araujo, Lamaignére, Hei-
tor Gomes, Ribeiro Menezes, Grana-
do, Araujo Freitas, Rodrigues, Wer-
neck, Rangel e nas casas de cirurgia
Hermanny, Lohaer e Saldanha, em
bienagas de 60 grammas.

RHEUMATISMO E 1'ARALTSIA
RVTHIMICA -OOS OAES

M. Leonor—.Rio — Escrevo.nos:"Peço-vos o obséquio do Indicar-mo o tratami-nto que devo usar psraum oãoslnho Tonerlft quo se achadoente.
Esso animal apreaenla uma espo-

cie de soluço sem o ruído peculiar aesse mal que o faz balançar o pé na mão de um mesmo lado om qual-quor posição om quo clle se encon-tre fazendo-o gritar o gemer.Pensando tratar-se. do rheumntls-mo appliquet massagens o outro* ro-ihodlos sem resultado. Como bem 2estA gordo mas não podo andar comfirmeza. Hegurando-se na mio e ua
perna uffcctadas não se consegue
parar o movimento intcrmlttcnlo quoas faz balançar."

Itcspoisü» — Supponlio quo o cioHlém do rheumatismo que lhe causa
dores, estã eoffrendo de uma moles-
Ua nervosa, conseqüência talvez douniu enfermidade nnterlor.

Para o rheumatismo dê-lhe:
Salicylalo de soda, 5 grammas.
Xarope do cascas do laranja amar-

gas, 100 giiimmas.
3 colheres da» de chá -por dia.
Ha efleti que supportum mal o sa-

llcylato e nesto caso recorro-se a ou-
tra medicação. He elle vomitar o re-
medlo communlquc-tvos.

Prlccione us partes doloridas com
balsamo Opodcldoch.

Logo que o animal melhore medi-
cel-o-emos para a moléstia nervosa
que demanda de um tratamento mais
longo. Assim, pois, passada a crise
do rheumatismo escreva-nos infor-
mando-nos do estado do doente quelhe Indicaremos o melo de curar es-
tes tremores quo se designa o nome
dc paralysta rythimilca.

E. S.
ANKTI.USTOMIASE DOS CÃES
Jtadrlde V. ltossrio — Itio Noto—

Espirito Ssnto — Escreve-nos:"'Necessitando das vossas sabias
instrucções, venho a cilas recorrei-,
tratando-se du seguinte:

Tenho um cão raça S. Bernardo,
com novo mezes de ednde. que neacha düi-nte, cujos prlncipaes sym-
ptomtis são: nwgrez» extrema, olhasrcmellentos, feridas polo corpo, baba
regularmente o guenza dos quartos,defeito ceie que Já tinha «inundo ha
dois mezes velu para meu pcíor al-lesando ii pessoa de quem obtive o
referido, cão, que fora machucado
pelo seu próprio pae, «inundo peque-no. Por Isso pe«;o Indicar qiiíil o re-
medlo «Uni. dar ao animal."

Rt-spcwui — Supponbo que se tra-
te de vermes Intestlnaes o natural-
mente do unl-ylostomlaeo'.

Assim, cm jejum, dê-lho 20 gram-mas dc oHo de rlclno no qual v. s,
pingará 28 gotas de eilco de clieno-
pudlo, eiue C um excellente anltylosto-
mlclda.

Dez a quinze dlns depois faça no-
va-applicação do remédio.

Segundo o estado do doente v. s,nos informará.
E. S.

CULTURA DAS ROSEIRAS
Annlta Siqueira — Bella Vista —

('Ooyaz) — Escreve-nos:
Checou om nosso poder sua atten-

ta carta do data de *lél de maio p. p.e que posso a responder,
Niio 6 fácil minha senhora lhe dl-

zer desde aqui o que acontece com
as suas roseiras, mas inclino-mo a
crer que a causa da podridão das•raízes é a fermentação do estrumo
que com certeza o seu jardineiro bota
em muita qiiunlldado ou talvez mui
curtido.

A maneirei de plantar ms mudei» de
rosas enralzadus su a muda vem em
vaso õ tlral-a oom geito do dito vaso
c pol-a em unia cova feita exprofe-
so em terreno preparado fOfo o com
pouco estrume o esto bem curüdo.
He a muda ei arrancada do chão V, a.
tem antes de mais nada, podar for-
temente a muda para equilibrar a
vegetação de accordo com as raízes
que forçosamente se .irrehentornm ao
tirar a planta do chão, e depois
plantar com todo cuidado.

O solitre do Civle se vende em di-
versas casas elo Rio e de S. Paulo.
O sr. Carlos Ülanli, rua S. Bento, 1,
sobrado, no Rio tem sulitre em stock
e vendo a $1)00 u kilo.

O. >Iecdina,
engenheiro agrônomo.

VERMES DOS CÃES
Edmando de Oliveira — Rio —

Eacreve-nos:"Venho solicitar de v. s. o especial
e grande obséquio de Informar-me
pelas columnas d'0 JORNAL o re-
medlo mais efficaz para u cura de
lombrigas dos càes.

O que 'possuo, tem dois*mezes e
melo, mais ou menos, de edade. Não
é de í-nça."

IteeposUi — Para um cão assim
novo o melhor vermifugo 6 o alho.

Esmague dois dentes dn alho, es-
prema-o bem e o sueco dahi resul-
tante misture com uma colher daa

luuiunHimuimiiyiiuiiiiMiHiiiMiiiiiuiiiiiuiuiiipjiiiiniiiiiiiiiiimiiuiniiiiiií»
do sopa do leito o dí, ouldadosiimeii-
te, no cãosliiliú, Sempre que nu >iã
remédio a um cão, 6 pelo canto dn
hue:ei, pouco a pouco.

Deve ropetlr esse romedio dois dles
depois,

O iinlmal quando ne lhe applica o
remédio devo estar cm Jejum no ml-
iilnin do 114 horas.

K. S.
ItVOHAÇAO NO PEITO DUMA

BESTA
T. «I. I>. — Pomba — Escreve*

nos:"Rogo-vos o fino obséquio do 'n-
formar-mo no voasu numoro seguin*
te do vossa lmpurtanto folha o se-
gulnte:

Tendo eu adquirido, lm um anno
mnls ou menos, uma bestei nova, io-
rom, JeV mansa, pura marohailolrai
ulla, vormelhn, emfim um animal
que me custou bom caru o ao qual
tenho estimativa; e de certos dius
para cã este animal apresenta-se
com um inchaço no peito, um ca-
roço duro como pedra, não sabendo
ou do quo espcclo de moléstia «e
trata."

lloa|iot«a — Neste e-aso só examl-
nando o animal so pode dizer com
acerto do que se trata. A indicação"inchaço no peito com um tumor
duro" 6 multo Imprecisa, seria pre-ciso limitar bem a região. Receio
que uma supposição minha leve-o a
um tratamento desseertado o que
vá pclorar o mal.

Assim, será preferível procurar
um veterinário que possa examinar
ahl o animal, Experimento passar o
Llnlmento Gennou.

15. S.
PESTE DA MANGUEIRA

Mattos Ribeiro — Monção — Es-
crove-nos:'•Tenho uma pequena criação de
gado bovino e hu une 20 dias adoe-
ceu e morreu urna bezerra do l|2
anno, mais uu menos, de edade, ha
¦1 dlaa adoeeeii outra e lambem
morreu, c hontem amanheceram a
doentes e lambem morreram em "1
horas.

O animal não dá demonstração
de doinija, tee neui ('iiaiulo se delta, «.•
permaneço eiulctu até que morre.

As 3 ultimas quo morreram, com
ezcepçáo de unia que não Uprosen-
tou symptomas visíveis, aa oiitru!»
duas, uma, mnnilii levantal-a e to-
cal-a o ella foi andando eni ü iu'es
para o curral, porque o quarto dl-
reito (nádega c coxa) eslava Incha-
do (menos a perna); e a outra i|iiu
tambem veiu tocada para o curral,
apresentava uni Inchaço do laelo do
pescoço. Toelas. antes do morrerem,
principalmente, lançam baba c cs-
puma (pouca), eis vezes com «au-
gue misturado, pela boca o venta«.
A orinu ú natural, as evacuações
não vi, porquo nenhuma evacuou
nesse período de tempo. Urna das
bezerras bebeu água (a do quartoInchado) ee não ejiiiz tnammjir. Sú
tem atacado, por cniquanto, ns I,.1-
zerras (fêmeas), apesar de estarem
juntos, com as vaccas, bezerros (ma-chos) e bois de serviço." •

Resposta — Julgo qun «eus uni*
mães estão atacados ela peste du
mangueira, (carbúnculo symptoma-
tico).

Não ha verdadeiramente nenhum
tratamento curativo. O e|iio convém
fazer agora 6 absoluto Isolamento
dos doentes afim de eiue não conta-
minem os demais. Dealnfectar oa lo-
lares onde estiveram os animaes,
Queimar o cadáver dos que morre-
rem desta moléstia.

E para evitai- a moléstia, vaccine
systematicamento seus bezerros lo-
go quo passe tios cinco mezes de
edade. Peça vacclna- contra a man-
guelra ao Ministério dn Agrlcultu*
ru, Serviço de Industria Pastoril. A
vacclnaqão 6 o unico meio de eviteir
o carbúnculo.

E. S.
CJARRAP.Vro DOS IÀKS

Altantim Volloso — Rio — Eacro-
vo-nos:"Leitor constante deste matutino
e especialmente deatji secção sobre
tudo do tratamento do cães de raça,
venho por Intermédio deste pedir-
voa que me Inculquels um remédio
para a praga dos cárrapatos que
ultimamente se está Intensificando
nos meus.

Esperando que me dareis uni re-
medlo que os livre de tal praga, des-
de já mu torno slncernmonte agra-
decido."

Resposta — Poderei, usar bunhos
carrapaticidas, utilizando-se do Car-
rapaticida Cooper. O melhor 'iro-
cesso 6 catar os cárrapatos e to-
cai-os com um pincel embtbido em
bcnzinei ou petróleo. Usando lavar
os cães cm cujo carrapaticida evita
o ataque dos cárrapatos.

Já vi preconizar a Hypochlorinn.
Duas colheres dos de sopa ern uni

litro d'agnu. Mnlha-si> o cão com

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

o.itii solução o om noguldii clíe-cc. umbanho com iiguii o sabílo,
Nãu empreguei ainda este melo,

mus nAn ticrá mão oxpoilnieiitar,
E, 8.

AS AHF.IiHAS NAO PRE-IUDICAS!
OS FRUTOS

.ineiqiiliii cnt*wliuio Lopes — Itac*
prurir — Bscreve-nosi"Peço, me Informeis »? haverá al-
gum Inconveniente na criação de abe-
lhas, iv.ira o cultivador da vinha),
pois Ignoro se otlas pedorâo prcjudl-<rsr a respectiva safra, atacando u
floração ou, dlrectamcntc, o fruto,
no piirielml."

Rêwpostn — Am abelheis não pro-
Judlcam nem as llores nem os fru-
tos da vldeirn. Algumas vezes são
vistas abelhas aproveitando o sueco
de uvas rachadas o muitos «creditam
que o a abelha u causadora destoa
ferimentos da uva.

JA está provado, deanto do estudos
dn apparelho lineal da abelha e da
numerosas, oxperlenohio, que a abelha
ê -Incapaz dc com aeus órgãos bu-
caos produzir solução do contlnuld»*
do em qualquer fruto, Qtmndo «pp*-
recém frutos feridos, por outros ln-sectos, ontio ella uprovelta o enac-
Jo o dahi tira algum proveito, eem
que seja a causadora do mal,

E, S.
ESTRUME COMí") VEHICUIiO DE

DOENÇAS
Joio Silva — Rio — Escreve-nos:"Tenho criação de gnlllnhas de

roça c com o fim de obter verduras,
tnos como couve, ulfuco, chicória,
etc, mantenho umn plantação cm
canteiros, procurando adubal-a com
as varreduras do galllnhclro,

Diariamente, enterro nos cantei-
ros o que resultn da ritspagem, Tc-
nho sempre feito isso, eatando as
plantas bonitas, mas do minha Inia-
glnaçelei não s:íe a ld«*.a da infecção
dns mesmas, da» folhas, pelos ml-
croblos nocivos do exlcrqnllinlo.

Com medo, não como essas ver-
duras, sCimenle dando-ns 9a avc>.

Julga razoável o meu entendi-
mento'.'"

Rtvposía. — Seu receio 6 lnfunda-
do. O estrume do curral usado lia
adubação do todan as culturas olle-
rocei-la o mesmo perigo e, como HU*
be, Isso 6 uma pratica agricola '«o-
ciliar

Não quer dizei* que nas hortaliças
consumidas cru'as (alfaias, rnbune-
tcei) não se possa dar unia IntOcçftO,
uma vez quo os estrumes tragam cm
ni germens pathogenlcos. Mas se
formos assim, chegaremos a um cs--
tudo ele verdadeira patliopliobin.

E. S.

FAZENDA A' VENDA
Vendem-se duas fazendas

annexas, situadas a 3 horas de
viagem do Rio de Janeiro. Dis-
tam seis kilometros da estacio
ferro-viaria. Dispõem as mes-
mas de superiores pastagens,
uns oitenta mil caféeiros, uns
quarenta alqueires em mattas
virgens e capoeirio, 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 — excellente o pitto*
resca cachoeira para a installa*
ção de uma usina geradora de
energia electrica.

Estas fazendas contém 217
(duzentos e dezesete) alqúei-
res de terras divididos c com
todoa os seus serviços muito
bem organizados.

Trata-se de immovel magni*
fico e situado em local de es*
plendido clima. Páde-se ir do
Rio á propriedade, permanecei'
lã seis horas e voltar no mes-
mo dia. Para mais informes,
cartas a J. M., no escriptorio
desta folha.

Dr. A. Guimarães Porto
Com longa pratica dos hospitaes

europeus o das Casas de Saude e
hospitaes do Rio de Janeiro. Espe-
ciallsta em operações cirúrgica»
c-m neral, moléstias de senhoras e
partos. Coijsultorio: R. do Hospi-
eio, Sf — Rio,

•amostras grátis aos Srs. médicos com o exclusivo importador:

| HUGO M0LINARI C.° Ltda. — Rua da Alfândega 201 — Rio de Janeiro e S. Paulo
aoea

UTERO E OVARIOS
Tratamento medico . moderno ' sem

oporação das inflainmaeões do utero
e ovarlos. PU. AÍ,TÁtlIHO OLIVEIRA.
adjunto da Pollcllnlea Geral — Espe-
ciallsta em moléstias das senhoras.
Consultório: Avenida Passos, 55, so*.
brado,, das 3 fia S.

DR. E*
Approtrido em Berlim e Rio de Janeiro

D0EN0A8 OA PÜLLE, DO CABELLO
E SYPHILIS. . .

LÂMPADA DE KROMAYER — SOLAR*
TIFICIAL — DIATHERMIA

Rua da Assembléa, 100
2» ANDAR .

8 —12e6 —8.

CURAS MODERNAS

ESTAÇÃO THEATRAL
PARA AS SENHORAS:

. TOILETTES DE BAILE E DE THEATRO,
MANTEAUX E SAÍDAS DE BAILE,

TECIDOS LAMÉS, CONFECÇÕES ELEGANTES,
CHAPÉOS — MODELOS, ETC.

ADMIREM AS LINDAS EXPOSIÇÕES
|' fít&M Ò MÓSAO-CATALOGO DI^VaíhNo l*

DO

PARC ROYAL

Maonlflco lote das rasas; GUZZERAT. GYR

Em Barra do Pirahy, distinto 10 minutos da estação, poderão ser vistos lindos lotes das raças GUZZERAT o GYR, aelqul-
ridos na índia. Informações com o sr. Josí Alves Pimenta, em Birra do Pirahy — Estado do Rio, ou com o proprietário, sr.
Alexandre Vigorito, á rua Primeiro de Março, 24, sobrado, Rio da Janeiro,

CREME ALLED
Maravilhoso para ESPINHAS, PANNOS, SARDAS, MANCHAS,

DOES, «te. EFFICACIA GARANTIDA.

Fórmula scienttfica
do Instituto de Bel*

leza Alled (Alled
Beauty Institute),

RUGAS, VERMELHI- 
*

E' O CREME DA MODA o o ideal para o toucador. BRANQÜKIA, aformosela e CONSERVA
I a cutis, fazendo adherir magnifrcameiite o pó de arroz.

FARINHA ALLED
J - . A Maior e • Melher Cua do Bnill I

(amêndoas). Artigo fino e excellente para a la-
vagem da cntls. ài.-.icíü, embelleza e evita as ru-
gas precoces Nu PARC ROYAL

r rm todaa mi pi ifuiianlmi

)-,
'

.V -,'
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NAS OLYMPIADAS
»

0 athleta paulista desclassif i-
cado nas provas preliminares

8TADIUM de colomibes, o
(U. P.) — O athleta paulista Alva»
ro Ribeiro, chegou eu» terceiro logar
na 13* prova preliminar da corrida
de 200 metros,

Itibeiro tevo na sua frente Hllli
dos Estudos Unidos o Mathew, da
Inglaterra. O corredor brasileiro
uão foi qualificado paru tomar par-
lc na corrida definitiva do UOO mo-
tros.

As corridas flnaes do 800 mo-
tros das Olympiadai. foram ganhas
hoje polo sr. Loivo, da Inglaterra.

O estudante do côr da Unlvcr-
«idade do .Michlgan, Estados Unidos,
do Hurt íluhbard, venceu hojo naa' 
provas flnaes de salto largo das
Olympladaa, estabelecendo novo re-
cord mundial pulando 7 metros e
¦11 1|2 centímetros.

Precleamento hontem, Robert Le
Gondrc, tambem norte-americano,
estabelecia novo reeo.M mundial pu-
laudo 7 metros o 6 centímetros nOP
campeonato Pcntathlon,

Na iirlmolra corrida preliminar
realizada hojo na prova do 11U mo»
tros com obstáculos, o sr. A. J.
Bylngton, dlrector do team brasilcl-
»-o, caiu no quinto obstáculo.

PARIS, S (U. P.) — Os footba!»
lers uruguayos partirão amanha a

.bordo do vapor "Valdlvia", Olllbal'-
eando no porto do Marselha.

Nas provas do salto largo das
Olyiiipladüa quo foram ganhas hojo
pelu americano Harl 1-lubbard, ob-
ic.c o segundo logur Gourdln, tam-
liem norte-americano; Hanscu, no-
rueguez, o terceiro; Tunlos, irlan-
doz, o quarto; Vllhclm, da França, o
quinto, o Mu. Intoss, du Inglaterra,
o sexto.

Nas provas finaes do lançamen-
lu dc lü libras de j.aifso, realizadas
hoje nas Olympladas, venceu o athlo-
ta norte-americano Clarcnce ílousei-,
ianijando-o a 11 motros c 09 contl-
metros.

Os norte-americanos Hantranít c
ilills, ganharam o segundo e tercei-
ro logares, o flnlandez Torpo cm
quarto c o norte-americano Anden-
aoii em quinto.

OS ESTADOS UNIDOS NA VAN-
GUARDA DOS VENCEDORES

PABltí, 8 (U. P.) — (Official)
— Ao terminar o terceiro dia das
Glympiadas, o« Estados Unidos figu-
ravain á frente do todas aa naçOes
com um lota! dc 08 pontos. A Fin-
landia registrava 5-1 pontos; a In-
glaterra -S-lfü; a Succia 14-l|_i; a
França 3-l\2; a Hungria 'l-l\2; o.
fciuissa 5, e a Noruega c a Nova Zo-
landia i cada uma.

PARISi 8 OU. P.) — Resultados
flnaes do dia, incluindo o Pontathlon
Estados Unidos 05 pontos; Flulan-
dia, 47;' Inglaterra c Succia, 14 1|3;
França c llungriii, 7 l\2; Polônia o
Mova Zelândia, 4.**************************

DO MÉXICO
MÉXICO, 8. (A.) — Na maia

completa calma o no meio da maior
ordem, realizaram-se, domingo pas-
sado, em toda a Republica, ae elel-
«;õoa presiden-ciaes c do senadores o
deputados. As informações recebi-
«Ias c publicados pela Imprensa dl-
zcm quo o pleito caracterizou-se po-
la activa participação quo nelle to-
vo o povo. Ainda não são conheci-
do» os resultados finaee. '

— O presidente da Republica, ge-
noral Obregon, cm entrevista quo
concedeu aos representantes da im-
prensa, delaxou quc não sc realiza-
j-á nenhum empréstimo externo, om-
«juanto sc pretenda incluir entro as
cláusulas do mesmo, condições que
possam affectar o decoro fundumen-
lai do México. Declarou, tambem,
que, terminado o seu periodo de go-
verno, a 80 do novembro vindouro,
retirar-se-á á vida privada, para
descansar c dedicar-so aoo seus ne-
gocios.

A CONFERÊNCIA
MER-AMADA

Não se acredita qne Mac Do-
nald desfaça o malentcndi-

do com a França

COFRES NASCIMENTO
OS PR_iF*ERIDOa
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PARIS. S (U. P.) — A Impren-
su opposlcionlsta, hojo do munliã,
deixa ver quo nfio (icrodlta nu posai-
bllldadc do sr. Iliiiii.-iiy Mac Donuld,
primeiro ministro brltanillOO', ollmi-
nar o mal-entendido anglo-francb".;,
rclatlvan.olo á Conferência Intor-
Alllada u ser realluada cm Lpndros.

O Jornal "Lu Quotldleu", orgflo do
Partido Itadlonl, concorda quo eorl
dlfflclllmo chegar a uni accordo pio-
no, tiols "as questões pendentes silu
deniiisli-damenlo cspouhosas o com-
plicndas".

Accrescejita o orgüo do Partido
Radical:

"O melhor quo poderemos eaper.ir
é que cortas (llfficuldades sejam oll-
minadas, pri-pórando o caminho para
a realização de um accordo, quando
reunir a Conferência.

MAC DONALD EM PARIS
LONDRES, 8 (U. P.) — O primei-

ro ministro sr. Riimp.iy Mac Donald,
apesar de fullcado e do achar-se
doente de hronchltò, partiu osta ma-
nhfl, ás 0 horas, para Paris.

O chote de 'governo, antes de to-
rnar o Iront declarou: "Na vordad-.-
nãu me sinto em boas condições para
fazer uma viagem n Paris, mais doei-
do-me ii Ir fazendo um slncoro es-
forço pura conseguir um entendi-
mento outro a França e a. Inglaterra.

PARIS, 8 (ü. P.) — O primeiro
ministro «An Grã-Bretanha, sr. Rom-
say Mac Donald. chegou a esta ca-
pilai ús lii.08 minutos.

HERRIOT CAÍRA' '.'

PARIS, 8 (U. P.) — Reuniu-36,
hoje, o gabinete, discutindo ampla-
mente a nota. quc o presidente do
coisselho, sr. Herriot. vao dirigir ao-_
aluados, ux.ioiido y iionlo do vista
francez, sobr. a situação Internado-
nal. A nota foi apprrvada.

Nos círculos políticos acredita-ao
quo a vida do gabinete, estã cm
Jogo.

•S****t********************<***

NOTAS DA ITÁLIA
ROMA, 8 (U. P.) — O st*. Bosel-

li dirigiu uma, mensagem aos filiaes
da Sociedade "Dante Allghieri" na
America do Sul, exprimindo grande
contentamento por motivo da viagem
de sua alteza real o principe Hum-
bcrlo íi. America do Sul.

Diz uni trecho da mensagem quo"o pricipe Uumherto representa a
maravilhosa moctdade nacional".

MILÃO, 8 (U. P.) — As estatistl-
cas referentes á feira internacional
de amostras realizada aqui em maio
passado, demonstram que quatro mil
sciecentoa e oitenta o cinco firmas
expuzeram produetos.

Os negócios feitos subiram a um
total de oitocentos o dezeseto ml-
lliões de liras, ou seja setenta c cin-
oo milhões mais do que as cifras do
certanieii anterior.

BOL2.ANO, 8 (Ü. P.) — lnau-
gurar-se-á, brevemente a segundo ex-
posição de Bellas Artes de Venetla
o Trldentina o tambem uma exposi-
ção di: cavallos.

Reallzar-se-ão na mesma occaslão
as corridas de cavallos no Alto Adi-
ge, tão populares nessa região.

ALEXANDRIA, 8 fU. P.) — Ir-
romperam violentos temporaes com
chuva de granizo, caindo pedras de
oito centímetros do diâmetro c pc-
saudo trezentas grammas.

VENEZA, 8 (U. P.) — No con-
curso internacional do Glee-«Clubs
(clubs «lo choros) venceu um Club
dc Praga.

Os italianos então protestaram
energicamente, allegando que o jul-
gador agira com pai-cialidade e re-
ousaram cantar o resto do pro-
gramma.

MILÃO, S (U. P.) — O prefeito,
senador Mangiagalli, na sessão de
hoje do Conselho Municipal, leu uma
carta doa conselheiros municipaes
socialistas, annunciando a intenção
do oo abaterem do tomar parte nas
ulteriores sessões do Conselho.

Allegam os conselheiros socialis-
tos que a maioria faaclsta não re-
presenta mais a opinião publica.

Na occaslão om quo o profeito lia
aHiarta .referida, os fascistas fizeram
uni acto de hostilidado aos' socialis-
tas o abandonaram o recinto do Con-
solho em slgnal do protesto contra
a decisão dos socialistas, . E-stes vol-
taram quando o profeito terminou a
leitura da carta.

ROMA', 8. (A.) — Monsenhor Luiz
Gallbert, bispo de ... Luiz de Mis-
soes, no Rio Grande do Sul, que se
acha nesta *capital, tem recebido ü
visita do muitos brasileiros aqui ro-
sidentes o de numurosus prelados o
sacerdotes.

O illustro bispo bi-asilciro, quo
pertence A Ordem Terceira Regular
de S. Francisco, está l»ospcda4o no
respectivo convento. .

PEQUENOS ANHUHCIOS
ANTIGÜIDADES—Brilhantes, joiaa

e prata. Compram-se pelos melho»
-¦ce presos. A "Mina de Ouro", Ave»
nida R o Rranco, 137.

ANTIGÜIDADES — Pagam-fle ma
** xlmos preços: pratarla, chalés
hespanhóes, objectos om marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,
louca, moveis o quadros. Galeria
¦Esslinger, rua Barão do S. Gonçalo,
22 (junto á Av. Central). Telo-
phone C. -1243.

pONCERTAM-SE joio* e relógios na** 'Pêndula Americana; A rua dos
Inválidos. 10.

Copias á machina3osé d0 Andradc'
Rua Sachet 11 —

Ia andar

IVNHEIRO para hypothecas e pro-
mlssorias, juros módicos, com J.

Pinto. Chamados e cartas, â rua d»
Rosário, 161, eob. Tel. Norte G238
e 3166.

JJDR. RAUL PACHECO — Parteiro
c «jnceologlsta, com 12 annos de

pratica. Partos sem dor, moléstias
das senhoras, tumores do seio e ven-
tre, hérnias, appendicites, liemor-
rhoidas, operação cesariana. Instai-
lação especial para sua clinica no
Sanatório Guanabara. Consultório,
rua da Carioca, 81, das 2 1|2 ãs 6;
cartões com hora marcada. Resi-
ileucia, Sanatório Guanabara .-_. Tel.
tí. M. «77 o 40S.

r\R. FLAVIO PESSOA — Pratica
dos hospitaes da Europa, Necker

o Broce do Paris. Via., urinai-las,
Rins, Doenças das senhoras, cura
radical da blon_nrhagia aguda e
chronica e suas complicações. Tra»
tamento sem dôr, do estre^mento
da urethra pela electrolise; cons. rua
Sachet, 21, das 12 ãs 18 heraa.
Tel. n. 7.217. Residência, rua Gene-
ral Canabarro, 470, tel. Villa 616».

DR. HYGINO, Cir. geral, Mol. Sras.
1-lí. D.G1.NO FILHO, med. opera»
dor, syphilis, appendicites, hérnias,
tá. José. 69 (1 ás 6). T. C. 515.

DR. AUGUSTO CERQUEIRA —
Moléstias da Pelle e Syphllle. Con-

eultorlo: Assembléa, 37, das 4 hora»
-m diante.

AS REPARAÇÕES
ALLEMÃS
i

As condições apresentadas
pela Baviera para a aceitação

do relatório Dawes

'BERLIM, *í OU. P.) — Soube-so
quo o novo piümolro ministro buvu-
ro sr. Hcld apresentou as seguintes
condições para a aceitação do plano
Dawes pt-lo seu Estado: abolir os
impostos' aduaneiros i-heminos, res-
U»urat_flo da H0bep..nln econômica,
llbordoda dos prisioneiros expulsos,
evacuação do Rulr-r, do Dusseldorf,
do Ruhrort o Dulsberg, estabeleci-
mento do total da dlvtdu allema por
uma. commlssilo neutra dentro de
quatro annos, recusa de asulgnar
qualquer nova confissão de culpabl-
lidade da guerra, emquanto o as-
sumpto não fõr discutido pelo
Rolei», .
ENTREVISTA ENTRE O MINIS»

TRO NORTE-AMERICANO
E STRESEMANN

BERLIM, 8 (iu. P.) — O encar-
regado du negócios dos Estados
Unidos, sr. AVierruu Rubbins COIlfo-
rondou hojo com o ministro do Ex-
lei»!or ar. Stresemann. Comtudo, a
embaixada continua a afflrmar que
Ignora a veraoidado das noticias pro-
cedontes do Washington, affirmando
quo o presidente Coolldge lembrara
A Allemanha a conveniência do
apreesar a execução do plano Dawes.

**************************^»at**M

A LIBERTAÇÃO
. DE UNAMUNO

MADRID, S (U. P.) — O gover-
nador de Tenerife, recebeu ordem do
governo dc dar liberdade ao escrl-
ptor .Unamuiio o ao ex-deputado So»
rlano, que tinham sido deportados.

UOROSCOPOS, o mais perfeltu es-
tudo scientlflco o verdadeiro da

sua vida. Mande o dia o o m<_ do
seu nascimento para conhecer bem
o sou futuro; cartas a J. Tort, Cai-
ia Postal 2.417, Rio.

QUER 
comprar, vender, concertai-

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

TYPOGRAPHIA — Vendem-so ma-
chinas para imprimir, cortar, pi-cotar, coser, dourar e outras conge-

neres de todos os systema» c forma-
tos, na «rasa Jacob. Kosinski, d rui
Bucooii Aireo, 22Í.
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PANORAMAS INOLEZES

0 ÊXODO DE LOMES
Ijondres, junho, 19Ü4.
Para. vivor-üc om Londres é ne-

cessado sair do Londres. Isso paru-
ce um paradoxo e enlrotanto c o que
fazem todos os londrinos. O bom
londrino — entende-se quc possuo
uma renda do centenares do libras—
não está na capital da Inglaterra so-
não o tompo necessário para sair
dolla, No programma de cada um ha
uma sério do excursões annuaes á
Costa Aüul, ã Veneza, a Paris, ao
Egypto, â Sevilha, a todos os rincões
do. inundo. O quo uão ha c uma tem-
porada em Londres. O quu aqui sc
chama a "temporada, do Londres",
reduz-so u, umas tantas noites dc
sarau no Palácio Rcul, nas quaes
sc apresentam os reis c as meninas
nobres dc vinte annos o as esposas
dos ministros trabalhistas. São uns
quantos dias 'entro maio o junho.
Logo a seguir, os melhores londri-
nos recomeçam suaa villegiatiiraa do
oulomno, de inverno c do priii-a-
vera.

Os verdadeiros habitantes do Lon-
dres, são esses inglezee quc vemos
aborrecerom-sc nas ruas do todos os
continentes. Aqui, nas próprias ruas
do Londres só vivem os que não po-
dom perfeitamente ser chamados ha-
bitaritcs da cidado. Em nenhum paiz
do mundo oceorre esse faclo fre»
quento na Câmara dos Communs:
nos dias do sessão dirigem-se tele-
grammas aos trinta o dois pontos da
rosa dos ventos chamando aos depu-
tadoa. Nesses diaa o palácio do West-
miuster parece um grande hotel. Ha
deputados que chegam precipitada-
mente de Cannea o, apenas votam,
emprehen-dem o caminho da Palesti-
na. Ainda não se chegou ao regimen
das votos telegra-phioos, porém, mais
codo uu mais tardo terá do adoptar-
sc esso systema para simplificar a
condueta parlamentar. Agora mos-
mo com un» bom habitante do Lon-
dres não se pôde falar senão pelo
telegrapho.

Tudo isso não impede quo Lon-
dres tenha, segundo o ultimo recen-
seamento,'1 quatro milhões do mulhe-
ros c tres milhões dc honiens. Pelas
tardes do domingo, Regent Street ú
o ponto mais solitário da turra, por-
que duranto us cinco dias c meio da
semana ingleza, cru-_am-n'a, inter-
rogttndo-so em quc empregarão o
sabbado. Ausentar-se de Londres ú
a principal preoccupa«;ão do todo o
mundo. Quem aos sabbados, ao meio
dia, não podo achar-sc physicamen-
to fora da cidado, viaja, pelo menos
em imaginação. Por isso o Inglez
que ú obrigado a passar um domin-
-go om Londres torna-se quasi so-
uambulo.

O quc não sc podu negar 6 quc os
londrinos tenham razão. Em Lou-
dres, so não tíe possuo nervos do aço,
não se podo viver effoctivamente.
Rolam pelas ruus um numero doma-
siado de motores, demasiado vapor
o demasiada eleetricidudc para quo
os nervos dos simples mertaes pos-
sam resistir ás vibraçõiM. da cidade.
Talvez as grandes cidades — as
grandes cidades futuras de vinte mi-
lhões do habitantes — sejam cidadias
despovoadas. Serão o que jã ú um
pouco Nova York: um formidável
mechanlsmo dc povo dc quc a gente
íü-.u au entardecer.

OS PROCESSOS DOS
FASCISTAS ALLEMAES

!¦¦¦ m »_¦

0 assassinio dos inimigos
políticos

(Commnnloado cpjstolar Oe Carl de
Uroot)

BERLIM, mulo (Li. P.) — Ho-
meno como Ludcndorff, Wullo e ou-
tros Icaders fascistas contemplam
dlrectamento o assassinio político
como meio de attlnglr oa seus fins?

Ula a Interrogação que se formulo
em todos os espíritos políticos da
Allemanha, cm facu da notlclu' de
um novo assassinio, semelhante ao
quo vlctimou Fehmo, perto da fio-
tosta do Tegel, sabendo-se ao mes-
mo tempo quo o Indigltudo ussassl-
no estava munido do papeis com
Instrucções especiaes procedentes
dos chefes fascistas Wullo Kubo. .

Esse novo caso Fehme reveste-se
do estranhos aspectos. No correr do
Inverno ultimo, um joven »-eacclona-
rio do nomo Gruette-Lchder, confes-
sou ter assassinado um súpposto es-
pião Muller, allãa Dammeru, na fio-
resta do Tegel, A policia o deteve
durante algum tompo, mas i-qr.io Jião
foi possível obter-se o corpo dc de-
llclo, acabaram pondo o rapaz cm
liberdade, tanto mais quanto elle se
havia desdito da sua primeira con-
fissão,

Agora o carpoUo Muller acaba do
sor descoberto, enterrado quasi A
flor do chão na floreeta. üruettc-
Lehder, entretanto, desapparc.:eu da
Allemanha, quando a iiovc começou
a derreter-se, tendo escripto u um
amigo dizendo temer quo o fln» do
Inverno 'trouxesse a lugajbro confir-
meção da sua primeira doclaraijão.

A policia cffecluou ' a prisão do
vario3 euppostos cúmplices do jo-
vou fanático politico c já apurou o
sufficionto para se certificar dc quc
o pequeno bando assassinou Muller,
aoreditando-o um espião dos com-
ínuiiisías; tendo um soguidu eaquea-
do a vlctima e dividido a presa cn-
tro si.

¦Ficou esclarecido tambem quo
Gruette-Lehder era um "organiza-
dor" por conta dos folkistas ou ias-
clstae da Pomerania, agindo com in-
strucções expressas do deputado"Wullo, e, ainda mais, quo tinha in-
strucções do factotum de Wullo,
Kubo, para "espiar" Muller o "to-
mar medidas apropriados", de mo-
do a removel-o do caminho do par-
tido fascista. ...

As "'medidas apropriadas" foram
tomadas, c agora os chefes fascistas
protestam Indignados contra o lacto
do os julgarem responsáveis por
actos du um indivíduo. Mas o facto
o quo so avoluma a' animosidade pu-
blica contra os casos l«'ehme o os
aesasalnlos políticos. Os antagonistas
dos fascistas apontam os assasslnios
e tentativas do morto dos ultra-»-c-
acoionarios nestes últimos annos
contra Rathenau, Erzoberger, Maxi-
iniliano Harden, Scheidemanii, e i"C-
cordam o brutal assassinio de Feh-
mo om Pai-clilm, quo guarda muila
semelhança com o caso da floresta
do Tegel.

Nenhum êxito têm logrado os cs-
forços dos quo pretendem justificar
esses casos, invocando os processos
do medieval "tribunal dc Fehme",
contra os ' traidores. A "Deutsche
Allgemeine Zeituns", sympathica a
muitos respeitos aos -re-acclonarios c

EU HOLLYWOOD
As condições para qoe o ho-
mem ou a mulher vençam

na carreira cinematogra-
phica

(Communlcado oplotolar do Ilarold
N. Swlslirr)

HOLLYWOOD, Uallfrnla, E. U. A.
Maio IV. P.) — Conway Tearle, un»
dos principaes "astros" do Holly-
wood, o cujo "papol" muis recente
foi no fllm ""Tho Whlte Moth" (A
mariposa branca), do empresário
Mautice Tourner, ondo ello trabalhou
conjuntamente com Barbara La Man-,

falando recentemente sobro a car-
relra clncmatograplilca, disse:

"Para a mulher, a belleza, e para
o homem, .o longo tiroclnlo, são os
requisitos principaes quando .querem
iniciar a carreira cinematographlca."

A's mulheres, o sr, Tearle aconse-
lha o seguinte:

"E' preciso sor Jovon e bella, afim
de attralr attenção na carreira clne-
matographlca. Uma vez j-esolvlda a
seguir essa carreira, é preciso agir
dopres.a o lnlclal-a emquanto moça

senão nunca mais lhe eorá*possi-
vel fazel-o. Sc preciso for, aceito um
papel de "supernumeruria" paru. co-
meçur."

Aoa homens, o celebre "astro" dá
os seguintes conselhos:

"13' preciso tor paciência e criar
vagarosamente a vossa fama, isto é,
a baso da vossa fama. Trabalhar ai-
guns annos uo palco. Depois traba-
lhai- por mala alguns em diversos
theatros, noa de Broadway, so fôr
poesivcl. Quando já gosa dc certa
reputação como actor do primeira or-
dem c quando já apprehendeu tudo
quanto o palco lhe podo ensinar re-
fercutu á vossa arto — então faz di-
vulgar "quc talvez seria possível con-
voncel-o do apparcccr ua tela cine-
matographica..."

Tearle não dá conselhos quc ello
mesmo não seguiu, pois durante an-
nos ;int«-s do appart-cer na tela ello
trabalhou no palco em diversas ei-
dadea norte-americanas, finalmente,
conseguindo figurar nas companhias
de Broadway. Ello declara franca-
mente que abandonou o theatro o foi
trabalhar no cinema porquo ve-rlfi-
cou que o cinema lhe rende mais do
quo o palco.

Acorescentou Tearle:"Na tela acontece geralmente que
a maior parte do trabalho cabe ao
actor, emquanto que a actrlz gosa
a maior parto da gloria.

A elaboração do enrodo c o dese-m-
ponho do papel depende do homem

a mulher apparcce, attráo a sym-
pathia da platéa com a sua belleza
o juventude, o espera que o film seja
desenrolado pelo próprio homem.

Já reparou que a maioria dos "as-
troa cinematographlcos são antigos
actores do destaque? O mesmo não
acontece com as "estrellas" da tela,
pois quasi todas as actrlzes que dei-
xa-ram o palco para o cinema fra-
cassaram miseravelmente.""Leva annos do tirocinio e expe-
rioncias para. fazer um bom actov
ou actrlz, u leva mais tempo ainda
para criar fama no palco, pois re-
presenta-se apenas antes algumas
centenas dc pessoas cada noite. A
moça que inicia a carreira de actriz
aos 18 ou 2Ü annos dc cdade, somen-
te consegue tornar-se celebre aos 30
c tantos annos."Mas no palco a cdada nada aigni-
fica — Sai-ah Bernhardt, Duse o uma
dúzia de outras '-estrellas" consegui-
ram casas repletas o fizeram as pia-
téaa delirar, quando já muito velhi-
nhas. Mas na tela as "estrellas" co-
meçam com trinta annos dc cdade dc
perder a sua popularidade. Os de-
feitos quo a luz velada do palco sabe
«{"condor são, pelo contrario, iaur
ementados pelos focos de luz cine-
matographica."A "estrella" da tela precisa de
estar bem querida por milhões de
enthusiastas antes de alcançai- trinta
annos, pois depois dessa edade é oer-
to quo ella não conseguirá sel-a,

0 CRUZEIRO -
DO "ITÁLIA"
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Um artigo do "Messaggero"

sobre os incidentes desa-
gradaveis que têm suecedido

ROMA, 8 (ü. P.) — O Jornal
"MossagKCro" faz observar em sua
edição do hoje, os desagradáveis in-
cldentcs quo se deram duranto o
cruzeiro do navio "liallu" que visita
os portos du Amerlca do Sul, levan-
do a seu bordo umn exposição do
produetos Italianos. Accroscentu cs-
sa folha que será noce«3arlo reali»
zar outro cruzeiro afim de upagar
a _»iA Impressão deixada polo prl-
mclro.

Diz mais o "Messa-ggero" que a
viagem do navio "Itália" serviu 4»a-
ia desacredltur a Itália e o fascismo,
provocando discussões entre os eml-
grantes italianos que vivem na Ame-
rica do Sul.

O jornal .illoga que o a«pecto dl-
plomatico do emprehendlmento não
estava do uecórdo com a importan-
cia do plano, e termina exprimindo
a esperança de que a viagem do
principe Humberto herdeiro do thio-
no á Amerka. do Sul seja beu» sue-
cedida.
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RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 8 (U. P.) — Ag_rravami

so os padocimentos do ez-preslden-
te da Republica dr. Antônio José de
Almeida.

Foi preso no Porto o engenhei-
ro -Vivos Reis por ter dado um desfal-
quc do dois mil contos A Comfpanhla
Ferro viária da África.

Os jornaes referem-se porme-
norizadamento á subleva^o militar
de S. Paulo.

Os syndicatos de Gaia aitaca-
ram a policia a tiros ficando duas
praças feridas.

Foram cffecluadas varias prisões
e a approhcnsão de documentos im-
portantes. ,

O Congresso resolveu erigir em
Braga uni monumento ao Sagrado
Coração de Jesus.

O patriarcha lançará, solemnemen-
te a primeira pedra.

Os aviadores Brito Paes o Sar-
mento Beires, por occaslão de em-
barcarem para a metrópole, l;ele-
grapharam saudando o parlamento,

LISBOA, 8. (U. P.) — O Parla-
mnto approvou hoje um projecto
concedendo o bronze para a e-rtatua
de Guorra Junquelro, quc será cr-
guida em S. Paulo.

O coronel Moura Sarmento re-
tomou a dlreoi_ão da Aeronáutica.
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0 FASCISMO ALLEMA»
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0 suecessor de Hider na che-
fia do partido

BERLIM, 8 (U, P.) — Communi-
cam do Munich quo o sr. Adolt Hlt-
Ior abandonou a chefia do movimen-
to fascista allemão. Hitré*r allega hj
achar miulto occuprtdo, preeentemen-
t.e, pura attender ' At» funeções de
chefo >do fascismo, O famoso agita-
dor ostí_ agora escrevendo um livro,
nu piistlo de Landsberg, ondo esMI
cumprindo a sentença a quc foi con-
domnado,

O sr. Straaser, membro da Dieta
Bávara o amigo do sonoral Lude-n-
dorf, provavelmente, será o buccosh-i
sor do Hltler, no commando do mo-
vlmcnto fascista.
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CONFLICTO E FERIMEN
TOS EM VIENNA

LONDRES, 8 (U. P.) — O còr-
respondento do "Morning Post" om
Vienna, communica quo onze pes-
soas, incluindo mulheres o eriancaa,
foram feridas quando os monarchls-
tas, armados, flzoram fogo contra um
"Meeting Turvercln" socialista, dl-
solvcndo-o.
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Morte e ferimentos em uma
collisão de trem com um

automóvel .
BERLIM. 8 (U. P.) — Em con-

sequoucla du colllsSo de um trem'
com um automóvel próximo a Prank-
furt morreu o conde tíalm-Reif-
feruch c ficaram feridas Ires senho-
ras.

1a1k)*********0**0i****mt

NOTICIAS DA AMERI-
CA DO SUL

OS "CICERONIS" DE
PARIS

A policia vae officialisar esse
serviço

"O homem, pelo contrario, podefascistas, declara ser já mais do que aos trinta annos de edade desempe-
tompo da nação pôr cobro a esaes nha-r o papel de pau de uma moça

de 18, aos tio elle poderá desempe-casos brutacs", quc são ¦ um legado
da animalidado do período da ?uer-
ra". Esse jornal aconselha os fascis-
tas'a abandonarem taes processos do
selvagerla.

Os órgãos fascistas mostram-se
ogastadoa com o. exploração politl-
ca feita cm torno do caso da flores-,
ta dc Tegul. Mas todos os seus osfor-
ços tem'sido impotentes para con-
vencer a muita .gente de quo o as-
sassinio politico j-epugna os chefes
fascistas. Na verdade, os fascistas
começam a receber u nomo de ter-
roristas quc antigamente ura um prl-
vlleglo dos communistas.
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A SAUDE DO PR. ANTÔNIO
JOSE' D'ALMEIDA

LISBOA, S. (A.) — Ü sr, Antônio
José de Almeida, ex-presidente da
Republica, quc, ha dias, sc acha ro-
colhido ao leito, bastante enfermo,
continu'a com o üeu estado dc sau-
do inalterado.

S. cx. tem sido muito visitado, no-
tadumente por partu do dr. Teixeira
Gomes, presidente da Republica,
quc, por varias vozes, tem ido pes-
soalnientc á residência do Illustre
cidadão portuguez.

DE HESPANHA
MADRID, D. (A.) •— O Dircctorio

Militar desmentiu cathogorlcamento
o boato que estava sendo espalhado
do quo pretendia abandonar o go-
vrhoi retirando o seu apoio,

Xc-asa nota'; u Dlroqtorio declara
quc sómento abandonará o poder
quandu o paiz estiver def..iiüvatncn-
to numa época dc paz c do absoluto
progresso, c desde quo haja u pe-
cessaria harmonia patriótica.

nhar o do namorado apaixonado de
uma moça de _!3 e aos 45 ello poderá
desempenhar o papel de filho de
uma .mulher dc 23 annos de edade."

A PRlESÍraaTirORTE-
AMERICANA

XOVA YORil S. (li. P.) -— A
Convenção Nacional Democrática,
quc se acha reunida nosta cidade,
desdo o dia 24 du junho ultimo, afim
de escolhei- oe candidatos á preside»»-
cia o vice-presidência da Republica,
adiou lioje os seus trabalhos após o
[13° escrutínio. A situação continua
a ser mais ou menos a mesma, não
dispondo nenhum dos candidatoa
dos HUfficiontes' votos pára, ) a no-
meeção.

NOVA YORK. S. CA.) — Commu-
nicam do Cleveland que a Conven-
«•ão ilo Partido Socialista proclamou
o MC-nador La Follette seu candidato
á presidência da Republica, uo pro-
xinio quatrlennlo.

0 REGENTE DA ABYSSINIA
EM LONDRES

LONDRES, S. (L-, P.) — O rei
Jorge V recebeu cm audiência o Ras
Taffari, regente u herdeiro do tliro-
no dc Abysslnia.
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A MORTE DO FILHO DO
SR. COOLIDGE

WASHINGTON, 7 (U. P.) —Fal-
leceu esta noite o sr. Calvin Cooli-
d^e Junior, filho do presidente da
Republica, sr. Calvin Coolidge, vi-
clima de uniu Infecção numa ferida
que recebera quando jogava tennis. \

NOVA YORK, 8 . (U. P.). — A
Convenção Nacional Democrata le-
vautou a sessão hontem; á meia noi-
to depois dd oc.togesimo sexto' es-
crutinio, em sijsiial de pezar peloJ
falleclmenito de Calvin Coolidge Ju-
nlor tambem em signál de sympa-
thla o respeito para com o illustre.
casal Coolidge neste momento de dôr
pela perda de seu filho Calvin, que
falleceu hontem de noite, como re-
sultado de unia infecuão no pé.

Até â hpi-a de levantar a sessão
iião linha' s'dr> realizado a escolha
do candidato do partido a preslden-
cia da Republica no futuro quatrien-
nio c nem 'um accordo - "nesse ¦ sen-
tido*.

(Oonunimic-ado epistolar dc John
O-Brten)

PA1RÜS, Junho (U. P.) — A poli-
cia acaba dc tomar aa primeiras me-
dklae para limpar oa boulevards. e
os museus da Intolerável praga do-
naminada "guias de*-Paris", em vir-
tude das centenas de touristes ame-
ri«_anos o lnglezes,vlctlç»as das atten-
ç3e3 espontâneas dos taés typos do
pelle de azeitona, o chapéo empe-
nado c tagarellas. Noventa por cen-
to desses indivíduos proceda.ni dos
Balkans, da Algerla, Egypto, Ame-
rica do Sul e do outro lado do Rhe-
no. Tudo quanfp ellqa.conhecem de
Paris, que pretendem ;. mostrar aos
touristes, limita-se ao;. endereço 

*du

dois ou tros estabelecimentos, que sô
funedionam para o flni, de perpetua-
rem e. tradição do que ã, capital
franceza ó, a-"moderna Babylonla".

Do futuro'h-iverii. èuárdas de ver-
dade, "afiançados 

pela. policia, depois
de cuidadoso'ciaitúo^xda sua folha
corrida e da sua capaicidadc, na qual,
so inclue.o cpnheçimonto; <jc pelo
menos uma lingua além dó francez.

IPai*a tal mister será necessária
a, qualWado de fiancez;, c'cllea terãjo
um cartão fornecido pelo prefeito
«ie policia u um signa] distlnctlvo
com »>m numero, qtie facilitará a
Identificação cm caso dc, qualquer
queixa. A policia já concedeu vlrito
desses títulos e ha mais uma Centena
a ser conferida., *,,

' Os homens devidamente investidos
dessa fúno-ão, são os .únicos quo
poderão acompanhar os estrangeiros
pelias museus naclonaes ou permano-
ce»-' 'na frente dos hotéis freqüenta-
dos pelos touristes.

•Os policiaes terão instrucções para
tratar qualquer outro indivíduo que
tente se impor-a attençSo dos tourls-
lcs como "indivíduos desordeiros".
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CIRCUMNAVÉGAÇÃO *

11 AÉREA
= LONDRES, 8. (U. P.) — O CÓr-
respondente do "Daily Express", en»
Tokio, annuncia a chegada do <iyia-
dor inglez MauLaren a Kusumicuia,
ás 14 horas e cincoenta minutos

MacLaren deverá chegar hoje a
Tokio. •»

; LONDRES, S. (U. P.)*. — A News
Asency noticia quc os aviadores
norte americujioa que tentam reali-
zar uma viagem do clrcumnavuga-
ção-aérea, chegaram honteni a Bu-
shlre, do onde partiram; com desti-
no u. Bagdad, .

Na Argentina
AS IHKSTA.S (DA 'tKDEU»KNlDIS.VOlA

BUENOS AIiRISS, 8 (A.) t- Fe»-
tojando «. passagem do 108a annl-
versarlo da independência argentina
Kiwe. transcorro amanhã, o dr.- Mar-
ceio Alvear, presidente da Ropqbll-
ca, offerecerã hojo á tarde, ao corpo
diplomático estrangeiro, o ás altaa
autoridades do paiz, no Salão Blan-
co do palácio do governo, um «rran-
do banquete.

Para emanhã estão preparadas
grandes festividades publicas e po-
pulares.

KEVOIIUÇAO NA BOLÍVIA
BUENOS AT.RBS, 8 (A.) — Ai,

Legação da Bolivla nesta «.apitai,'
fln» communlcado quo enviou â im-
prensa, negou lmportanc|^ ao moW-
-mento que estalou na província de
Santa Cruz.

No referido docume-nto, o repre-
sentanto boliviano declara que a
mashorca foi Iniciada com tenden-
cias de separatismo, mas que os re-
beldes já so acham sob a acção das
forças legaes, estando o governo flr-
memento disposto a castigar com
severidade os perturbadores da or-
dem publica.

TERREMOTO EM OORSKHIA

BUENOS ATRiBS, 8 (A.) — No-
ticias recebidas da cidado de Cor-
doba communicam que foi s«nt»do
ali um tremor de terra.

Não houve perdas do vida a la-
mentar, ficando apenas dsumniflcados
alguns edifícios.

No Chile ^

PARA A LIGA DAS NAÇÕES •
SANTIAGO. 8 (A.) — Diz-»»o em

certos círculos officiaes que e pos-
slvei que o embaixador do Chile¦nessa capital, sr. CÍuchaga Tocornal,
seja designado para repreaentar o
governo na Liga das Nações.

A VIAGEM DO "ITAMA" >'
VALPARAISO, 8 (U. P.) — O

embaixador especial da Itália, .sr.
Glumtl deu hontem a bordo do na-
vlo-expcsição "Itália" um almoce de
despedida *wi honra ,daa auto.t*dades
do paiz e doa italianos de destaque,
aqui residentes.

O "iltalla" zarpou áo lã horas e
escalará noe portos de Antofagasta,
Iquique e Arica.

A èiposiçãó fluctuanto vendeu ao
conimorcio nveroadorlas cujo valor,
ultrapassi cem milhões do liras.

Oitenta maulnhelros ' dosertairam
do "Itália" em Valparaiso. !'«l
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4 LIGA DÂS NAÇÕES
m —

A sua propaganda pelo ei-
nema

(Oonuinmiciulo epistolar dc Hem*y
», Wooii)

.. GENEBRA, maio (U, P.) — A LI-
ga acaba dc decidir ooecorrer-se do
cincinatograpl»4," como um dos
meios mais cfticazes do apresentar
ao mundo a suu actividade.

O primeiro da serio do films of-
ficlàes, quo so acha om preparo
presfüitcmentc, na secretaria da Li-
ga das Nações, será dado em "pre-

mlére" no Canadá, sob a direcçao dc
sir Herbert Ames, que fará urna
iourné do conferências, aconipt»-
nhando a exhiblção do film naa
princi*pae_5 cidades canadenses. t a;

O fllm comprehenderá não b6*
monte aspectos da Asseimbléa, doiv
Conselho da Liga'cm trabalho c da».
figui"as políticas notáveis, do todk«
os paizes quo tomam parte ne«ses:
trabalhos, como tambem de varias
acçoes do organismo internacional,,
taes como u obra de soecorro a-)£J
fugitivos nos Balkans o na Asitt Mo*
no»;; da sua administração na eida-».
de de Danlzig a no .Sarro o das «S_°-^

,-,;

I
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ferentea conferenciao
por ella promovida.,
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INDICADOR FORENSE
.. ' •HH2RS »E DIREITO

Vani* ndmiiilHliwttvUíi
ti PROVHDOBIA • È RESÍDUOS —
Juhs, dr. Joh6 Ovidio Marcondes Ro-
meiro (com unionto nu Corto de Ap-
pallacAo); juiz om oxerctclo, o dr.
•Toai Linhares, Juiz da 7* Protorla
Clvèl.

1* VARA DB ORPHAOS B AU-
BBNTBS — Juiz, dr.' Francisco Ca-
vaKjantl I^ntea do Miranda.

2* VARA DB ORPHAOS H AU-
SRNUBS — Juiz, dr. Josí Antônio de
Souza Oomcs (com assanto na Corto
de Appollufiüo);' Jtriz om exercício, dr.
Abolurdü Bueno do Carvalho, juiz da' e« Protorla Cível.,

VARAS CIVBIS — 1' Juiz, dr.
Auto Bafboea ,Forte»; V Juiz, dr.
Slanoei da Costa Ribeiro; 8o juiz,
dr, Luiz Augusto Sampaio Vianna;
•i° juiz, dr. Arthur da SUva Caatro:
5" juiz, dr. Galdlno Sequolra; 6*
juiz, dr. José Antônio Nogueira.

VARA 'DÓS FEITOS DA FAZEN-
DA MUNICIPAL — Juiz, dr. José
Mnria de Miranda Manso.

VAiRA ELEITORAL — Juiz, dr.
Vieira do Mello.

VARA DE.MENORES — Juiz, dr,
Joeõ Cândido de Albuquerque Mello
Mattoa.

VARAS CRIMINAES — 1* Juiz.
ilr. Leopoldo Augusto do Lima; 2o,
dr. Eurico Torres Cruz; 3", dr. Al-
varo Bittencourt, Belford; 4°, dr. Re-
nato de Carvalho Tavares; .•, dr.
Carlos Aftonso de Assis Figueiredo;
7°, dr, Fructuoso Monlz Barreto de
Aragâo; 8°, dr. Chrysolito Chaves de
GuHmão.

TRIBUNAL DO JURY — 6,« Vara
— Dr. Edgard Costa.

JURY
Installar-se-á amanhã, âs 13 1|2

horas, a sessão deste mez do Tribu-
nal popular, ,

Segundo a lista organizada o affi-
xada, devera ser submettido a jul-
gamento na primeira sess&o do jury,
o rêo Vlotorlno db. Sá, pronunciado
por crime de homicídio (art. 291 pa-
ragrapho 2." do Código Penal).

VENDEDOR DE VENENO
Por ter sido encontrado vendendo

bocaina, na madrugada do dia í'.'
desto mez nb morro da Mangueira,
íl decahlda Izaura Pereira, mais co-
nheclda Por "izaura dos Calxos", foi
hontem denunciado pelodr. 1." pro-
motor publico perante o juízo da 4.*
Vara Criminal, o inidlvlduo João dc
Deus Queijòto, que ffirá autuado em
flagrante pelo dr. 3." delegado ¦ au-
xlllar.

Aquelle individuo conhecido na gy-
ria por "Bdmbeirinho" Jfi, fora preso,
cm 15 de abril de 1922, pela policia
do' 9." districto, pelo mesmo deli-
cto.
MINISTROS" QUE REASSUMEM O

EXERCÍCIO
Reassumiram o exercicio das suas

altas funeções no Suprimo Tribunal
Federal os srs.' ministros Pedro Ml-
blelli c Loon! Ramos, què ha mezés
estavam afastados do exercicio do
seus cargos eiri goso do licença.
RÉOS QÜE VÁO SER SÜMMARÍA-

ÍK)S HOJE
Foram . designados pára) hoje os

aummarios dos seguintes aceusados:
1* Valrt Criminal

Summarioe — Joeé Fernandes, ln-curso no ar., Mfl combinado com o
art. »58; Sebastião dó Freitas, in-
curso no art. 331, ri. 2, combinado
com o art. 330, paràgíaphó 4°;' Jdsê
Antonio Peixoto, Incurso rio art. 333,
n. 5 e ptej 2, combinado corri ó
art. 330, paragrapho 4", dò Código
IP.enal.

2" Varn Criminal
. Summarlos — Liíjí Vieira o Ma-noel Ferreira, inèurso, no art. 164;

Arthur pereira, Incurso nóis artigos
231 e 303 e Alexandre Vlanrià Silvai
incurso rio art. 124, paragrapho 2°,
do Código Penal.

ÍI" Vana Criminal
Summarlos — fen«z,Alve« é .Am-

phllophlo Paula Freire, lricüísos no
art.. Io da lei n. 2.91)2.

. i 4* Vaia Crfmtiial
Jülganierito — Sèrfio submettido^

hoje a julgaürerito os IsègUlntós çic-cueados: Joaquiih do Espirito Santo,incurso no art.' 297 e André Cyd yCid, incurso no art. 267 do Código
Penal. .

Summarlos — Mono&l ]VÍ. ae La-
corda e . JoSé Fránclscp dos Santos,
incursos rios arts. 294, paragrapho
2» e 231, do Código Poriãl.
- Interrogatório — Antônio Pedergo
Paléna. vae. ser Interrogado hoje;..

5" Vtwa Criminai
Julgamento — Adelino Ribeiro

dos Santos,, incurso nos arts, 294 e
134 « Eduardo Ricardo Ffreltas, in-
curso no.'art. SSS, n. 5, do Código
Penal. ¦••>

7a Vara Criminal
'.. iStnwmario. — Campar da Fonseca
Almeida, incurso no art./ 267 do Co-
digo Penal. 

' ""•'

8" Vnrn Criminal
. iSunimarios — Fellciano Mánòèi

dus Reis, incurso no art. 207; Br-
t ni '¦i—¦¦——

nesto Gomes dou Santos, Incurso no
art. 356; Josfi Cardoso Dias, lm:ur-
sono art. 331 o Juvenal Joaquim do
Oliveira, incurso no urt. 268, todos
do Código Penal.

CORTE DE APPELLAÇAO
. 11' Oufmnro — Sob a presidência

do desembargador Colso Guimarães,
secretariado pelo sr. Antonio Gorai-
tio Ferreira Coelho, chefe da 2'
secç&o. " ¦ -f

Compareceram o» desembargadores
Saraiva Junior o Alfredo Hussoll, juiz
convocado desembargador Francelll-
no GulmarS.08.

JULGAMENTOS
AppcUnçfcs cdvels
N, 6.089 — Rolator, desembar-

gador Alfredo Russell; appellante,
A. J. Cardoso de Cerqueira; appel-
lado, José J. de Asseverado — Dou-
se provimento para se manter a
manutenção, contra o voto do rolator.

N. 3,706 — Rolator, desembar-
gador Saraiva; appellante, Mlllor
Rofln Pinheiro; appellados, José
Dfas Duarte o o dr. Io curador do
Orphüos — Negou-so provimento, ¦.

N. • 6.138 — Relator, desembar-
gador, Russell; appellnnte, o juízo da
2» Pretória Cível; appellmdos, Fran-
cisco', Alberto da Silva e sua mulher.
—v Converteu-se o julgamento em
diligencia afim de se declarar qual a
pensão alimentícia do marido á mu-
lher, ou se cata desisto de tal be-
neficlo.

N. 6.392 — Relator, desembarga-
dor Cicero; appellante, o juízo da 3'
Vara Civel; appellados, AH Sadl
Monteiro e sua mulher — Negou-se
provimento.

N. 5.713 — Desembargador, Sa-
raiva; appellante, Margarida de Cas-
tro Roque; appcllado, José Antônio
de Faria — Nfto se conheceu da ap-
pellação por ter sido interposta por
procurador illegitlnvo.

N. 5.992 — Relator, desembarga-
dor Celso; appellnnte, dr. Leonel
Montoream; appellado, J. Azevedo
Botelho — Negou-se provimento.

N. 5.788 — Relator, desembarga-
dor Celso; appellante, Virgillo Mar-
ques Pimenta; appellada, Alice Ber-
nardon de Mello Primo — Negou-se
provimento.
.. N. 5.452 — Relator, desembarga-
dor, Russell; appellante, o jülzo da
2* Pretória Civel; appellados, Anto-
nio.ilembri de Brito e sua mulher —
Negou-se provimento.

N. 6.208 (Desistência)—Relator,
desembargador Celso; appellante,
Bdgard do Nascimento; appellada,
Alzira do Albuquerque Bello — Jul-
gou-se a desistência.
,.N. 5.847 —Relator, desembarga-
dor Sairaiva; appdllonte, ,Antonio
Palhares Vlanna; appellado, Banco
Popular do Brasil — Deu-so provi-
monto para annullar-so o processo
de fia. 24 em deante, contra o voto
do dosem bargador Saraiva, que an-
nullava o processo, "ab-Inicio".

N. 6.430 — Relator, desembarga-
dor/RÜssèil; appellante, o juizo da 4*
Pretória Civel; appellados, José Ce-
sar de Magalhães Primo e sua mu-
lher — Converteü-su cm diligencia
afim de «er ouvido o curador de Or-
phãos. s

N. 6,243 —• Relator, desembarga-
dor Celso; appcllante, o juizo da 3*
Pretória Civel; appellados, José
Ouèrra o súa mulher — Negou-so
provimento.

N. 6,316 — Relatur, desembar-
gador Saraiva; appellantc, u Juizo da
2* Vara Çivel; appellados, Antonio
Augusto Pereira e sua mulher — Ne-
gou-se provimento.

Passagem .de autos
Ao desembargador Celso Guima-

ráes:
Acções eiveis ris. 4.034 o 6.014.
Embargos de nullldade ns. 4.414,

5.439 e 4.435.
Ao desembargador Saraiva Junior:
Embargos de nullldade ns. 3.647;

3.851 e .5,142.
Áb desembargador Alfredo Russell:
AcçBeá eiveis ns. 1.258, 1.520,

4.26,6, 4.475 e 5.332.
Em mesa
Ns. 6.068 O 6.042.'Com dia . ,
Ns. 3.706, 5.828, 6.185 e 6.304.
Acoordãos publicados'Ns. 0.430, 5.788, 5.992, 6.208,

6.430, 6.452, 5.774, 5.847, 6.138,
6.243, 0.316, 0.392. 5.183, 5.366,
5.528 e S.SU2.

Sessão das Câmaras Reunidas —
Sob a presidência do "desembargador
Montenegro., edcretsaiJSadp pelo dr.

Celso Vieira.
Compdreceràiri, os âesembargádò-

res Moraes, Sarmento, Ovldio Romei-
ro, Celso Guimarães, Sá Pereira, Co-
sario Alvlm,' . Souza Gomes, Saraiva
Junior, ,,France)linp Guimarães, Ed-
irlurido Rego, Arièra de Oliveira, Ma-
cliado Gtiirriftraes, Carvalho e Mello
e Alfredo Russell.

Esteve . preèente o dr. André de
Faria Pereira, procurador geral do
Districto.

JULGAMENTOS
Embargos em aggravt dc petição

n. 8,4ll — Reiator, desembarga-
dor Francellino; émWrgánté; Boris
Tehornel; . érnbargado, dr. Mauricio
Leitão da Cunha — Não se conhe-
ceu do's einbárgos.

Etnbatgoa de declaração em agsra-
TQ,.n. 9,589,— Relator, desembar-
gador Sòüza Gomes; aggravante, An-
gellna AH>riso; aggrawado, Francisco

PEDIDOS

^1 a^E^v 5 AriêAmMWmmm

Devèatiender-se
côim prpmptidão a
todos òá^ indícios
dé pfisaò dé ven-
tre náá creanças,
para evitar com-
plicajõès.

> Nada melhor
para a- prisão de¦£ ventre que aa t

Pílulas de Reuter
São tao pequena|qúe as cíeaQças'tomain.

nas iacüiriérité.
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 VENDE-SE KJI TODA A PARTE — t—

Conccssibnarlii: COTÍPÁNHÍÁ ^NTÉGRIDÁDB FLUMINENSE
Rua Visconde do Rio Branco, 499 — Nictheroy D

Vlconto da Matta — Julgados Impro-
cedentos,

Eniliarfroit <l«i niiIIUImI« "em appcl-
lu<;ilo n. 4.210 — Relator, desembar-
gador Saraiva; embargante, Paschoal
Rousiulllores o o dr, Arthur JosO
de Ahdrado Bniitoii; embargado,
Kmlllo Turano — Recebidos, para,reformando 0 accordam, confirmar a
sontenya de primeira instância,

MnitMuvoH du nullldade em appel-
lucilo i|. 5.112 — Relator, desembnr-
gadoT Sl Pereira; embargante, Raul
Oulmarües & Irmllo; ombargados,
Bordeaux & Clá. — Desprezados.

EXPEDIENTE
CôltTE DE APPELLAÇAO

6' Gamam
Sob a presidência do desembarga-

dor Elvlro Carrilho, secretariado
polo dr, Cícero Brnnt, chefe da 1*
secção.

Compareceram ob desenubargado-
res TSdmundo Rego Carvalho e
Mello.

JULGAIMEN-roa
AíSnívoa do ptlJyüo:
N. 17-8 — Relator, desembargador

Carrilho; aggrkvnnto, Hermano Bar-
cellos; figgravado, Paul Armand, 11-
quldatarlo da massa falllda de IA-
resjPrêres — Nao sfl' conheceu do
aceraVo, por niln «or rai^p desse re-
curso.

N. . 104 (ordinária) — Relator,
desembargador C. o Mello; aggra-
vante, Antonio A. Slmão; aggrava-
do, João José de.Pinho — Negou-
se provimento. , •,

N. 200 (deposito) — Relator, dea-
embargador C. e Mello; aggravante,
Jionorio dos Santos; aggravado, Joa-
quim Coelho dí Souza Filho — Co-
nheceu-se do aggravo e negou-se-lho
provimento, contra o voto do desem-
bargador Ed. Rego,

N. 204 (execução) — Rolator,
desembargador Ed, .Rego; aggravan-
te, Alfredo Montenegro; aggravada,
Jeonne Margirerltto Oaltean — Ne-
gou-se provimento.

N. 180 (reivindicação) — Rela-
tor, desembargador Carrilho; aggra-
vante, massa fallldú do Bancu Fran-
cez para d Brasil; aggravados, Nijzi
Primo & C. — Dou-se provimento
para que o dr. tjulss 

"a quo" reforme
u aen despacho,' julgue improcedente
a acção.é mande classificar o credl-
to do aggravado como chirographa-
rio contra o voto do dlesombargador
E. Rego, Jue negara provimento.

N. 185' (acçãp executiva) — Re-
lator, desembargador C. o Mello;
aggravante, Domingos Martins Cor-
rêa, inventarlante do.s bens do fina-
do Manoel de Mattos Figueiredo;
aggravado, Francisco Soares dc Sou-
za — Nogou-se provimento para con-
firmar o despchn aggravado.

N. 210 (despejo) — Relator, des-
embargador Carrilho; aggravantes,
Manoel dc Almeida Pinto e sua mu-
lher; aggravada, Sociedade Anony-
ma Ambrosio Lamelro — Negou-se
provimento.

N. 190 (reivindicação) — Relator,
desembargador O. o Mello; aggra-
vante. massa fallida do Banco Fran-
cez para u Brasil; aggravado, Meyer
llaini Nlgzl — Deu-se provimento
para quo o dr. juiz "a quo" reforme
o seu despacho, julgue Improcedente
a acção o mando classificar o aggra-
vado como ehirographario, contra o
voto do desembargador Rego quo nc-
gava provimento.

N. 124 (despejo) — Relator, des-
embargador Ed. Rego; aggravante,
dr. Sérgio Teixeira de Macedo; ag-
gravada; Real o Benemérita Socie-
dode Portugueza de Beneficência —
Negou-se provimnto.

N. 216 (despejo) — Relator, des-
envbargador Carrilho; aggravante,
Albino Baptista; aggravado, Antonio
Fernades — Negou-se iprovlimento.

N. 237 (reivindicação) — Rela-
tor, desembargador Carrilho; aggra-
vante, Quinzio Ferrini: aggravada,
massa fallida do Banco Francez para
o Brasil — Negou-so provimento.

N. 2120 (acção de deposito) —
Relator, desembargador Carrilho; ag-
gravante, Oscar Gonzaga; aggravado,
Francisco Basoli Lhick — Negou-
se provimento.

N. 202 (despejo) — Relator, des-
embargador Edmur/do Rego; 1" ag-
gravante, Manoel Alonso e Silva; 2"
aggravante, Ernesto Pires; aggrava-
dos, os mesmos — Negou-se provi-
mento ao «iggravo do 2" aggravante
e quanto ao do 1", não se tomou co-
nhecimento.

N. 270 (reivindicação) — Rela-
tor, desembargador Edmundo Rego;
aggravantes, Adriano de Brito &
Comp.; aggravada, massa fallida do
Banco Francez para o Brasil — Ne-
gou-se provimento.

N. 217 (despejo) — Relator, des-
embargador Edmundo Rego; aggra-
vante, Jayme Nicacio A^aleuça; ag-
gravada, Maria da Conceição Va-
lente .7— Negou-se provimento.

Embargos do declaração cm ag-
gravo de petição — N. 175 — Re-
lator, desembargador C. o Mello;
embargante, dr. Miguel Cavalcanti;
erribargado, Zorah Ab-del-Koder —
Julgados improcedentes os embar-
gos.

SORTEIO ,
Aggnavos dè petição:
Ao desembargador Carollho.
•Ns. 279, 280 o 284.
Aggravo de instrumento — N. 534.
Au desembargador Edmundo Rego.
Ns 276, 278 o 281.
Ao desembargador Carvalho e

Mello.
Ns. 275, 277; 282 o 283.,

MESA
Aggravós de petição: »
Ns. 2»9, 28'S, 290, 291, 292,- 293,

294, 297 C 299.
PUBLICAÇÃO

Carta testemunhavèl — N. D31.
Aggrovos do petição:•Ns. 99 98 06 S3 115 14S

151 153 157 162 16S 17.'l 175
177 ISO 182 180 199 206 209
016 21Ò e 231.

PROCURADORIA GERAL DO Dltí-
TRICTO FEDERAL

Expediente do dia 5 de julho de 1924
O sr. dr. André dc Faria Pérci-

ra; procurador geral do Districto
Federal, deu parecer nos seguintes
processos:

Recursó-críme — N. 099 — Re-
corrente, o dr. juiz de direito dá 0*
Vara Criminal; recorrido, Aristides
Castanhelra.

Appellação civel — N. G.271 —
Appellante, a Companhia dc Nave-
gáçãq Lloyd Brasileiro; appellada,
Máriá Saphyra dè Mello. 1

EXÍEbÍENtE DO DIA 7
'O dr.: André d,o Faria, Pereira, pro-
óúradoi;. geral do Districto Federal,
deu parecei- nos seguintes processos:

Conflicto dò'jtti-iatftoção' N. 6 — Süáoitante, Mstóuel Augus-
to da Silva.. ~3,i •

Appellação crime
N. 6.985 ~ Appellftnte, Plinio

Jullo de Oliveira Tavares; appella-
da, a Justiça. .
Expediente do dia 8 dc julho dc 1924

O dr. André de Fiaria Ferdira, pro-curador . geral do Districto Federal,
dou parecer no seguinte processo:

Recurso crimo :— N. 996 — Re-
corrente, Gaetào Forreira; recorrida,
a Justiça. ' i*,P . v

Concurso de Quadras & Sonetos
Fica inátituido nesta secção

mais um concurso literário c
este de quadras soltas e sone-
tos. As producções enviadas a
concurso .90 poderão ser lyricas
ou humorística?. Não serão to-
mados em consideração os tra-
balhos que não forem desse ge-
uero.

Só serão publicada as pro-
ducções julgadas interessantes.

Prêmios: para a melhor pro-
ducção lyrica umu collecção dc
lindos romances e para a me-
lhor producção humorística
uma assignatura do O JOR-
NAL.

artigos dD «lagem
A. "Caiia Marinho" ent& faiendo »

venía do todo o s»u. «toclc, por monoi
do culto, tudo o iiuolb» do melhor em
obra de lei. Quem (idjzer tar malas su-
ptrleres, aproveita a occaai&o, li' a*
rua Seto da Setembro, 66. — Haaaci
j*a«tttm MailBk».

Norma
Continuo multo triste, consequen-

cia tua clamorosii injustiça —(Subo

amanhll para descer ^mblmdo, con-
versaremos multo. Todos bona, sau-
dades loucas. Atí amanhll. Teu Pier-
roí magoado o triste.

DECLARAÇÕES

Uma aceusação grafe
A "Gazeta doa Trlbunaoa" ntlo é

jornal de grando repereussüo, mas
tom leitores entro-a classe doa ad-
vogados o no áolo da magietratura.

Não parece, pola, acto serio lnn-

çar esdo Jornaleco uma accueação
gravo sobre o ministério publico, co-
mo essa que aqui vae reproduzida:

"Estão, em mãos de certo
representante do Ministério

Publico os autos do um ln-
qtierlto, cujos Indiciados têm
quem se llws dôa e com que
se defendam.

Ha soHclUçBes do toda or-
dem. •.

Infelizmente, o promotor
publico de quem se fala. ape-
sar do ter em seu poder esses
autos, seguramente ha tres
semanas, alé hoje não se re-
solveu a dar a denuncia ou
requerer o archlvámento do
Inquérito. '¦

Attitudes como essa d3o o
que falar, notadamente quan-
do o funecionario que 60 de-
ve manifestar jí antecipou o
seu juízo sobro o caso o de-
pois deixa correr os dias sem
devolver os autos,"

Precisamos acabar, de uma vez
por todas, com esses processos inde-
centes de fazer jornalismo.

A "tlazeta dos Tribunaea" está na
obrigação dc positivar nomes.

E' indigno envolver uma classe
inteira num ambiente de suspeita.
Ao ministério publico competia agir
na defesa dos brioe o da honra' e dc
seus membros.

JÜ. L.
* «iai >

Reformados em forma
Os nossos collegas da "A Noticia"

afislgnalaram a ciroühistaricla,, real-
mento curiosa, de se encontrarem
sempro offlciaes reformados à fren
lo das conspirações o sublevações
militares.

No levanto de 19-2, estavam, co-
mo figuras principaes, diversos re-
formados, notando-se que fjii, essa
classe de inactivos quo engrossou
as fileiras dos quo arrastaram o
Club Militar aos deploráveis ejtces-
ses de Indisciplina de qüe todos nôs
nos lembramos. Ninguém ainda es-
queceu, certamente, o nome então
muito falado do sr. Xlmeno Ville
roy, general reformado, cuja acção,
em propaganda da anarchia, foi de-
cisiva.

Vemos agora cabeceando o movi-
mento do S. Pairio um outro gene-
ral reformado, o sr. Isidoro Dias
Lopes, que, por signal, so reformara
ha pouco tempo, aproveitando-se
das excellentes vantagens da chama-
da lei dos 40 annos.

"VG-so 
que os militares reformados

são os descontentes. Mas desconten-
tes por que? De ordinário, deixam
a actividade espontaneamente. Bons
de saude, sem fadiga c, não raro,
em edade' dc prestar srvlços, saem
das fileiras o vão para casa refor-
madõs em posto superior ao que têm
o ganhando mais do que ganhavam
como activos. Pois então uma situa-
ção dessa natureza dá motivo a
queixas? Que. mais querem os refór-
mados além dos magnífico^ venci-
mentos tjiie percebem sem fazer
cousisslma alguma? Será. .a Inércia
que lhes fermenta no cérebro a Idéa
dc ee divertirem promovendo mas-
horca? So assim ê, com franqueza,
seria preferível a existência de uma
lei sô permíttindo a reforma hos
casos de invalldez comprovada, por-
quo a verdade C quc a concessão de
tantas regalias não têm servido pil-
ra evitar ingratidSes dc certos pa-
triotolros que pagam com patriota-
daâ sangrentas os benefícios quo rc-
cebem da Nação.'

(Extraído da "Gazeta do Noti-
cias".).

Devolve-se
fizer

o dinheiro
a quem ilzer uso ão PEITORAL
ROUSSELET o náo alcançar o resul-
tado desejado. Mais da 15.000 pessOaj
quo obtiveram optimos resultados em
pouco tempo garantem a Incontestável
erricacla do PEITORAL POUSSELET em
todos os casos do TOSSZ/S, 59 dos mala
emlnentoa médicos brasileiros e estran-
geiros attestam ser o PEITORAL
ROUSSELET o que supera todos os
preparados. Leiam com attenção o fo-
lheto que acompanha o frasco. Exigir
o PEITORAL ROUSSELET, sem que
vos darão outro qualquer que lho da
mais.lucro ná venda o qué estragara
vosso estômago, esperdiçando vosso
dinheiro,,

B0:0()0$000
• O bilhete n. 51539, premiado com réis

60:000.000, na popular o acreditada lo-
teria do Estado do Rio, extraída bontem,
foi vendido nesta Capitai.

Prof. Dr. AtistregesBò 2gg
Cons. 7 do Setembro, 211, ás 3 horas,

TeL CÜIf

Bueno Machado com o seu titulo
ameaçado?

Um vespertino, a propósito de um
torneio do resistência do dansa a
realizar-se no dila 1 de agosto pro-
xlmo, na Bahia, acha que o sr. Buo-
no Machado, que aqui dansou 32 ho-
ras, está com o seu Utulo dé, "cam-

peão" ameaçado, dada a resistência
doa dansarinos quo ao vão exhlblr
om S. Salvador.

Em verdade, o titulo ão "cam-

peão sul-americano", emprestado ao
ar. Bueno Machado, já foi do ha
miílto Inutilizado. Antes delle, o bai-
larino chileno Jesus Picado, danuan-
do 41 horas, Impedlra-o de ser o
campeão sul-americano. B aqui,
apôs o sr. Bueno Machado haver
dansado 32 horas, «assaram-lho o U-
tuio de campeão no Brasil, um dan-
eárlno mineiro, que bailou 33 horas
o o abor.xo assignado, que em cam-

peonato publico, realizado no Thea-
tro Casino Antarctica de S. Paulo,
dansou 33 1|2 horas, sob a fiscaliza-
ção de directores de varias aíisúcla-

yões, imprensa e autoridades.
•O próprio sr. Bueno Machado —

pira cuja leãldado appello em defo-
sa da verdade — fiscalizou tambem
o campeonato de S. Paulo, em cam-
panhia do or. Castellar de Carvalho,
d' "A Noite".

Como quer, polu, continuar a des-
frutar uni titulo quc não mais lhe

pertence '!

Taes considerações sou forçado a
fazel-as por uma questão de escru
pulo peseoal o profissional, visto co-
mo, tendo installado uma Academia
do Dansa, nesta capital, á ruu do
Cattete n. 315 (largo do Machado),
poderá parecer aos que mo nao co-
nhecem quc, a tltuiu do reclamo,
ando eu a dizer que fui o vencedor
do campeonato realizado chi S. Pau-
lo, onde de factu bati o "record",

como tenho documentos comprobato-
rios, além da grande divulgação que
o facto tevo através a culta Iniprensa
de S. Pátrio o desta capital.

Esta 6 a. verdade. Rio, 8-7-924.
Abílio Machado.

» mya\i >

Um livro unanimemente elogiado:
"Dosimetria Mental",

de Gastão Franca Amaral
"O sr. Oastão Franca Amaral re-

uniu em um livro 224 pensamentos
sobre todos os aspectos da Notureza,
da Vida e da Alma. Ha em todos
ellas um fundo Philosophico, a de-
nundiar um espirito pensador, que
procura interpretar os phenomenos,
nao na superficialldade da sua appa-
rencia, mas no seu fundo c na corre-
latividade que elles entretôm com o
homem." — Augusto de Lima. (Do"O Imparcial", de 24-11-923.)"Ha profundeza, observação e ver-
dóde em alguns desses pensamen-
tos." — Osório Duque Estrada. (Do"O Jornal do Brasil", de 19-12-9<23.)"Tão rara, entre nõs, a estirpe dos
Váuvenárgues, dos lia. Rochefou
caulds, dos Montaignes !

Coetão Franca Amaral pertence a
ellà "par droit de naCssanee et de
conquête."

¦Gustavo Barroso. (Do "Fon-Fon",
de iõ-1'2-92'3.)"Escreveu-o um pensador de raça,
o sr. Gastão Franca Amaral,"."Acabava eu de ler Váuvenárgues,
lü Brüyêre, Marco Aurélio e Guetá-
vò lo Bon... Sentia-me saturado de
ophoriamos. 13 no emtanto li, sem
nenhuma fadiga, os aphorlsmos que
constituem as 122 páginas do volume
— "Dosimetria Mental". E' isso con-
fissão de quo gostei da obra do ar-
guto phlílosopho."

Moreira Guimarães (D' "A Revista
de Arte e Sciencia", do dezembro de
1923.)

"Gastão Franca /Vmaral achou a
formula melhor para corrigir costu-
mes, não rio ridendo... não nu sa-
tira,., que magoa e maltrata, não na
ironia ferina e pessoal, maií riio lm-
personalismo da ¦ máxima, pairando
acima doa indivíduos, visando os
costumes e a elevação moral do
leitor;"

iFã/bio Luz. (Da "Revista Souza
Cruz", janeiro do ID'24.)

—— • ai» ¦

Falso registro de diplomas
A propósito da noticia quo publl-

camou sobro providencias tomadas
pelo ministro da JnsUç» com relação
ao registro, no Departamento Na-
clona] do Saude Publica, de falsos
diplomas passados om nome da Fa-
culdade do Pharmacia o Odontolo-
gla do Estado do Rio de Janeiro, re-
oebomos uma carta cm quo o sr.
Carlos do Mello Lucas, incluído nó
numero dos citados pelo aviso do
mesmo ministro, nos informa' ter
cursado u dltu Faculdade, ondo ter-
minou o curso odontologlco, recebeu-
do, afinal, o diploma quo possuo c
quc pensa ser verdadeiro por isso que
nao julga quo a direcção daquelle
estabelecimento do ensino lhe hou-
vesso conferido um diploma falso.

(Do "O Jornal", de - dc julho dc
1W4.)

» àm^a» a

Cumplido de SanfAnna
Prof. de Direito Civil ná Unlveral.

dade — Esc. Rua Io de Marca n. 31
t- TeL N. 406S <-. Bes. Sul 3Í0J.

Secretaria da Instrucçao do Estado dò Espirito
Santo

EDITAI. DD OONCURRBNOU

t De ordem do Exmo. Sr. Secretario da Inatrucc&o, declare
aoln.r-80 aberta concurronoia publica para o forneclmonto do
m»teri«l eaoolar abaixo discriminado, destinado aos estabeleci-
montos As ensino do Datado.

As propoétas doverio ser remettidas ao Director do Ex-
pédlente Üa Secretaria da Instrucçao, em enrolucros fechados,
com o subscrlpto — Pbotosta.

As propostas serão verificadas fi. vista dos lntorcssadoB, ou
de seus repraaantantes, no dia 30 de Julho do corrente anno. ãs
13 horas, tia Secção do Expediente da rnanm Secretaria, de-
vendo dalloa constar ós praços de cada artigo, por unidade, o,
seguidamente, por quantidade.

O julgamento da proposta serft feito pairselladamente, nendo
preferida a do lioltanto quo propuser, por escripto, maior aba-
'tlmento o offoreoer artigo de melhor qaialldade.

Nlo comparecendo os ooncurrentes, ou seus representantes,
& aprocIaçSo da propoaU entregue, oorrerú, essa i. revelia.

Aa propostas deverão Ber escriptas em trea (3) via* sem
emendas ou rasuras, com 03 prapos mencionados por extenso e
em algarismo.

Os licitantes de praças commerciaes extranhas deverão fa-
íer constar da proposta toda» aa despezas de «oAsrque, des-

-pacho, seguro, en*ellagem. de modo que a mercadoria fique
livro de qualquer onua, desde que esteja embarcada, desde quan.
do correrão por conta do comprador as demais deftpezas,

Secção do Expediente da Secretaria da Instrucçao do E9-
tado do ©'Pirlto «Janto, em 20 do Junho do 1924. — Buetonl*
do Rezende Peixoto, Director.

450 carteiras escolnrea, do accordo com o modelo ata<x^
sendo 250 tamanho maior, 160 tamanho mídlo e 60 tnwrtau».

làaffiBw^iflfflS flLS^á» '?£^^*amW&.'k!l-xJ*mW*mBn

lü SP

S-?5'SiwHBJflHmk^Ho-'^ajMJsBISx. ^àyímSmwnÊSid''!
fl *. íílvÀflSMI B^r^>^-J:»!3HraWffi3??<ttSSBKBHWr*^

paia uso d» proCeaaaraa»5 dúzias de cadeiras desmontarei»
lovendo ser ártico de regular qualidade.

100 contadores nreohan.co3, com 100 boltslss cada uau>
100 tympanoe ds qualidades divenaa.
100 bandeiras nacionaes, de lm,10 x)76.
60 pares de ferros paia carteiras, de aooürdo com o modal*

acima apresentado.
30 pares de ferros para carteiras ind'viduaes. graduadas.
201/ tlntetros com tampa do metal, para uso naj carteira«.>
290 ditos ds vidrtt *

K PRAÇA
Antônio Leite Fernandes

Carvaltuíl e Francisco Pontes
Corrêa, socíos componentes da
firma A. L. FERNANDES & C,
com séde social á rua S. Pedro
n. 132, sobrado, e negocio de
compra e venda de immovels e
dé construèçíes em geral, pro-
prietaria, nesta Capital, de
terrenos situados nas ru?s:
BárXo de Mesquita, Uruguay,
Pontes Corrêa, Ladlslau Netto,
Maxwell, Juparani. Barão de
Vassouras, Barão dé S. Fran-
cisco Filho e outras, no distri-
cto do Andarahy, livres e des-
embaraçados de todo e qualquer
ônus, communlcam a esta pra-
çá, ou a quem Interessar pos-
sa, qué dissolveram aquella
sociedade, de pleno e mutuo
accordo, retirando-se o sócio
Antonio Leite Fernandes Car-
vaihal, 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
dè todas as suas propriedades,
de conformidade com a escri-
ptúrá publica lavrada ém notas
do tabellião Pedro Evangelista
dé Castro, em 30 de junho p.
passado.

Rio de Janeiro, 1 de julho de

1924. "— Antônio Leite Fôr-
i

nariíés Carvalhal. — Francisco
Pontes Corrêa.

merecer a mesma confiança
dispensada a extineta socieda-
de, da qual sempre foi o sócio
gerente.

Rio de Janeiro, 1 de Julho do
2924. — Francisco Pontes
Corrêa.

Veneravel e Archiepiscopal Ordem
Terceira de Nossa Senhora do

Monte do Carmo
Precedendo a foslividnde da Glo-

rlosa Nossa Senhora do Monte do
Carmo, reali/ar-HC-á nn cereja <|catH
Veneravel Ordem, de 10 a IS do cor-
rente, ,á.s 17 112 horas, o nnvenari»
da excelsa padroeira da Instituição.

Na festividade, qne ne celebra no
dia 20, ooan o brilho e pompa, costa-
¦nados, fará o pnneeyrlco da Virgem
do Carmo, um dos mais dietbactos
oradores mwtos desta capital.

Ao proveotn maestro podre Anto-
nlo Raniualdo <la Silva eet& confia-
da, para tt festa o novenario, a orga-
ulzaçno da orclicstra qne, sob sua
regcncla, executará sdectas compôs!-
cões do consagrados autores ile mn-
sica sacra. t_

Do ordem do Cartaslmo Irmão
Prior, Hão oonvidadoe a assistir áqnel-
los ma^Riflocnteíi actos do culto o
louvor á Soberana Rainlia do Car-
mcllo, todos ok i-ossom irmãos cra-
dnados c rasos > fieis devotos desta
capital, cuja presença dará maior
realce á soleninidadje.

Secrotaria da Veneravel Ordem,
em 7 dc julho de 1»24.

O. secretario, Francisco Barbosa da
Rocha.

LEOPOLDINA
RAILWAY

A' PRAÇA
FRANCISCO PONTES COR-

RÊA, negociante matriculado e
suecessor dá extineta firma A.
L. FERNANDES ft C, commu-
nica aos seus amigos e a quem
interessar possa que continua-
rá, em seu nome individual,
coni o mesmo negocio de sua
antecessora, de compra e ven-
da de immoveis e especialmen-
té de construcções ém geral,
em suas propriedades, no An-
darahy, mantendo o seu èscri-
ptorio central, á rua S. Pedro
n. 132, sobrado, onde ««pera

TRENS DE PASSEIO-FRI-
BURGO

O trem dc passeio, de Nicthc-
roy para Friburgo, que vae su-
bir sabbado, dia 12, e devia des-
cer na 2.' feira 14 dt, i;orrente,
só descerá na 3." feira, dia 15.

Rio de Janeiro, 8 de julho de
1924.,

M. C. MÍLLER.
Director gerente

Banco dos Funecionarios Públicos
rt.ua da Quitanda u. 7

PÀUAMÈNTO DB DÍVIDKNDO
Avif<a~so aos

terá íiirJío tia
lis 13 lioraH, o
decido relativo

Stw. Accionitrtxifl (juci
dia lü do corrente,
pagamento do dlvi-
ao 1" semestre du

corrente anno, a rasãu do 12 •)• ao
anno.'Os inLereeaadoo nCráú ationdidos
nos dias 12 a 18, dae 13 ás 17 hora«
e noe diíLS sutíseqoenten dan 15 ün
17 horaá.

O pagamento obedecerá Sl aegulnto
tabeliã:

Dia 12 —Uitrãí A e B.
Dia 15 —i Letras OaF,
D.a 1'fl — TjCtraaGàJ.
Dial7'—LetraaDeM.
Dia 18—letras NAZ.
Rilo de Janeiro, jultoo de 1*24.
Fntacis(x>I>erreb»da,OoaubJtaB&>r1

-CHrectcr-precideate,

m :fc



«PPIIP
,^Qtia^-felrft^9deÍülhb,dcl924 .---

Teiepiias e Cartas dos Estados'
******wmMttwmutt ni »*a--a»*-*->-*t«-****W*-***-**-**«átaT»i *w»**m*****omni-Miiim t-KH-marr'

Do Miiranhão
A MORTE 1)0 EX-GOVERNADOR

FREDERICO FIGUEIRA
a. LUIS-, 8 (A.) — Falleceu, nesta

ttipltal, depelH do prolonfradOM pado-
clme-ntos, o antigo dtvutado eataduat
dr. Frederico Figueira, figuro, ido re-
levo nu vldu publica do Batado dp
Maranhão o pessoa do dctitutiuo na
itociodado local.

O dr. Frederico Figueira, u quem
a torra ninUnhenflo deveu Untos
benefícios, toi governador do EsUi-
do, contiulatando nesse posto u aml-
¦•ado o u ttdmlraoílo dos aeua correu*
glonarioa e coestadoanos.

Por vurltiã vcues, tol o extineto
nr.ccldento "loador" tlu maioria, no
Congresso Ettbidual. Proprietário do
inala antigo orgao da imprensa mu-
ranhonsc, O Norte", o dr. Frederico
Plguolift, pelae columnas do seu Jor-
nal sempre se bateu por Ideaes ale-
viiiitadi.t*, pelas causas quo mala de
perto «['cotavam fts conectividades.

Deixou o extineto algumas obres
éxparsae, dentro as quaes artigos
considerados jolas literárias O do
doutrinas.

O neu ptifisaracnto íol. geralntonte
sentido ein todo o território mara-
nhenue o o governo estadual, com o
consentimento du familla do oxtln-
cto, promoverá a ceromonla .do seu
enterramento, 'decretando, alem dis-
ko, varias homenagens do caracter
official.
Do Rio Grando do Norte 0

FAIiliEOIMENTO VE UM COM*
MERCIANTE

NATAL, 8. (A.) — Falleceu, hoje
nesta cidade, uccommettldo de febre
lypliica, o major Alexandre dos Itels,
chofe da importante firma commer-
,-Ial A. dos Reis & C, causando seu-
lido pezar na sociedade uataleusc.

Cartas dos Estados
EXPEDIENTE

Tendo chegado ao escripto-
rio do O JORNAL, varias're-
clamacões, 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.

EM NICTHEROY
'••¦ jZ~1—A001ÜKNTISH NO TRABALHO

Sumidouro (Rio de Jan-eiro)
Tevo grando animação a festa

coimagrada ao Sagrado Coraijão de
Jesus. Todos os uctoa festivos revés-
tlram-se da maior imponência, sen-
do os actos rc-ligiosos executados"
oom a máxima aolcmnidado.

O templo estava bella u ampla-

TRATAMENTO DA OZENA
Dr. Sebastião Ccsar da Silva trouxe

- apnllca as vaccina", da Hofer, da
Vienna. Nariz. Garsanta e Ouvidor.
Ouvidor 183. da» 2 as 5.

mente enfeitado oom palmos rlquln-
elmus e florea variada/).

A illumlnuij.lo fui farta o upreeen*
tada com artística dlsposicio.

Os sormoos da véspera, do dla.o
du iiolto du fi-iiia, foram inala uniu
domonMraijiio do preparo do noiun
vigário Antônio Marques du Silveira.
Ati suas orui;Co.-i foram elielua do
amor i o roplotau do compuracGes
históricas.

Os fogos foram do effeito «orpro-
hendentu.

A bonda do musica (Jamposlnu. do
Frlburgu, com o uou vasto reperto-
rio multo contribuiu pura u alegria
popular.

Todos os numerou do programma
foram Ijrllliaiitomento exocutados,
gracau a carinhosa dedlcau.1.0 do
deputado Josft Claro du r.oMi Mello.

Esteva nesta vlHa o sr. Gastão
do BHtb, diroctor teohnlco da Com-
panhia Territorial u Constructora,
que veiu tratar da Incorporado du
Companhia do Tecidos -Sumidouro!»,-
so' ,

Grafias uob esforços * desse bom
amigo do Sumidouro podemos dizer
quo. breve seríi realizado esae gran-
tio progresso para o .município.

Falleceu u menina Mana Her»
cllla, flllia do coronol-Traneisco Kl-
beiro Franca.

(Do correspondente)

Lavras (Minas^eraes)
Oceorreu nosta cidado uni desastre

Já ha multo tempo esperado: o bon-
do da Estrada do Ferro 'Oeoto de
Mlnus, quo faz o percurso da esta-
Cão u cidade, apanhou duas crian-
ças, aendo quo mu dellas foi teco-
lhlda em estado comatoso á casa de
seus paes. -ilão tristo occorrencla.
dltaemus acima, cru lia multo cepo-
rada, devido n« desleixo quo de cor-
to tempo para cá se observa nu ser-
viso do bondes. E' simplesmente lu-
crivei, o quo su tem passado! Ha
poucos mezes uni dos bondes, esca-
pulindu da Distribuidora, percorreu
toda a cldUilo cm fantástica velocl-
dado, indo destruir-so em frente i
ostaçúo, depois de um percurso de
3 kilometros devorados em menos
do um minuto! Deu causa a esto ln-
cldonie, quo sú poi- milagre não tevo
lanientavcid conseqüências, a falta
do administração por parto da
Oeste, que só eollueu ti. testa do
serviço tio eleetricidado protegidos
sem a necessária capacidade techni-
oa, eni prejuízo do publico que 6,
como sempre, quem arrosta com as
conseqüências. . O desastre de ago-
ra ti a prova / do que uffirmamos.
Toda a gente aqui está cansada de
saber que o encarregado dos bon-
de3 tanto liga á segurança dos mes-
mos quo mandou desligar os freios
eiecti-lco o a vácuo, trabalhando os
carros unicamente eom o freio á
m8o! '

Ora, quem oonheco o perfil da
linha do bondes ficara verdadeira-
mente pasmado quando ao par dc
semelhante absurdo!

Mas ainda iião ó tudo.
O encarregado dos bondes vivo

eni rixa com os dirigentes das offi-
ciriãs, de forma que ali so procura,
mittsi sempre, dlfficultar concertos
de urgem-la para a seguranac do
trafego f s bondes. Nestas condi-
ções torna-so ImpotÁivei regularizar
o serviço, a não ser que o chefe da
locomoção da Estrado do Ferro Oes-
le de Minas venha aqui. pessoalmen-
to, cerHfloar-se do tão graves irro-
gulariiiades.

(Do correspondente)

Hontem, ia H horas, quando tra.
Ixilhava u bordo d» um naylo,, n*t
Ponta d'Arelu, na vlrinha cldado, foj
vietlliia de um aucldente Jo-ú Cam*
po», optnràrlo tln firma pereira C«r-
nelro Limitada, portuguez, . casado,
de 44 annos do odado, residento il
ruu Miguel de 1-amon n, 358.

Cani|.o« soffreu - um ferimento
contúso no ánte-braco esquerdo,
•tendo «oceorrido nu Cana do Suudo
lcarahy. . ,* «•¦

— Np. meánio estabelecimento
hospitalar, foi tambem «oceorrido
Joaquim Mnrtlus Fontes, b-aj-lle.ro.
viuvo, do 46 unnos do edade, resi-
dento fi ruu Viacondo da Itaborahy
n. 70, o qtlal foi victlma de um neul-
dente, quando trabalhava nas offi*
clnaa de Prado Peixoto & Comp,,
soffrondo um ferimento,,contuso no
olho esquerdo o outro no olho dl-
relto.

—- Pela At-u-stencla Municipal foi
socoorrldo Isidoro Ignacio da Silva,
brasileiro, operário, dc 38 annoa de
ethide, residente ft ruu dá Suude nu-
mero 30, nesta capital, o qual nof-
freu queimaduras de 1° gr&o nas re»
giôes palpebraes superior o Inferior
esquerdos, em virtude do tor sido
vt.ctlinu do uni accidente, quando'trabalhtivu hontem a bordo do um
navio, no. Toquc-Toque.
/V»(/V>t^VVIt'*->VMVW*tAA^>-«»^^^

OS CRIMES SENSACIONAES
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Um estúpido crime de dois' jòvéris millionarios

AS FÉRIAS NO GOMMERCIO
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AINDA OUTRAS CARTAS DE
ADHESÃO A' INICIA-

'JTVA DA A. E. C. It. J.
, Da Importante firma íjôoii Com-

bucttii, estabelecida ua ruu du Al
fandegu, 30-1:"lllmó. sr. A. Itohde dd Silvu —
DD. aocrctarlo da Associação dos
Empregados no Commerclo do Kio
de janeiro. — Prezado amigo u se-
nhor — Acouso o receblmonto, em
devido tempo, do sua circular do 0
do Junho ultimo, pela qual v. s, pro-
pugna o estabelecimento de fírlas
periódicas uos auxlllares do commer-
cio.

Km resposta cumpre-me dizer a
v, s. que, achundo plenamente Juetu
eseu hiédltlu, adhiru do boa vontu-
de ú |netltulcüo daa lérias rio com-
mercio, fazendo os inals sinceros
votos para que essa Assocla.jáo con-
sjga levar a bom lérmu tsaá cam-
paliliu quu tomou a seu cargo.

Sendo quautu na íiie offerece, u
j-etrlbüliído a v. s.. os curnprlmentOo
nüo Ino. dispensaram, subscrevo-me
com olevado apreço, de vs. ss. ams.
att. Aésignado — Leòi. Combacau."

Da conceituada firma, ücidoy & C,
estabelecida com negocio do com-
ínlsaarlos de café o generos nacio-
naes:"Illmos srs. directores da Associa-

\t;ào tios Empregados no Conimcrçlo
do Hlo de Janeiro — Amigos o so-
nhorea —Damos em nosso poder a
prezada circular, dulada de 10 de
junho ultimo, quo vs. exs. ae dlgnu-
ram enviar-nos, consultundo-nos a
respeito da instituição das férias no
commerclo. 12m resposta, cumpre-
ino declarar que nada temos a op-
por a essa Idéa, taiitu que tertios
concedido licenças aos nossos em-
pregados que têm tido necessidade
de repousar. 

"Somos com
consideração tle vs. ss. ams, atts.
oba. Assignado — Mário Godoy &
Comp.'' .

Da importante firma Bergi.naiin.
Ko.waíltík Ai C, estabelecida a run
da Alfândega, 147, 1" coni negocio
de Fa/bflea de Caaimiras Kowarick:

"lllrtió sr. A. Itohde da Silva —
M. D. 1" secretario da Associação
dós EmtirègàdoH no Commercio do
RW tio Janeiro — Presado senhor.
Tetnos o pràzeridó accüsar o recebi-
monto de sua prezada carta -lrcular
de 9 do mez passado, cujos dlzeres
tiveram devida attenção e em res-
posta cumpre-nos dizer a v. e. que,
de conformidade com o nosso cs-
crlptorlo em S. Paulo, estamos de
pleno accordo com as suggestões na
mesma contidas.

A-prer-ento-lhe os protestos da nos-
sn elevada estima o apreço, firmando

s. ams. atts. e olis. Assl-
Bergmnnn Kowariclc »tnos de v.

gnadq —

ESCOTISMO
ACAMPAMENTO DOS ESGOTEI-

ROS DA GLORIA
Os escoteiros da Gloria vão reali-

zar um acampamento de tres dias.
no sabbado, domingo e segunda-fel-
ru próximos, sendo o programma a
que obedecerá este proveitoso exer-
cleio de •escotlsmo, que é um dos
principaes dos methodos ide Baden-
Powell, o seguinte:

Sabbado, 13; Partida da sede dos
Eseoteircs da Gloria para o Leblon.
onde gera installado o e,campanvento
eom o material e barracas'privativas
desta divisão, e em seguida eftectua-
'dos diversos Jogos escoteiros, o o
fogo do conselho, que ê. a reüniUo
dê todos os escotelreá a roda da fo-
-guéira í.ara contar historias, lem-
brár episódios 

'argnõtr^03.fíirc-.teireei*

o organização do programma do dia
seguinte.

Domingo, dia 13: Alvorada as 6
horas, limpeza »do campo. gym,nasti-'
ca, café com pão. Missa das 8 horaa
na egreja da Gavêa; volta ao acam-
pamento,' '..que será levantado om
poucos minutos e marcha para a
praia da Gávea onde ser áinstallado
novamente o acampamento, sendo
ali servido o almoço. No. tarde de do-
mingo haverá treino de "football" e
"voíleyball", e de outros sports. A's
18 horas jantar, após o qual sej-ão
intcioidos os jogos noçturpos, até us
20 horas, quando terá Jogar nova-
mento o fogo do conselho. Findo .o
mesmo, será servido café com pao
aos -escoteiros e dado o toque do si-
lehclo. ....

Segunda-feira, diu 13: Alvorada as
ti horas, coni o mesmo programma
de domingo. A's 8 horas haverá uma
excurèao pelos arredores ido acam-
pamento, com exercidos de observa-
çÓes, seguimento de pistas, etc. Ao
meio dia, almoço e tempo livre. A s
15 horas, levantamento do acampa-
mento e marcha de regresso para a
sedo dos Escoteiros da Gloria, no
lafgo do Machado

(Ooiionunlcunlo da United Pr-*-»»)
.aarcAGo, junho <u. p.) — Esta

cidade acaba de ser theatro do mala
estranho crliiib talvez registrado noa
Minai.* erlinlni-Iiigicoii doa Estados
Unidos, ti pelo quul não aucunado»
dole filhos du nillllonurlo" de iocar.

Na noito de 31 do mulo do cor*
rônto anuo desapparecla o menino
J&obort Franlis, do 14 annos de eda*
de, filho do Jaoob Franks, de Chiou*
go, o esto não tardava a receber uma
mensagem, uvlaando-o do que Ho-
bert estava aequestrudo e que o aeu
resgato custava . dez mil dollares.
Pouco depois, portin, antes que o
atorniontado pae, pudeeBe tomar
qualquer providencia no sentido de
pagar o raegato exigido, o cadáver
de ! llobort era encontrado tm um
cano de esgotos próximo da cidade,
com o rosto horrivelmente dceflfrura-
do o o corpo crlvudo do ferimentos.

Depois do ttlguna dias de porfladn
Investigação, a policia efíectuou a
prisão do Nathan Leopold Júnior,
rapaz do íü amnos do edado o filho
do um mlllionarlo proprietário dc
uma fabrica de papel, o de Rlchard
A. Loeb, tambem do 19 unnos o fl-
lho do vlce-prcaldenle da importante
Companhia Soárs RcebUck, de
Chicago, ambos estudantes da Uni-
versldade de Chicago. Interrogados
longamente pelo procurador do lis-
tado, sr. Crowe, Nathain Leopold Ju-
nlor rondeu-ao o acabou confessando
que el)e c «eu amigo Ricliurd I.oou
etjãn* os uesáaslnos do Joven Robert
Freinka.

Os doía crimes por que respondem
Loeb ó Leopold — o rapto com o fim
•de extorquir retsgate o o assassinato

 Bão possíveis no Botado de 1111-
nols. da pena de onforçamento. O»
paes dos Jovens delinqüentes publi-
caram uma declaração, annunciaudo
que se abaterão de dlspendlos exces-
slvos pura preparar a opinião do
conselho c pagar ulienlatas, com o
tini do contrariar o veredletuin da
justiça, accrescenlando que se os
accuestdou forem Julgados mental-
mento Irresponsáveis, suas famílias,
conscientes do» .seus deyereajiara
com u oommunidade, se curvarão ao
principio de que a sociedade tom o
direito de se proteger plenamente
contra a ameaça que esses rapazes
representam para cila. . ...

Segundo aa. declarações de Nathan
Leopold Júnior, o crime foi premo-
ditado c executado por elle e seu
companheiro a»*enas com o lututto
de satisfazerem o de.<|ejo quo sentiam
de uma "aventura dinoolonaute", e,
não para obterem o resgate quo exl-
giram do 'pae do rapaz.

Nathan descreve minuciosamente
o hediondo crime por elles pratica-
do, a maneira por que o planejaram
o por que mataram o pobre Robert.

"Quando planejalnos easa aventu-
ra, em novembru do anno passado,
cogitámos em primeiro logar da fôr-
ma por que havíamos tle iticebcr o
dinheiro, coimi o problema mais dlf-
flcil a resolver, l-a-xwunos cm revls-
ta differentos planos, inae nenhum
-nos agradou, por este ou. por aquelle
motivo. Finalmente imaginamos quo
ã Bomina nos poderia eer. entregue

apreço & I pelos paes da vlctima seqüestrada,
atirando-o de um trejn de ferro eiii
movimento o em .determinado ponto,
previamente designado. Faltava cs-
colher f> 'pento, c finalmente nos de-
cidlmos pela fabrica Champion ila-
jiufacturing Company, exaetainvento
ao sul de Hyde Park. Ú problema
immediato era a férma de notifica-
ção ao pae.. A principio pensamos
eni uma série de pat-ses, que iridica-
riamos ao páe, quando, o prevenisse-
inos poi- ufma carta expressa .que o
sou filho estava em, nòs9o poder e
qué o resgate custata 10.000 dol-
lares. ...""O dinheiro devia ser-nos envia-
do da seguinte fôrma: 8.000 dolla-
res em notas de, cincoenta dollares,
d 2.000 c-m notas de vinte e cinco
dollares. As notas não deveriam sei-
marcadas nem de numeração segui-
da. Deveriam ser collocadas nuima
caixa bem fechada e amarrada com
barbante, em seguida. lacrada <? sl-
nètada. O Ino.tlyo desse acondicio-
namento era para dar a impressão
de que ella deveria ser entregue pes-
soalmente ao gerente de uma fabri-
ca, O pae seria choimudo ao tele-
phone, cerca de 1 òu 2 horas da tar-
de, afim de receber instrucções,para
se dirigir a determinada caixa do
*-VS-*>i^V-*»/N-',-i'VVS-*V*»i***«*X-^
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oamolát, daa multas que i-xlatem em
dlfferentee pontem da, cidade. Ahi
nntmit cAixa ollo encontraria uma car*
tu, Indicando umu drogaria onde ell*
devia ir. Nu drogaria «lie seria cha-
medo pelo telephone, devtndo a dro-
Buriti eitcolhlda por ním ficar proxl-
ma uo- Klto du Estrada do Ferro
Central do Illlnola, «.fim do permit*
tlr exactamoiilo o tumpo do correr
á estação o tomitr um trem, «ein quo
ello tivesse tempo do prevenir A poli-
ola por onde iu, Uma vez no trem.
ello iria ao carro du cauda, e pro*
ourarlu na calxu do formula» om
branco ail existente para telegram'
mus umu outra carta, Nessa carta
oito receborla inatrueçõea para se
collocur nu plataforma trazelru do
referido carro e quando o trem pas-
sasso defronte it uma grande fabri-
ca construída de tijolos vermelhos,
tendo uma enorme, torro d'agua com
o letrelro "Champion" em letras
branca», utlrarla caixa contendo
os 10.080 dollares."Resolvido esse iponto, faltava ar-
ranjur u vlctima. Ibbo bô ficou re*
solvldo uo dia om que assentámos
apanhar o Indivíduo de mais bel*
Ia apparencla quo «e nos depa-
russe. O acaso pôz Robert Frank»
em nosso caminho. íamos de auto*
inovei, quando o cruzámos na ruu,
o Loeb, quo o conhecia, convldou-o u
dar um --asseio comnosco. Elle
aceitou."Robert Franks tomou o assento
du frente commlgo. Depois de pas-
aarmos muitos quarteirões, dobrámos
uma esquina o nessa oceasião, Loeb,
quo Ia no assento de traz, desfechou
um golpo nu cabeça de Robert com
uiiia barra d" ferro, que havíamos
comprado especialnventc para esse
fim. Depois enchemos u boca do ra-
paz de a'godáo o derramamos -a.siilo-
chlorydrlcu no rosto .tlello para dlf-
tlcultar a Identificação,* e tinalmen-
te o conduzimos o o atiramos iiunt
cano de esgoto quo corro no longo
da t-stradii, onda ollo foi encontrado.

"Dirlgiino-iios, então, á casa de Ro.
bert Friuiks o prevenimos sua mãe
di» que elle havia sido raptado, mas
estava com vida o que depois cila
i-eceberiu instrucções. Pune-nos a
carta expressa no correio» para o pae
de Frttnks. No dia seguinte depôs-
turnos as outras Informações- ha cal-
xti de formulas telegrapblcaa do va-
gão. cujo trem u pae de Frank» dc-
veria tÜniar. Não tardamos ii perco-
ber, porem, que .ü òr. Franks deixa-
ra do seguir us InetrucçÒes que lhe
mandáramos, o d*-stu sorte ta-haval**
as iioasaH tentativa» para obtermos
a «anima do resgate."

O sr Franks. pau do assassinado,
nas suas declarações ao magistrado,
dis.-?e que coniéçaru a dar execução
âs instrucções contidas na carta OX*
pressa dos assussino>, mas eljus mio
eram bastante .•'aras c elle nuo pou-
dc prosegulr. Teria sido, dc resto,
Inútil o trabalho .dè ubaerval-as, por*
que seu filho já havia sido morto
quando a carta lhe chegou as niao».

Os dois jovens criminosos ficham-
se présia á espera do Julgamentq. A
defesa, qmiiulo elles rorem levados
a jury. 1-asvnrá o seu trabalho invo»
c.-udo a irresponsabilidade mental
dos uesassiiios."

REVISTAS MfMÓDAS
O si-, Braz Lauria, estabelecido

com livraria c ageiicia do revistas o
jornaes estrangeiras á rua (.onçal-
ves Diaí, euvioii-iios os últimos nu-
meros das excellentes revistas dc
modas que . recebeu ultimamente p
que são "Modas y fásaticmpijs ,
"Weitléhs Latllís Journal". "Lá Fem-
mo Elegante" e "Tesero do lás 1-a-
miliás". Todas estas, revistas, pela
variedade dos seus figurinos, pelos
moldes que trazem e especialmente
pela collecção dc trabalhos e conse-
lhos que inserem, são verdadeiras
utiiidadea para qualquer casa de fa-
mllla, especialmente para as senho-
ras' que desejam acompanhar a evo-
lução da moda.

EMISSÃO PELOS AMADORES
a -ii» a

POSTOS RADI0TELEPH0NIC0S DE FRACA POTÊNCIA
Para os fracos alcances 30 n HO

kilometroH, e aa pequenas nntennns,
é multo fnell conduzir, pelas vibra
ções ide um.mlcrophone, u amplitude
das osclllaçõea do uma antcnna.

13ni todos irses postoa (1). ha uma
bobina S (flg. 1) Intercalludu. na an*
tenna. Dlsponha-so cjn derivação bo-
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Figuras 1 » 2 —• 8ohe'maa d» montagem
de posto» de etnlaaio radlophonloa d*
fraea-poWnola^da-e«oltas»o-ditael»*u_Na.
figura 1, o tnloroplione é montado am da-
rivaçao «obro alfumaa aiplraa d* et-lf da
antanna. Na figura 2„o mlorophona, attá
otn sarle eom algurnaa aiplraa lníap»n-
dentes da aélf di anúnnà mala fortemen-
to acoopladas por Inducção oòm esta ul-

tima.

bre algumas esplras dessa bobina um
inlcrcphohe. Dcsi egula-«o ússlm , o
gerador do oseillações. o a -corrente,
na anteiiiia. diminuo dc intensidade.
Quando só fala deante do ihlcroblio-
nó, sua resistência electrica. uugmõn ¦
tá e diminuo pprlódjcalnehto. Se esta
ii .fraca, a amplitude da corrente rifi
antênna diminuo, e, aó contrário, au-
gmeiita, quando essli resistência t.0
torna muito grande, pbtém-se,, por-
tanto, |iur esso processo 

'slirifelcs, va-
i-loções :do intensidade dás oèellla-
ções da ántcnna, segundo, exacta-
íneiitc, as omliilacões du voz.

lim logar dc pòr o mlcrophono em
derivação íjobrc as esplras du bobina

de constante da «ntenna sSo t\*> nej*
nhum effeito no receptor,

Um po*tq de lâmpada» de «xclu-
Cllo Indlrccla p"de«-r vanlnjosamen-,
to cmpregtnjo em ratllo-ttilephnnla.

As ltimpada» entrotèm uselllioiprii
em um circuito osclllante uccoplRtlo
¦'i iintr-nim o esta deV.O ser ito-nnlnda
por Inducctio, com o circuito (flg. 3)-

U mlcrophone, oatundo ainda mon-
tado na antcnna, oomo nciibti de ser
indicado, deiMcoonJa u anlenna mtls
ou menos', quando "o 'fala; dahi df*.
correm nlteraçOcs do intensidade fl".
corrente imlunl.la ni anlenna.

O pròcettab multo «Ímpios que nca»
b«rv,o« ,',» Indicar ')'• muiin h-ns rt-
sultados pura a» pequontus antennas e
os postos pout*o poderosos.

A lntensldiitlu d« corrente de alt«
frtqiifiiclu quo circula no mlcroplio-
iu» rolo £• exaggeraila. o podem ser
utilizado*» bons npparolhos iVt lole-
phonlti com fio. A reproducçio du
voz se .dâ.cntn^ com multa tUelldado

Encontram-se, Hllftf. no commerclo
pequenos postos de cn^saAo rudlo-te-
lephrnit-a paru nniailores.

O tvóo mais corrente ô do DO watui
e tle" 50 kilometroH tle alcance, Av
tisclllnoõet. uti antenna silo eiitretlda»
por mclii do fliico pequenas lumpa-
das tio typo corrente. O filamento 0
aquecido sob uniu .tensão do 6 volts.
e u placa é alimentaria tsob uma ten-
suo de 800 a 800 volts. Se o amador
possuo uma dlstribulçfto do energia
electrica, obtem a» correntes necet-
sarlH«, empregando 'duas geralvlzes
jVüO-volts^-.ob-il-Volts i» SOO vnlls.
rf»si.ectlv4.niontc, aeclotuidas por um
motor de 200 watts. No caso contra*
rio, ser-lhe-a iiectsí-ario recorrei; u
baterias do nccumutodoris adequu-
das. , ,„

A gamma dos comprimentos ilo
onda 6 coniprchcndidu. entre 1"0 "
300 metros (cerca de).

"
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CASA ELECTROS
', 9 2 RUA CÍÍICE - 9

CONCERTA AVPAHULHOS
MONTA ANTENMAS

Conaelhoe gratuitoa aos fro-uezas
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TÊSEJA ANNUNCIAR
Em jornaes o revisitas doe Estados

dó J-oHo^.Sul? A Empresa dé publi-
cidade "A Ecléptloa" ao encarrega de
vbs tbrnõcer ldías o orçamentos pãja
propaganda etflcáz o econômica. —
Avenida Rio Branco. 137, Rio. — RUa
da «oa Vlata', 24 — SSo piulo. — Rua
da Babla, 919 — Bello Horizonte,

ASSOCIAÇÕES

--ASEMIRAS MODERKA8
CORTE IRREPREHEN6IWEL

PREÇOS RAIOAVEK
81b' espeeialldades da. AlfalaUria

BARRADO ROCIO
68 _ RUA D* CARIOCA — B8

Escola para Chanfíenrs
Era vlrtntíe da píeilma mudança da sé-

de para O predio próprio á Avenida Salva-
dor dé. Sa, resolveu o Dlrector da Eaoela
Para Chauffeura, com sede actual á rua
Riachuelo n.-383, taser reducções nos pré-
ços dis matrículas dos ditrerentes cursos.
Minlslram-so instrucções a domicilio.
Franquea-se entrada so distincto publico.
DlriJam-se para a.rna *llac*nelo n. 383 —
Phone Norte 5S49.

AGENTES E VIAJANTES
Aceitárá-so em todos os Estados, para

carimbos é gTa-raras; bôà ctnmnts*i4o. con-
dlções: Anlon» H. da Sll**». rni General
cam»rt, H». -««•

CENTRO OIVICO BENEFICENTE
SADOOK DE SA'

Na secretaria deste centro, ti. rua
Senador Pompeti n. 121, eetü, para
estudo dos associados, o projecto de
estatutos, das 17 as 1D horas de
todos os dias üteis, at6 15 do cor-
rente, quando *so reunira a asseni-
bléa geral para votal-o.

OBRA DE ASSISTÊNCIA AOS
PORTUCUEZES DESAM-

PARADOS~ 
Nõ~'iri'ez 

"dè 'JüHho' findo—r foram,
por esta benemérita institureão for-
necldaa 17 1|2 passagens de repa-
triação, com os quaés despendeu a
somma de 7í639$000.

No ambulatório da Sociedade, a
cargo dos dlstin.ctos médicos drs.
Ábél Botelho, Oduvaldo Moreira, Jo-
sé Pereira dos Santos e Antonio Ca-
bral Pltta, forarn attendidos 972
conáülehtés de medicina geral e ef-
feetuttdòs 98 curativos o 224 inje-
cçífes diversas.

Nò consultório do cirurgião den*
tlsta. dr. Agripft do Faria foram
iBoccorridos 18 consultantée da sua
especialidade; 6 pelo dr. Pache de
Faria foi prestada assistência a ti
consultahtes de ophtalmologia., Fl:
nàlmente, os dedicados o illustre'?
advogUdoti da "Obra", drs. Mario
Brandâd e J. Ródrigüee Noves at-
tenderam a 22 coneultantes na se-
cçào do assistência judiciaria, que '"¦
ilistituição vem mantendo ha mezes.

Iniciando os serviços de Asslsten-
cia cirúrgica aos seus associados, a
"Obra" resolveu contribuir para a
manutenção -do dois leitos perma
néntes na Caaa de Saude S. Sèbas-
tião, leitos eesee que serão destina-
dos unicamente a doenças qUe de
mandem de intervenção cirúrgica <;
•mra onde se enviarão, pòr ora, den-
ro do mais restrlctò limite, 08 so-
los da "OkTa" quo carejéim de eer
operados. ,. .

Eote serviço ficará a Cargo, do
'presidento da Sociedade, dr. Jorge
Monjardlno, quo praticará as b-pe-
rações de alta, . cirurgia; gratuita-
monte, hòe. soelos desamparados ou
riáquelles quo, pouco, . remediados,
puderem contribuir èòm qualquer
obulo em favor da "Obra", quo os
soecorre.

Durante o mez a Sociedade regis-
trou a entrada de B2B novos socloe,
ficando aashn elevado a 20.183 o
nilmero de matricula dos sèns regis-
tros. „ . ; . -

A receita geral do mez, elevou-se
a 18:397Í e a despesa a 20:01fl**rõ00.
assim distribuída: RepartlçÔelv Pêis
7:639$; asetietencia medita: íeíã...
4:133$300-, soecorros cm dinheiro,
285$; despesas geraes, 8:00S$200.

O patrimônio da. Instituição ele-
va-se á 2-i6:o52t28(t, á~saò. repre-
sentado: Em deposito? no.. Banoo
PórttJ-*Ti«z ab. Brasil., 139:000$; iderfl
nò Banco Náciòrial Ulírâiirarino. ré*
105:600$; em dinheiro na Thesoura-
rta, 56ÍWÍ*.

GABINETE PORTUGUEZ
DE LEITURA

Em junho findo, a bibliotheca
desta associação literária emprestqu
aos seus sócios e .subscrlptoros. para
leitura em domicilio, 312 volumes de
variados assumptos, sendo 134 em
língua portugueza.. 95 em francez e
82 em outros idiomas. .

O total de leitores e visitantes ele- i
vou-se a 1.127 pessoas, -nos 24 dias
úteis em quo esteve aberto aO pu-
blleo. I

Recebeu, como offerta, 73 volumes
diversos e 83 números de revistas na-
cionaes. e estrangeiras.

Das qbras offercldas a esta insti-
tnicão durante o referido mez, sa-
lientam-so, pela sua Importância, ,o
magnífico "Álbum do Estado^do Rio
db Janeiro", commemoratlvo do cen-
ten-ariò da Independência; uma JU-
xuosa edição dos "Lusiadaa-^pub^-
padir-pelir Cãaa Aillaud, de Lisboa,
illüstrada com 20 heliogravuras por
Alfredo Bramtot ,e 55 desenhos de
Páülln Bord, e os tres volumes ca-
moneanos offertados pela Livraria
Alves, jâ tlescriptos. . ,.,...,.,..,,, .,

Figura 3) Sctieina de ^oijiagem< iti .um
posto de emissão radiophom.oa aa fr^ca
potência, de excIjASio Ifiálreçta;iiMjJêUJI
padas entreUm ósòJlIaçíes.-ilTi ,um clrcúi-

to accopúdo íl antenna por induò«ao.

S. poder-se-á ligal-o a aljjrüíriá*) es-
piras, tortemente accòplàdae .por in-
dticções crii essa bòbind . (fig., 3); ,

Observaremos que, ítljaiflcaHdo a
.self-lhciüccâo dil ahtehhâ. Wfffij&i

, mos hüò Sôtnehlè. várlaciSes fle Ifign-
sia-ãde dá coiréritq i\b àrítetjnâl.g»*;", tambeii. variações de 6bthjjrii-ieli;tq

Dr. Monteiro üe Castro
"Clínica Áo inoiestlas, laiiarnas

cípeclalmeníe do puloiio
o cora-çâo

CONSULTÓRIO: Raa da Cario*
ca 44.-»- mas sesuB-laj, quartM
e seJ-tM-felras. Re*ddeneU; Avo*
njda Máràoi.oi 1»t. — Teleph*»*
ne: Villa 28 té.

-Venía-iió.-por pre-jo Reíu-Jal-v-lmo oa
árànudos c-afrea M,.W. Amerlcanei marea
reolatradai garantldoa Buafdo fio! dos seus
dooumentoa o valores oontra, .fogo o rou-
bo. Compare ,hpj«. nüo espsfim. 103, rua
Theophlloi Ottonl; 103.

•tiJ-r
itece

tambeii. varláçõ*-. _. --,.,., --.,,-.
das ondas emlttidas. Adofttèçe ehtao
que o receptor, accordàdO.tóbxe. a òj»t
da, mais extensa. ..so acjm. j máte^ oü
menos des-accopdado qua,ndo. se.,faj"»;,
tleEíXis variaçdes de,accordo decòtrérn
tambem modulações dp ao.m no te.lç-
phone receptor. Tal effeito. se. reúne
ao ida varlaçüo de inteiisldade. das
onidas emitüdas. ..:•'

Qiwhdò nâò se fala <*-*.átitfe. J*ft,J*i.-.
cròphònc, ôs oscillácõeít aé.áltiplltu-

i^;^iBtítifts-~

Ím&^P
(Piliiiite d« PâpÜtóâ ó.Podòpüyllni)..

i.iriprejiíil»i, .còri),.siicpè>so rtas. moles-
tísl dd eslbinaio, fiífsdò c Intesíinft*- M-

do.tlgalo) prisão de..ventre. Sío tíjíx po-
detóSò dlf estivo o i-éíUiiírlzador das sc-
eregOcs gaítrò-intestináits. A' venda em
todís tis ptiarmiiciss o drogarias:' vidtp,
a»D00.. Bí*ÒE-ltirÍos: Martins «• Bacelar,
ROssrlo, t7S.

!!ÍÍÍÍ!ÍÍI!ÍÍÍÍW!llllllll!ll!l!i• «-*. __*_

NÂO I AGÜA
COLORIDA!...

Fabricada pelos mais modernos e
scientlficos processos, a ATLAS é n
melhor da» tintas iam escrever. '

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
Intestinos, pioAtooí.6 Nhírvosa»,
ItAIOS X. Dr. Renato de Sonra Lopr»,
prof. da Faculdade. R. S. Joaé, 30, Vol.
da Pntrln, Ü3.

I iHDISCÜTIWÉLttlEKTE

eo

eo

1 A MELHOR WSTA PARÁ DENTES |
1 Limpa, não ai*à^cj*^* desinfecta §e perfuma =

SS

11 S0TtMBELL03 DEHTE8 QOEH OSA

WíVM
1 DÂ0<SE-M.0Jt SÔ^/IOSTRAS GRATlfi NAS SEGUINTES CASAS: 

|*
S Rainos SòbÉÜid àCÜ* . M da Quitanda, 91 1
= *- ; (ESqOINA R08ARIO) ==

]: Piáça Tiradentes, 36-38 ||
,. Àv. Itiò Ôrànfcòí 131 =

. Onvidoí, 183 |
. Át; Rio Braoco, 142 fi

I

Bm todas áa ãrogarlaB e pl%-*n-Jaciai
0BPÕSITO OBRAI»

3 óampos HÈrrbB 'à à,
> BIO DB JANBIBO :

H J. topes &
= CasaBazra
3 Julio Berto
S Perfumaria AtC-oida

e nos únicos agentes líára o Brasil

PAUL'¦J.iCÍHftlâtÔ^H & do
1° DEMARCO 96

AT VINÒA BÍ t(M)AS ÀS BOAS CASAS
" 
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O Governo da Republica e o Governo da Cidade | TODOS OS SPORTS
€ NO CONÜKESSO

SENADO
A SESSÃO DB HONTEM

OPreoe.Uu 30 uonadoroa, 0. hora
- ¦ habitual foi aberta a i-s-ão, eendo

<•+, '' approv.da, nem debuto, a acta da
i.união untcrlor.

Do expediente constaram proposl-- j» #ui i çjes ãa Câmara o autographos da
reaoluçâo sancclonadu. 1 .ram lidos
o#Jporecorea J_ divulgados.

UM GRBM-0 DE UTILIDADE
' - ' 

Na hora. destinada ao expediente,
o sr. Lauro Sodre requereu a publi-
cac.Ho dos estatutos o netas da Asso-
clação Central do Defesa do Norte,

' .i>arn. demonstrar a utilidade da r.
ferida sociedade.

• A. COMMISSÃO DE PODERES
Acto continuo, foi procedido o

i -sorteio dos membros da Commlssão
do Poderes, sendo retirados da urna
os segulntes nomes: Jeronymo Mon-
telro, Lacerda Franco, Ferreira Cha-
ves, Carlos Cavalcanti, Rosa e Silva,
Vidal Ramos, Paulo de Frontin, Lau-
ro Sodré e Benjamin Barroso.

A ORDEM DO DIA
Som debate, foram votados, de ac-

-côrdo com os pareceres, as seguin-
tes -matérias: única, do 'veto" do

- prefeito, & resolução do Conselho
que orca a Receita o fixa a Despesa
da Municipalidade para o exercicio
do 1924 (com parecer favorável da
Commlesâo do Constituição; unlca
do "veto" do prefeito, â. resolução do
Conselho quo concede uma faixa de
terreno, na explanada do Castello, aO
Club dos Funccionarlos Públicos Cl-
vis, para a construcção da sua sede
(com parecer favorável da Commis-
são du Constituição; 2*, do projecto
do Senado, autorizando a constru-

¦ cção de duas estações, em Belém e
Man-áos, pára pouso dos hydro-aviõefl
da Armada em serviço entre as duas
cidades, podendo o governo despen-
der até a quantia de 600:000$ (com
parecer contrario daa Commissões de
Marinha c Guerra e de Finanças*, o
U* da I proposição da Câmara, quo
equipara aos mestres e contra-mee-

.tres do Corpo de Sub-Officiaes da
Armada, os demata sub-offlclaes do

' mesmo corpo (com «arocer contrario
dos Commissões de Marinha o Guer-
ra o de Finanças).

A bancada amazonense entregou &
m*si uma declaração favorável ao
prorjecto do Senado, por cetè ;rejel-
Utda. L J

Nada mais havendo, foi levantada
à sessão. .

CÂMARA
O QUE HOUVE NO EXPEDI-
ENTE E NA ORDEM DO DIA

— A SITUAÇÃO DO PAIZ
.Presidida pelo er. Aruolpho Aze-

vedo e secretariada pelos srs. Heitor
do Souza e Domingos Barbosa, a
sessão foi iniciada com a presença
de 71 deputados.

SOBRE O SITIO
Lida a acta' da sessão anterior, os

sra. Annibal de Toledo, José Barre-
-to e Horacio de Magalhães declara-
ram que, ee presentes â sessão em
que a Câmara votou a decretação do
estado do sitio, teriam dedo eeus vo-
tos a essa medida.

A propósito da votação do estado
de sitio, tambem fez uma declaração
o sr. Adolpho Bergamini, mas de' quo teria votado contra a aua decre-
tação, quanto ao Estado do Rio o ao
Dlstricto Federal, por não compre-
hender o sitio como medida repres-
slva.

O sr. Azevedo Lima declarou que
o seu discurso, pronunciado na ses-
são de sabbado, não fora ainda pu-
hlicado. A culpa dessa demora não
lho cabia, pois, no mesmo dia, on-
tregara, _. tachygnaphia da Câmara,
d aeu discurso com ae correcções por
elle feitas,

Approvada a acta, foi lido o expe-
diente, que constou dos seguintes pa-
pels: representação de Amaraes PI-
•mentel &_., sobre a, emenda alte-
rando os direitos aduaneiros cobra-
dos pela importação de ladrilhos e
azulejos e officio do Ministério da
Justiça, o annexo do Senado fran-

. cez, com o parecer do sr. Berenguér,
-relator da Commlssão de Finanças,
sobre o projecto que altera a actual
codificação das leis francezas concer-
nentes a habitações .baratas e pt-
quenas propriedades, enviado a esse
Ministério pelo das Rotações Exte-
rioree.

NAO ESQUEÇA USAR
SABÃO RUSSO, solido ou liquido, o
mais hyglenico o saudável, contra as-
saduras, contusões, queimaduras, d8-
res, espinhas, caspa, comichões, suo-
res fétidos, amada e embelleza a cutis.

INICIO DO l'ILVZO
A seguir, o presidente communi-

cou quo, u purtlr dc amanhã, começa
a correr o prazo roglmoutal paru
apresentação de umendas ao orça-
mento da Agricultura,

FINANÇAS DO PAIZ
Unlco orador da hora do expedlen-

te, o sr; Azevedo Lima criticou a sl-
tuaçüo financeira do paiz. Criticou
tambem o contrato da siderurgia,
votado no anno passado, do afoga-
dllho, com o bou protesto, A mis-
sâo Ingleza financeira que nos visi-
tou oo seu relatório, fórum tambem
alvo das criticas do orador.

FALTA DE NUMERO
Annunclada a ordem do dlu e dc-

pois de upprovudaú vurlau reducções I
finaes, teve inicio a chamada pura a ,
votação nominal do "veto" ao pro- j
Jecto mandando dividir em ordena-
do u gratificação os vencimentos dou!
guardas deslnfectadores do li' classe'
da Saude Publica. Ao fim da cha- jmada, verificou .o que haviam vo-1
tado a'favor do "veto", oito depu-
tados o contra 97. Não havia mais
numero para as votações.

DISCUSSÕES ENCERRADAS
Fórum encerradas, sem debate, as

seguintes discussões: Ií* do projecto, I
concedendo um anno.de licença, com,
vencimentos, ao professor Vicente
Córnlcchlaro; tendo parecer favora-
vel da Commlssão dc Justiça o sub-
stltutlvo da de Finanças; 1* do pro-
jecto, considerando de utilidade pu-
blica a 1 .ndaçâoi Oswaldo Cruz;
tendo parecer favorável da Commis-
são de Justlçu, e 1* do projecto, con-
siderando do utilidade publica a As-
soclação Oeral do Auxílios Mútuos
da Estrada de Forro Central do
Brasil; tendo parecer favorável da
Commissão do Justiça.

SOBRE A SITUAÇÃO
Esgotadas as matérias constantes

da ordem do dia, oecupou a tribuna,
sem explicação pessoal, o sr. Adol-
pho Bergamini.

O representante do.Dlstricto Fe-
deral, . om . linguagem vehemente,
multo aparteado pela maioria, que o
contrariava em -suas asserções, tratou
da situação criada conj os suecessos
de S. Paulo, protestando contra a
prisão do jornalistas, principalmente
quanto á do dr. Renato Lopes, dlre-
ciur ü'0 JORNAL, órgão conserva-
dor, que, em suas columnas nunca
estampara qualquer commentario
que pudesse ser tido como incita-
mento á revolução.

Exaltado com os . epartea vche-
mentes e vlolentoe que recebia, uns
sobre outros, o orador concluiu em
phrasee condlclonaee para tirar con-
clusões que desagradaram ainda
mais a maioria.

Em nome da maioria, respondeu o
sr. Nicanor do Nascimento, que
enalteceu os últimos actos do gover-
no, recobendo palmas.

IProfligando os abusos que as au-
toridadee commettem sempre cm
momentos anormaea para a vida do
paiz, e secundando as palavras do sr.
Adolpho Bergamini, oecuparam a
tribuna, outros oradores, sendo tam-
bem muito aparteado»,- «W contra-
rio, pela maioria.

Respondendo a esses deputados e
ao sr. Adolpho Bergamini, falou
tambem o 6r. Antonlo Carlos, cujas
ultimas palavras, de defesa do go-
verno, receberam palmas.
No Ministério da Fazenda

O director da Despesa Publica
communicou'tao seu collega da Re-
cebedorla Federal que, foi deferido
pelo ministro o recurso interposto
pelos agentes fiscaes do imposto do
consumo José Francisco de Mattos e
Armando Wilson Cordeiro no aoto
daquella repartição que lhes negou
entregar da parte a que se julgam
com direito na multa de 11:799$130
Invposta k firma Pereira Carneiro &.
C. Limitada.

O ministro indeferiu o requeri-
mento em que o tenente coronel João
Buarque Barbosa Lima, pedia resti-
tu leão do valor de uma passagem to-
mada por conta do ministério da
Guerra para seu filho.

O ministro annullou o processo
em virtude do qual foi multada em
2:500$000 a Empresa Lloyd Mara-
nhense, aceusada do transporte de
uma purtlda de sal sem o pagamen-
to do devido imposto.

O ministro mandou ouvir o di-
rector do Laboraitorlo Nacional de
Analyses sobre o pedido de João Pe-
dro Barreto Pinto para praticar na-
quelle Laboratório.
No Ministério da Marinha

Embarque — Do 2° tenento commis-
sario Edgard Soares. Judice, no C. T."Piauhy", em substituição ao 1° te-
nente ' commissario Heitor Grccnhalgíi
de Oliveira.

Designações .— Do Io tenente com-
mlsSájlo Heitor Greenhalgh de Ollvei-
ra, para servir no Deposito Naval do
Matto Grosso, em substituição ao 2o
tenente .commissario Binar Lima de

mm*--'
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Lima; do contra-mestre Irínocenclo'Ribeiro da Hl.vu, puru embarcar no T."Belmonte"; do 1" tonontu ma-
chlnlsta Curiós Américo Pereira Oo-
mes, paru a Buso da Defesa Minada,
o do eonductor-muchlnlsiu da 2*
clusso Hum-orto de Freltns Thlbau,
pura o B, "Floriano",

O chefo do EstaJo -dalor da Ar-
mada, om qrdem do dia do hontem,
baixou a„ segulnto recommendação:"Aos srs. commandantes da esqua-
dra de exercício, navios soltos, cor-
pos o estabelecimentos riuvaos ro-
commendo façam recolher ao quartol
central do Corpo du Marinheiros Na-
clonnes, até o (ila 21 dc cada mez, as
praçus que, tendo terminado o tempo
do serviço, desejam reu luar bulxa."

Desembarque — üo 1° tenente com-
mlssnrlo Heitor Orecnhalgli do Oll-
volra, depois da respectiva entrega ao
seu . .instituto.

JuhU-,- Mllltur — Foram sorteados
presidentes dos 1" e 2" Conselhos do
Justiça Militar, .respectivamente, ò
capltilo de corveta Antonlo da Motta
Ferraz o o capitão de mar o guerra
Joaquim Nunes de Souza, om substl-
tulçjo aoa anteriormente sorteados,
em virtude do aviso n. 2.902, de 5 do
corrente, do sr. ministro da Marinha;
o o 1" tenente Bertlno Dutra da Silva,
para fazer parte do 1" Conselho de
Justiça Militar, em substituição ao
eàpltüo-tenente Haroldo Américo dos
Reis, que se acha licenciado, devendo
todos comparecer k Auditoria de Ma-
rlnha, nu dia 9 do corrente, ós 13
horas.

Em virtude de decisão do Conse-
lho de Justiça Militar, foi, por maio-
ria de votos, mandado arohlvar o pro-
cesso intentado contra o cupltâo-te-
nente engenheiro machlnista Roberto
de Alencar Osório, de accôrdo com o
requerido pelo dr. 1° promotor da
Justiça Militar, por falta de provas.
No Ministério da Justiça
POLIOIA

Está do dia á Policia Central a 3*
Delegacia Auxiliar.

O chefe dc policia assignou os
seguintes actos: exonerando, a pedi-
do, o bacharel José Alexandre AlVa-
res Velloso de Castro, do logar de
¦1"'supplente do 25" dlstricto, e Nlval-
do Carneiro Telles Ferreira, do car-
go de -escrevente do 8° districto; no-
meando: 1° supplente do 25" dlstri-
cto, o bacharel Joaquim Corrêa Tel-
xeira; commissario do 2* classe do
21" districto, Nivaldo Carneiro Tel-
los Ferreira e Manoel da Fontoura
Rodrigues/escrevente do 8" dlstricto.

GUARDA CIVOiL
Serviço para hoje:
Fiscal Napoleão o ajudante Ca-

bral; ronda geral, fiscaes Nicanor,
Libero e Ferreira c ajudantes Mace-
do e Noronha.

Uniforme, 8*,
Os fiscaes das 1", 3", 4", 5*.

ü", 7' , 10', 12», 13-, 14', 17 c 30"
socçõ-S, devem fazer apresentar dia-
rittmente á sédc central, etê segun-
da ordem, cinco guardas de cada
quarto.

Apresentou-se prompto .para o
sorviço, o guarda 205.

Devem comparecer hoje, ãs 11
horae, á secretaria, os guardas 265,
556, 686, 739, 1.285 c -54.

POLICIA MILITAR
Serviço para hoje:
'Superior de dia. major Jesus; of-

ficial de dia ao Quartel-General, 2°
tenente Oliveira; médicos: de dia,
capitão dr. Cartaxo; de promptidão,
2° tenente dr. Calmon; pharmaceu-
tico de dia, 2° tenente Camerlno;
dentista de dia, 1" tenente graduado
Castro; interno de dia, acadêmico
Carneiro; auxiliar do official de dia
ao Quartel-General, sargento Aure-

jllo; ordens k Assistência do Pessoal,
i duas praças dá companhia de metra-
! lhadoras; piquete ao Quartel-Gene-

ral, dois corneteiroa do 1°- batalhão;
musica de promptidão, a banda do
5" batalhão; ronda com o superior
do dia, 2° tenente Paiva; prompti-
dão ao Quartel-General, capitão-Au-
gusto; guarda: do' Quartel-General.
1° tenente Djalma; da Casa da Moe-
da, 2" tenente Manfredo; do Thesou-
ro, 2° tenente Guimarães Junior;
promptidão: no Quartel-General, 1"
tenente Saturnino; no 1" batalhão, 2"
tenente Waldemar; no regimento de
cavallaria, 2" tenente Escobar; dia
nos corpos: no 1° .atalhão, 1° tenen-
to Coimbra; no 2°, capitão Ferraz;
no 3°, 1° tenente Caldas; no 4", ca-
pitão Menezes; no 5o, capitão Barbo-
sa Li-ma; no regimento de cavalla-
ria, 1° tenente Vital o no Corpo de
Serviços Auxiliures, 2° tenente An-
thero.

Uniforme, 4° (kalci).
No Ministério da Agricultura

O ministro consultou o aeu colle-
ga do Interior sobro a possibilidade
de ser o engenheiro Pedro Barreto
Galvão, lente cm disponibilidade da
Escola Superior- de Agricultura,
aproveitado numa das vagas de pro-fessor substituto de mathematica o
dc physiua e chimica, ura existentes
no Collegio Pedro II, visto ter o
mesmo lente concurso para essas
matérias o redundar a medida sug-
gerida em economia para os cofres
públicos.

O sr. Miguel Calmon designou
o inspector agricola om Minas Ge-
raes _para represental-o na ." Ex-
posição Agro-Pecuaria, a realizar-se
a 14 do corrente, na cidade de La-
vras, naquelle Estado.

O ministro autorizou o recebi-
mento dos terrenos offerecidos á
União pelo agricultor Arllndo _aro-
ni, estabelecido cm Maria da Fé, Es-
tado de Minas, pura o fim de ser in-
fitallado, naquella localidade, um
campo dc _clee<jãu de batata anieri-
cana.

^- ü _r. Miguel Calmon oriooml*
nhou ao ministro da Fazenda, por
edplu, o telegramma quo.'lhe íoi ,ui-
rígido pela Federação Rural do Rio
Orandu do Sul, solicitando provi-
dencias no sentido do serem os ad-
mlnlstradorcs das mesas du rondas
f.dcrni-, naquelle Estado, «clentlft-
cados do ostarem oa criadores laen-
tos do disposto no regulamento dos
contos asslgnudas.'

Requerimentos despachados:
Companhia Altos Fornos Brasilei-
ros, soclcdado anonyma, com otáa em
S, Paulo, pedindo Isenção de dlroltos
para diversos materlnes o machlnas
que pretende Importar para a con-
íilrucção do uni ^ilto forno u carvão
de madeira em Morro Grande, E.
F. Central, Estado dc Minas. Com-
pareça «o Serviço Geológico e Ml-
neralogico do Brasil, pura os neces-
sados esclarecimentos,
No Ministério da Viação

Por portaria do ministro, foi pro-
movido a 2" official da administra-
ção dos Correios de Alagoas, imr
merecimento, o umanuense João
Leite de Oliveira.

O er. Francisco SA concordou
'-.-"ii n prnpnsia ,io Banco do Bra-
Sll, no 'sentido dos Correios e Tele
graphos do Theophilo Ottonl, ,<effe
Ci.uer.em o recolhimento dos respectl-
voa saldos, por Intermédio idu sun
agencia naquella cidade.

Ao diroctor da Central, o mi-
nistro autorlz-u a adquirir, por cem
contos de réis, a Lulzu Gomes de
Lemos, o predio e terreno de eu%
propriedade situados k Avenida Con-
torno, em Bello Horizonte, para ln-
-taüação do escriptorio dn 3* secção
de Tracção, c novas construcções que
se tornarem necessárias, da Central
do Brasil.

Em solução a uma consulta do
dlrector da Central, o ministro decla-
rou quu o pagamento dos emprega-
dos, que servem, no Exercito, idcví
ser sempre feito pelos pagadores da-
quella Estrada, á vista das respectl-
vas folhas, ars próprios interessados
ou aos seus procuradores, nos casos
em que, pelo facto de se acharem
servindo om pontos afastados, não
possam pei-oulmentc receber.

Indeferindo os requerimentos
em que João Ferreira dos Santos o
Luiz Aubin Pires pediram licença, o
ministro determinou ao director dos
Correios que, em vista dc estar ve-
r.ificado a ausência daquelles fun-
ccionarios da repartição, por mais
de 30 dias, mando lavrar a sua do-
missão.

 O sr. Francisco Sá autorizou o
dlrector d<-s Telegraphos," a adquirir
á Companhia Brasil de Electrlolda-
de, o material "Telefuuken", de sua
exclusiva fabricação, destinado aos
melhoramentos das estações radio-
telesraphlcas do dlstricto radio do
Amazonas, na Importância de réis
156:2705000.

 O ministro auloriíou o director
da Central do Brasil.' a tornar cffe-
oliva a acquisiçãu de um terreno sl-
tuado á rua Aruhias Cordeiro. 121,
do propriedade do Luiz Perez Qucza-
da, necessário á. construcção do uma
passagem superior na nova estação
dc Silva Freire,, antiga Intermedia-
rio.
No Conselho Municipal jj
UMA MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE

AO GOVERNO
A sessão tevo a presença de 15

intendentes o a presidência do sr.
Penido.

A-ctas anteriores approvadas e o
e-pediento dcstlltuido de importan-
cia.

Além de uma Indicação do ér.
Guimarães -lvitrando melhoramon-
tos urbanos, houvo a approvação de
umu indicação oubeoripta pelos srs.
Garcez, Cândido Pessoa, Henrique
Guimarães, Baptista Pereira, Alberto
Beaumont, Laginestra e Vieira de
Moura, exprimindo a solidariedade
do Conselho ao governo, em prol do
movimento armado que rebentou cm
S. Paulo.

Essa indicação foi approvada pe-
los que se achavam no recinto e o
sr. Beaumont pediu que constasse
d- acta a unanimidade da approva-
ção.

Em seguida, o sr. Menezes oc-
oupou a tribuna, de onde recordou
traços ..ographicoa do dr. Aureliano
Portugal, recentemente íallecido, pe-
-dindo inserção, na acta, de um voto
de pezar.

Passando-so á ordem do dia, íoi
todo a matéria votada, deixando de
ser approvados o projecto 52, cm
virtude de substitutivo e u de u. •!,
que voltou ao seio das commissões.

Para hoje designou o presldente:
— Em Ia dl-scussão, o„j>rojecto n. 20;
ein 2*. oa dc ns. 6, 16 o 19; c cm 3",
o dc 1).' 113, du 1923.

Na Prefeitura '
•Tove uma longa conferência com

o prefeito solíro detalhes do des-
•monte do Castello, o sr. Leonardo
IKennody), chegado recentemente <i
esta capital procedente dos Estados
Unidos.

O director de lnstrucção, assi-
gnou, hontem, os segulntes actoa:

¦Duaignaiido — As adjuntas Maria
Anialia Cristofaro, para a 10* escola
mixta do 6o dlstricto e Mar'_ Coelho
de Serpa, para a 8" do S°; as sub-
-titutas de udjuntus Edyr Borgerth
'Fei—eira, para a 10" mixta do 6";
Aristotelina Pires Ferrão, dará a 13*
mixta do 9"; Amalia Ferreira da
Silva, para a 1" masculina do 19";
...Ida Baer Bahia, para a 1* m'xta
do 2"; Amélia Granjo Machado Viei-
ra, para « 1" mixta do^".

Transferindo — A adjunta Nair
Pillar Guimarães, para a 11* do 5°.

OS MI.12TINGS DE 18 E 14, NO
JOCKEY CLUB

Os progruimuas para us' duas cor-
ridas que serão realizadas, no Prado
Fluminense, domingo o segunda-
feira próximos, ficaram' hontem pela
segulnto forma, dctlnttlvamento or-
ganlzudos:

Corrida do domingo
1* pareô — Prêmio "Pardal" —

1.200 metros — 3:000*000 — Tu-
pau 55 kilos, Herõu 56, Frugoso 53,
Bahia 53. Benl 52 o Bolívia 53.

2o pareô — Prêmio "Llnlers" —
1.450 metros — 3:00»|000 — Capa-
taz 54 kllos, Querol 53, Vândalo- 65,
Gigante 53 o Grasapoppet ,49.

3" pareô — Prêmio official "Cria-
ção Nacional" — 1.00U metros —
5:00üí — Regente 53 kllos, Paranan
61, Pimenta 61, Ocaso 53, Favorita
51, Florldor 53, Garupa 63, Tritão
63, Plraju* 63, Pcqucry 63, Pules 51,
Perdiz 51, Pânico 53, Baroncza 51,
Barão 53, Baby 53, Barbara 51 o Bu-
.cphalo 53.

4" pareô — Prêmio "Evl| Eye" —
1.750 metros— 3:000* — Nassau 54
kllos, Basing 48, Uruayê 60, Dctra-
qué 52, Liberte 55 e Querélla 52.

5" pareô — prêmio "Sul Amerl-
ca" — 1.750 metros — 5:000*000,
offerecidos pela Companhia do Segu-
ros Sul America — Lacrau 56 kllos,
Hercules 54, Arlstéa 46, Nljlnsky 47,
Olympo 46, Lil- 52 e Mlrasól 50.

fi" pareô — Prêmio "Sunstar" —
1.750 metros — 3:000* — Salemo
54 kilos, Patrício 55, Thebus 53,
Mico 6*J, Alsaclana 52 e Molecote 55.

7° parco — Grando Prêmio "Jo-
ckey Club" — 3.200 metros — réis
30:000* — Mehemet AU 50 kllos, VI-
slgodo 53, Éden 56, Albeniz 56, Me-
tropole 56, Pertinaz 56 o Ronden 53.

8° pareô — Prêmio "Big Boy" —
1.600 metros — 3:000* — Suntuz-
za 53 kllos, Solldago 55, Ramalero
55, Rapozão 53, Rei do Ouros 05 c
Rouleuse 61.

Corrida do soBtindu-folra
1" pareô — Prêmio "Cacique" —

1.460 metros — 3:000$ — Grass-
poppet 48 kllos, Okapl 55, Modesto
55, Lunius 62, Rayon 53, Wilson 55
o Mulatlnha 49. .

2o pareô -— Prêmio "Adversário"
1.200 metros — 3:000* — Jazz Band
55 kllos, Perdiz 53, Chininha 62, Benl
52, Tribuna 52, Monumonto 55, Pa-
lés 52 e Tupan 55.

3o pareô — Prêmio "Criação Es-
trangeira" — 1.300 pietros — 5:000*

Tymblra 55 kilos, Fluminense 56,
Tamoyo 56, Trovoadu, 50, Samarilla
50 <í Vonturosa 53.

4" pareô — Prêmio "Gaudie Ley"
1.300 metros — 8:000$ — Re-

view 53 kilos, Regente 53, Baby 53,
Blsturi 53, Boreas 53, Brisa 51, Mimi
Ali 51, Florldor 63, Paulista 51. Pu-
query 53, Fragoso 53, Brllhautu 03
c Paraná.

6o pareô — Prêmio "Medra Rlen-
da" — 1.600 metros — 3:000*000

Noiva 55 kilos, Jaçanan 47. Dia-
mantlna 48, tnibuia 47, Obelisco 02,
Ouvidor 48, Noé, Rio Pardo 53 u He-
róo 46.

6o pareô — Promio "Ronden" —
2.200 metros — 3:500* — Sobera-
no 53 kilos; Nero 61, Magnificencc
03. Nassau 50 c Marathoti 55.

7o pareô — Prêmio "Querélla" —
Í.600 metros — 3:000$ — Ripou 55
krlos, Tapajoz 51, Basing 54, Velle-
da 51, Solidago 54, Galga 47, Co-
cquidan 50, Caravana 51.

VOOTBALL

como so vo pelu tabeilu uuima,
continua eni primeiro logar com I
ponto perdido o Fluminense.. O São
ChrlBtovflo, om 2o logar, com 4 pon-
toa pcrdldcs. Em 3" o Flumung^
com 6 pontos pordldox. -Em 4" u
America, com 7 pontos perdldu». Em
5" logar, empatados, o Botafogo, o
Hellenico e o Bangu', cem 8 pontos
perdidos o em 6o logar, com 11 pon-
tos perdidos, o Brasil,
RESOLUÇÕES DO OONSEMIO TE-

CUN1CO DA LIGA GRAPHICA
DE SPORTS

a) approvar a acta da setisão un-
terior; b) lojiçar em acta o voto de
pezar pelo fallecimento do progenl-
tor do sr. Mnrlo du Souzu G.raçtt, se-
cretario do conselho; o) escalar os
seguintes julzís c- representantes
para os jogos de 13 dò corrente: P.-i-
pelaria Cruzeiro x Papelaria Unlã. .
primeiros quadros, Jurbu. Peixoto-,
Jornol do Commercio x Buptl.tii de
Souza: juizes, primeiros quadros, An
tonlo Caslro Pinho; representante
Mario Graça; escalar o sr. Luiz
SanfAnna ' 

para representante dn
match "A Noite" x A. S. P.apelarl.i
Cruzeiro, no -dln 6 do corrente; dl
approvar o match Papelaria UniflO
x Ferreira Pliitó, mandnndo marcar
dois pontos ao 2" quadro do Ferreira
Pinto, por ter vencido por 4x1;
Idem, Idem no 1" quadro do Ferreira
Pinto, por ter vencido pelo «core du
3 x 2; o) rejeitar o relatório do re-
presentante da &lga, no match Pt
menta de Mello x Baptlsta de Souzu.
por Inverldlco; f) approvar o match
Pimenta de Mello x Bnptislu de Sou-
za, poi' ter vencido por 1 x 0; g)
approvar o match dos primeiros quu-
dros Pimenta de Mello x "O Jorna'."
I. C., mandando marcar dois ponto*
ao Pimenta do Mello, por ter vencido
pelo suore de 2x0; li) approvar o
auto da directorla transferindo "slne

die". o match pupilaria Cruzeiro x
"Jornal do Comuierolo"; I) lidem, so-
bre o acto d-a directorla que refòr-
mou a pena imposta aos amadores
Pedro Celestino, do tres partidos
para uma (suspensão); Alberto M<"-
ritz 0 Adhemar Silva, r_levundo 'i
pena de advertência; j) 0'ftlcio d*l
"A Noite", communicando que o
match entre este club u o Papelaria
Cruzeiro será no grotin.l do "Jornal
do Commercio": k) offlcio da Pape-
lurla UnlSo. cornmunicando nu» o
match entre estu club n o Baptlsta
de Souza será no ground do Fidalgo
F. C: considerar projecto de de-
liberação ti 'pi—poata do representai!-
to da A 'Noite", sustando sua dis-
uussão por uitu dias. ile accôrdo
com a resolução do conselho, parn
ll mesma receber emendas.

O SPORT NOS ESTADOS

Incluindo os resultados dus jogos
de domingo passado é a seguinte a
colocação dos primeiros teams dos
clubs da A. M. E. A.:

Primeiros teiima

Jogos Goal

"" MM 
-

J. G.|p.|E.P.|C. 3llíl.

Fluminense.

EOOTBALL EM MATTO GROSSO
CORUMBÁ', 8. tO JORNAL,) —

No match hontem realizado em
•Hsputa do campeonato1 local de
football,. o Riachuelo venceu o Co-
ruirrbaense por ilols a um goal.
VVV^VVVVVVVVS/VVVV'V>AAl-VK^*^--'V>AA'-*-1

Asylo Agrícola Santa Izabel
O dr. Jostno de Medeiros .ónlre-

gou hontem ao dr. Pereira Junior
presldente do Asylo Agrícola Sanlo'
Isabel, de Juparanã, cm nome da
commissão promotora do banquete
offerecido ao dr. Edgard fista o
quantia de 2!i«,*. saldo proveniente
da Importância apurada para aquel-
Ia homenagem e qüe a referida
comml(.ão destinou ãquello Asylo.
como donativo.

Vip TERRESTRE EIMIM
.. F. C. do Brasil

A ootaçio Central forneceu, hon-
tem, por couta dos diversos iiuii.hI--
rios o outras repariiçòcs publicas,
37 passagens, na Importunem tu-
tul du -HiSíStio.

Por abandono do emprego foi
dispensado du serviço da Central do
Brasil o giaxelro du deposito du S.
Diogo, João Henrique du Co-ta,

Fui demltlldo o t.abuluuüor do
2* classe do deposito do Corlnlhu,
Antonlo de Paula,

l •— Despachos da directorla: Wul-
domlro da Silvu Graça, Gusiivo __-
ptista NupomuL.no,, pedindo licença
— Concedo um mez, com ordenad»;
Onofro Leal, José Ualdino, L>ulz dl-
mões Vlllela, Paschoal Protta, Idem
Idem — Idem I u, com 2|3 •fc
dlarla; Evaristo tionçulvé. Sani|_i_,
Idem Idem — Abont-.iii-He 30 dias,
de accôrdo com o art. 1.9 do regu-
lamento; Dnvtd Alexandre M»nd€»
pedindo restituição de excesso de
frete — Uestltua-se u Importância
de 107*500; Theodoro Henrique, pe-
dindo certidão — Certifique-se; PU-
nio Bittencourt, pedindo 2" vln de
rteenflcho — Entregue-se, mediante
pagamento da respectiva taxa; En->
genio Ferreira de Macedo, pedindo
i .admissão — Attendidò, como ux-
tranumerario, á vista das Informa-
çf>03; Slmpllclano Roque Machado,
Durval Ccsar, idem idem; Ernestina
icixeiiu . ilvn, pedindo para man-
lor uni-vendedor de café o doces na
plataforma da estação de Engenhei-
—i Atí>""*tn FÚrtAdO" -u-.--ln Mlnmn-
6en, pedindo inclusão de material
em concorrência; Antonlo Pinto Ri-
beiro, propondo permuta de dor-
mentes por uma faixa de terra —
Indeferido; Edgard du Carvalho,
""dindo collocação: Waldemar Por-
reira da _Ilva, pedindo readminsão

Idem, á vista dn Informação:
Rrasillan Meat Company, pedindo
i-lovução de estadia — Idem, em
W-ta ,1a informação do trafego;
Jolins-ilanvllle do Brnsli S|A., pro-
pondo fornecimento di- material;
Benvidos Comes, Durval Recls de
Oliveira, pedindo readmlssão —
Não convém; Mario Franco da Uu-

.ia, pedindo o logar tio despnchan-
to; Lutz da Cosia Ferreira, Floriu-
no Peixoto dc ViiHconcclIot., Home-
ro MagilUinen Vlclrn, I._.-.-; Jo•. *r.d-
xeira, pedindo collocação: Antonlo
Nepomuccno Villaça, pedindo read-
missão — Nâo ha vaga; Mathlae d"
Refeo Barros. pedindo Inscripção no
concurso para praticante de confe-
rente; Miguel Ramos Machado, Ma-
noe! Rocha Netto, pedindo readmis-
«ão — Aguardo opportunldnde; Mid-
dletown Cor Company. pedindo pa-*ramp»>*o — O j.*-i*->i.*TH>tn \n fnl ^«h-
lu et tido .1 uoiifiiderai;;. i .'o minl-=*rp,
nüo cabendo mais a Estrada resol-
vel-o: Continental Produdts Compa-
nv pedindo rei.b!iiionto de dc. na-
cho do carros cm Ulveráatt eatuQ-fieti

Attendida, do accôrdo com u purs-
cer do trafego.
No Lloyd BrasiWro

O vapor "Ihi-i|_ba" sairá liojt- pa-
ra Porto Alegre.

O vapor "João Alfredo" sairft
no dia IS u o "Ceará" a ^5 do cor-
rento paru Manãos.

U vapor "íris" sairá amanhS
para Penedo.

O vapor "Commandante Manoel
Lourenço" sairá no dia 20 pai-
Iguape.

E' dever de todo homem
assegurar o futuro dc «ua família.

Assegure-o V„ adquirindo it .terra
onde localizar o seu lar, a qual é
vendida com as maiores facilidades
peia
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DB JANEIRO
Rua du Assembléa. 70—Contrai __51
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DENTES ARTIFICIAES
'NENHUMA IHFFTfinHIVÇIA. DOS

NATURAES

DR. SÁ REGO - Especialista
1'ER-EIÇAO ABSOLUTA

DuriH-O ind.ftnttln. Teuknlvu mo-
dernn. Rua du Ouvidor, (IT (_-q. da
do Carmo), Te .phone IV. 481 —. nio d*
Janeiro.

ATE' ONDE VAE 0 CORREIO,,,
v.o as sabias II-
çOes dos notáveis
professores da _s-
l-OLA -lU.lLEIRA
I-E ErJUCAi;iO E
K N . INO. Estudao
por corrcspondcn-
cia a vossa proprta
,)lii_ua, as sctenciis
o artes d o vossa
liiedlleeçao e ai-
cançarels o maior
c.tllo na vtda — a
fortuna e o poder.
Pedi liojo mesmo
os estatutos da E*-
cola Brasil.ira da
Ensino por Corres-
pondencla, á Ave-
nlila Itlo Branco

dizendo o curso quo preferia.

e auto-planoa
aliem! es — Pe-
.am pregos a
catálogos a R.
Kerrelra & C.
Rua S. Fran-
c I _ _ o Xavier
r.. 388. Telcpho-

Dá-se srendes prazo».
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Loteria do Estado de Mina:
Única no mundo que distribue $0 por cento em prêmios
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Bilhete inteiro 30S000
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Apenas 18 mil bilhetes
iitelro. . . 15S000

Décimo.. . 15500
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A' VENDA EM TODA PARTE

urog.no"
Fortlficante (|uo so impõo por s_

a sua. propaganda feita por todos
quantos delle fazem u_o. AIJGMKN-
TA O APPETrTE, ENGORDA,
FORTALECE E 11EST1TUE A BOA
CÔR. E sobretudo nas pessoas lm-
paludadas, nas depauperadas por ez-
uesso de trabalho phyeico o Intolle-
ctual, que o '"'CAROGENO" realça o
seu valor. Com o uso de dois fras-
cos o paciento certlflcar-se-a da ef-
fiulcncià (1'._sk importante prepara-
dn. Composição de QUIXA, KOLA,
STRYCUNOS c ARSÊNICO, medi-
camentos já dc aobia conhecidos
como de real prestisk- ao combate
em todot os casou d. fraqueze. _a-
bor agradável.

Vende-se cm todas ae Drogaria» o
Phafmaciae.

v- . ' 
Fundada pela 
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A LLGEM11ÍM EI If IÉ Kf RIC ÍTAETS -
GESELLSCHApJ BEBLIM f

INSTALLAÇOES h.yDRO^ELECTP3!CAG
\ PARÁ OIDADEBaVWLAS E FAZENDAS

. .Elaboramos orçamentos gratultamonto :.._ -,v
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-OBOE IODO

precisàes de dinheiro?...
TEKTAE A YOSSA SORTE DO

Campeão de Minas
AGENCIA GERAL DE LOTEKIAS

SUCCURSALDO CAMPEÃO DO SUL.

Raul G. Beirão & C.
9- RUA RODRIGO SILVA - 9

CAIXA POSTAL 2168 End. Telegr. CAMPEÃO /
TELEPHONE: CENTRAL 728 '¦ RIO DE JANERO 
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O conhecido I
preparado allemãoII
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'TAESCHVER"

Ilcmcdlo infalllvel em
casos dc

ASTHMA. -RO-CmTKS,
CATARRHO-LARTUGEO

e COQUELUCHE
A* venda nas pharmacias

c drogarias
t>_f__to K«-r«l:

CARLOS 1tXB.fl _t Cia.
CAIXA POSTAL 191. — RIO
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YV/.ein annoe hoje:
A «enhorlta Soleno Plragibe, filhu

du doputado pelo Dlítrlcto Foderal.
ur. Vlconto Plragibe;

A snhora d. Ald* Bfthlana, ee-
posa do dr. EUetarlo Bahlana;

O ur. Arllndo Ott-sro Senche-í,
funcolonarío da l.lglit.

Paz annos hoje o dr. Annibal
I*rata Soares, medico da Saudo Pu-
bllca.
rKSTAS INTIMAS

Os hoepcdes do Hotel Phenlx,
ncHta capital, homenarcaram, na
noite do 7 do corrente, a, «ra. Ro-
Bfiide do Miranda, osposa. do sr. Uc-
üündo do Miranda, proprietário do
referido hotel, pelo motivo do seu
annlversarlo natallclo,

As danoa* prolongaram-ae ato ai-
ta madrugada, «endo aoa convidados
otforeiilda faria moea (lo doce», vi-
iihoH o gelados.
TESTAS

Em signal do regouljo pola data
nalallcla do nua esposa d. Leocadla
do tíuuza Coutlnho o do nua irmã
d. Cecília do Almeida Cardoso, cs-
posa do er. ''"ranclsco do Almeida
Cardoso, haverá, hojo, 6, noite, na
residência üo capltallela, sr. João
Cotulnlio, unia recepção oftoroclda
du peísoao do anilzado daa annlvor-
tu dentes. -

Para essa reccpipio íol contratada
numerosa orchestra quo abrilhanta-
rá o« dansaa, tendo sido, ogualnien-
to, ornamentados de flores naturaes,
os aalõCH de recepção da vlvenda do
er. João Coutlnho, á rua Souza Car-
valho, Engenho Novo.

A dlrectorla do Oromlo Repu-
bllcano Portuguez fará realizar, do-
mlngo, das 15 ás 20 horas, uma fes-
ta dansante, tendo sido Contratada
a orchestra Schubort para abrllhan-
tal-a.
BAIbES

Reallzui-so-fi, no dia 14 do cor-
rcutè, no Club dos Diários, um bal-
lo, orguulvuido pela colônia france-
7,a no ltio du Janeiro, para conmie-
morar a duta do 14 de julho.

Terá olle inicia á« 'J2 horus.
Cli.VS DANSANTES

"ilávcrá, «ftbbadó o domingo, nos
ealõfs do Palace o Conipacabaua
Talace Hotel, chás dansantos pro-
movidos pela gerencia daquelles ca-
tábbleulment-oH.

A prenda do Gloria 1 lotei fará
rcalízai\,domingo; das 17 áa 11) ho-
rus, nos salões do hotel, um chá
danam le.
HOSPEDES B VIAJANTES

Abordo do vapor "Rodrigues Al-
ves", procedente ile Maniio». chegou
a esta capital o dr. Astrolablo Pa«-
«os, director dn Universidade Ama-
zorfense c inspector da Prophylaxla
Rural do Estado.

Tanln ao «eu desembarque como
no Hotel Paulleéa, ondo .se acha lios-
podado com sua família, o clr. Astro-
lrtbio Phssob recebeu muitos amigos
o pessoas do suas relações.

A bordo do "Van Dleli", em-
bnrea, amanhã, á tarde, para os Es-
tados Unidos, o dr. h. V. Hlte«, di-
.rector da Casa Publicado™ Baptisttt,
0 soclo do Circulo de imprensa.

O (ir. L. R Hites segue acompa-
nhado rie sua esposa o filhos, de-
vendo gozar 1 anno de férias em sua
palrla.

Occupando a direcção da Casa
Publicadora Baptlsta. fica o dr. li.
Wiatson conhecido educador e dire-
ctor do. Colleglo Baptlsta desla ca-
bllnl.

Porte, hoje, pui'il' a Europa, a
horío do vapor "Ceno.ro B«ttleta",
o tu: FranclAco Uáturl, pao do dr.
AlMno Lattorl, clinico nonlu. cidade.

Parto hoje para a Europa, ,i
bordo do "JJeolatKfla", o dr. Ro-
«liiotlo Pinto, profcaeor do Mimou
Nacional, que vao roproeentar o
Brasil no Ocrnfrewo do Aniorlcanls-
Us a' so reunir eni agosto próximo,
om Hoya o Oottcmburgo.
EN'1-ERItü.S

Reallzou-ao hontom, oom grande
concorrência, o enterro do ar. An-
tonlo da Cofltu , Cardoso, aogro do
noiwo companheiro s'r. Argemlro da
Silveira BulclO. gerente d'0 JOR-
NAL.

No coniltoiio do H. Krancloco Xa-
vier fórum «sepultados hontem, os
restos uiortaes da ura. d. Sophlo
Oarnler Bastos, ' Irmã do almirante
Oarnler e avó dos srs. Carlos Lyra
o dos drs. Francisco o Araújo Lyra.

O feretro tevo grande acompanha-
inento, sendo depositadas sobre o
atando multas coroas o palmes de
florcu naturaes.

O ferotro saiu, ás 16 1.2 horas, da
rua Carmo Nelto n, 27S, onde oc-
correu o óbito, seguido de Innumoro-
«os automóveis e coberto por multai
ucroiie, palmas o flores naturaeu,
sendo.dado á sepultura no cemitério
de S. Francisco Xavlor.
MISSAS

I Religião l

FORMOSINHO
LUVAK. LEQUES, CHAPEOS,

GRAVATAS, ETC.
Ouvidor 13(1 - Av. It. llrnneo 171

CONSERVAR E' EC0N0MI8AR !

FENAFTALINA
cm folhas, protege blbllothaoaa, rou-

pus, etc, oontra os Insectos.
PACOTE 1.-S5U0 "

ELECTRONAPHTOL
(Benzina solida)

Tira-Nlanchas o Desinfectante
Vlimo iç.100

Dop. D. KLANIMER * C.° — RIO
ilalxu postal 7 on

Rezam-se as seguintes:
Hoje:
Na egroja de S. Francisco do

Paula:
no altar-mfir, ás 9- horas, em suf-

fraglo da alma do d. Jesulna Valde-
taro do Losslo Seiblitz;

no -mesmo altar, ás 10 horas, pelo
repouso tia alma de d. Albertlna
Peixoto Brandão;

No altar-mór da matriz da Can-
delaria, ãs 10 horas, em suffragio
da alma de d. Emérita Bocayuva
Cunha;

Na matriz do Engenho Novo, il«s
I) horas, em iiiiftraglo da alma de
Tliomó Oonçalves Ixige;

No iiltar-mór da matriz do 9. Jo-
só, án 1) horas, por alma dc JosC
Severluno ilo Mello; '•

l«fa matriz da Clioria, altar do S.
Coração do Jesus, ás 1) huras, por
alma do tlr. Cnmlllo Fonseca;

Na matriz do Santlealmo Sacra-
mento. ás 0 1|2 horas, por alma de
Manoel Alves Pinheiro;

Na matriz «Io Santa Rija,' ás 9 1|2
horas, por alma de Fernando Fer-
niindes de Souza; •

Na matriz de 8, José, ás 9 1*2 ho-
ras, por alma de Arthur de Carva-
llio Fernandes;

Nu mesma matriz, ás 9 horas, por
aluiu do tl. Maria da Apresentação;

Na matriz ile S. João Baptlsta, ás
9 1|2 horaa, por «ilma de Josephlna
Gomes .Simões;

Na matriz do SS. Sacramento, as
9 lioras, por alma de Manoel Rocha
Burros;

Na matriz do Engenho Velho, us
1|2 horas, por alma de Sebastião

Monnerat:
Na matriz do Bom Jesus, em Pa-

quetá, ás 7 l|2 horas, por alma do
dr. Aristides F. Caire;

Na matriz de S. João Baptista, as
lioras, por alma do dr. Aurellno

Leal;
Na matriz do SS. Sacramento, ás

8 horas, por alma de Jurandyr dos
Santos Marzagão;

No altar-mór da matriz do Santa
Rita, ás 8 horas, em suffragio da
alma ile d. Anisla Dantas;

Na matriz ile S. .rose,-ás 9 li2ho-
ras, por alma de Arthur de Carva-
lho Fernandes;

No altar-mór da-egreja do N. Se-
iihorii ilo Carmo, ás !) 1]2 lioras, por
nlma flo Armlndo Pinto Soares dc
Moura; •• .

Na matriz (le N.. Senhora da'La-
pa. án li luirus, por alma de Antônio
Borlido Mala:

Nn egreja de-Santa Ephlgonla, fis
fi 1|2 horas, por alma dc Antônio
Borges de Castro;

No mosteiro do S. Ilenlo, ás 9 lio-
rns, por alma de José Gonçalves
Vianna. ¦ ,.~ ¦'.'

Amanhã:
Na matriz da Candelária, As 9 l|2

horas, em suffragio da alma (le
-mme. Germaine Ernestlne Larrat;

Na egreja (le S. Francisco de Pau-
Ia, ás 9 1)2 horas, por .'tinia de Raul
Nlelsen:

Na egreja dc N". Senhora üo Car-
mo. ás 10 lioras, nor alma de d-
Isabel Rodrigues «ia Silva.

CATHOLICISMO
IjAÜS PERENNE

A adornçfio do Santíssimo Sacra-
mento hojo duranlo o dia, comecau-
do ás horaa rio costumo, Hora na ma-
triz de Inhaúma o duranto a nelto
começando ás 18 1|2 horas na ca-
pella das lrmas Franclscanas de
Itajtorfpe; ambas estas ceromonlas
terminarão com benção .

O "Laus Percnno" nocturno nas
casas religiosas femininas 6 prlviuil-
vo da communldado.

; S. JOSE*
Como todas as quartas-feiras,

hoje, em varktè templos serão reza-
das missas eni louvor do glorioso H.
José, padroeiro da Egreja Universal.
Dentre outras destacam-se:

Capeila de N. S. das Dores, rua
Marlz e Barros, ás 7 1|2 horas, com
eommunhão geral da Ordem Tercei-
ra do Nossa Senhora do Carmo o
Santa Thereza.

•Matriz do Engenho do Dentro, ás
7 1|2. horas, missa com cânticos o
eommunhão, para pedir.a protoeção
desso glorioso santo, na vida o, prin-
clpalment'.*, na. hora da morte;

Matriz da Salette, mlsa com can-
ticos, eommunhão e benção do San-
tlsslmo Sacramento;

A's 7 horas, no santuário do
Meyer, na greja do 'Parto o nas ma-
trizes de S: João Baptlsta da Lagoa,
o de S. Chrlstovão;

A's 7 1|2 horas, nas matrizes do
Engenho Novo. da Salette, de Lour-
des o na eapella de Nossa Senhora
Auxiliadora;

A's 8 horas, na matriz do Jacarô-
paguá.
O 8.» ANNIVERSARIO DA LIGA
CATHOLICA JESUS, MAMA, .IOSE'

DO SANTUÁRIO DO MEYER
A Liga Cathollca Jesus, Maria,

José, do Santuário do Coração de
Maria, á 'i-Uk 

Cardoso, no Meyer,
commemoriíndo o oitavo annlvorsa-
rio dc sua fundação, realiza ho do-
mlngo próximo uma Impononto fes-
ta, constante dos seguintes actos:

Como preparação dessa festa, ha-
verá um retiro de tres dias, a como-
«jtfr do dia 10, amanhã, até o dia 12.

Esse retiro que í exclusivamente
dos homens .qUO perteíicem a Liga,
começará fis 19 1|2 horas 

"e 
terá como

pregador 0' revmo. padro Florentlrio
Stmotr, vigário da parochia do Nos-
sa Sonhora das Dores.

Os sócios todos devem assistir a
esses actos, principalmente aquellcs
quo hão do fazer o seu Ingresso na
nlesma associação.

Os srs. prefeitos o viee-prefeitos
nfio devem esquecer nestes dias '«.
obrigação quo lhes cabe, pelo . regu-
lamento, de convidar novos sócios e
desdobrar scü zelo o actlvidado em
prol dos interesses collectlvos. •

No dia 13, ás 8 horas entrará a
missa, a qual será officlada pelo
revdmo. padre João Baptlsta Smlts,
dlrector geral das Ligas Cathollcas
nesta capital. .

Toda a parte central do Samtuarlo
do Meyer, fica reservado no dia da
festa aos sócios da Liga, cabendo as
senhoras a delicadeza do ceder-lhos
os logares.

A missa, quo será rezada por in-
tenção dos sócios da Liga, terá o
acompanhamento dc cânticos, haven-
do pregação e distribuição durante a
eommunhão de pequenas lembran-
«jas da festa a todos os assisten-
tes,

A's 19 horas realizar-se-á 'a so-
lcmnldade final da festa, constando
a mesma da' benção' dos "cinco novos
estandartes, da Imposição "dós" cor-
toes aos novos sócios effeotlvos e as-
plrantes o da aggregação canonlea da
Liga do Meyer a primaria de Santo
Affonso.

Seguir-se-á a procissão pelo Inte-
rior do Santuário o terminará tudo
com a benção ilo Santíssimo Sacra-
mento e cantlscos do Manual.

N. SENHORA DA

_____^^MMM-^^^MM^^^^^^^^MM[^..Ma_MaMM»_n_______**-*****p****"****^^

HotelCopacabana Palae
13 DE JULHO DE 1924

Elegantíssimo baile com riquissimas
prendas de "Cotillon" e "Souper ,
em commemoraçao ao 14 de Julho

RAiWAlTeFLORELLE
IIÜSEâSI Abrilhantarão o baile, oom números interô-santea RjjjrâÉ 1

§m|ÍÍ e« obrigatório casaca ou ««siwoker" Ik^
í^w^ Rosorvam-so mocas nas recepções: do PALACE HO- WHÍtíx

EttMSl TEL, Tel. Contrai 1.9G3 e do COPACABANA PA- HEfflS

^^ LACE, Tel. Iponoma 1.400 __Sj_H!

til I III I

pOATTC  SI quer sor feliz em empregos, em ne-
VjKAllO —"*. 

gocios e cm amizades, gozar saude, edu-
car a vontade, augmentar a memória, a lucidez de es-
pirlto o o vigor physico o viril: agir. pelo pensamento 4
distancia, livrar-se das influencias estranhas e domi-
nal-as, vencer as difficuldades ila vida o alcançar a fe-
licidade e a paz, peça já o MEN8ACBI110 DA FORTU.
NA. Dâ-se em -não ou manda-se pelo .Correio, grátis. So
serve para adultos e não analphabetos.

Escreva para ARISTÓTELES ITÁLIA. A CAIXA POS-
TAL 604, — Sccçâo A — (Rua S. José, 6). Mande-nos
nome o endereço, escriptos com clareza, hoje mesmo.

PAZ
No próximo dia 12, na egrejn em

construcção em Ipanema, realizar-
s.e-á a tosta do N. Senhora da Paz.
padroeira deste templo.

Já desde o dia quatro que nesta
casa de orações se vêm realizando
novenas preparatórias, ás 19 3|4,
com enorme concorrência.

Amanhã, dia de N. S. da Paz, ha-
verá, ás S horas, missa com cantl-
ci.e. em intenção da conservação da
paz no seio daa famillao dos bem-
feitores da sua egreja.

No dia serão rezadas missas ás
7. 8 1|2 e 10 horas, sendo esta so-
lcnine e coni sermão ao Evangelho.

A' tarde, ladainha o festejos ex-
ternos, constantes de kermefise, lei-
lão, otc, em beneficio das obra3 da
egreja.
I. DO PRÍNCIPE DOS APÓSTOLOS

S. PEDRO — N. SENHORA
DA HORA

No dia 12, áa 11 horas, realizar-
ac-á. a festa de Nossa Senhora dfl
Hora. que conõtará de missa canta-
da, offioiando o capellão da Irman-
dade, revdo. monsenhor Carlos T)u-
arte Costa, pregando ao Evangelho
o revdo. Irmão conego thoologa'1 dr.
Olympio Alves de Caatro; cm segui-
da será cantado solemne Te Deum,
terminando com benção cio Santlügl-
m"o Sacramento.

A MESA ADMINISTRATIVA DA
IRMANDADE DA MIZERI-

CORDIA
Depois da missa do Espirito San-

fo, celebrada hontem na egreja da
Misericórdia foi eleita a mesa admi-
nistrativa da irmandade da Mlserl-
cordia quo ficou constituída dos se-
guintes senhores, para reger os seus
destinos no anno compromissal de
1924-25:

Provedor, dr. Miguel Joaquim Ri-
beiro do Carvalho, reeleito; efiurlvão,
Luiz Antônio de Medeiros, reeleito;
mordomo da thesouraria, coronel
João Pedro Caminha, reeleito; mor-
domo doe prédios: 1°, Antônio Joa-
quim Ferreira; 2", dr. Deodato Ce-
sino Vlllela dos Santos; 3", desem-
bargador Gustavo Alberto de -Aquino
e Castro; 4°, general dr. Fellciano
Benjamiu de Souza Aguiar, e 5", dr.
Luiz Gastão do Escragnollo Dorla,
reeleitos; nvordomo do hospital ge-
rui, dr. Zefcrino de Faria, reeleito;
mordomo da eapella, Luiz Antônio
de Moraes, reeleito; mordomo do
contencioso, dr. José Bonifácio de
Andrada. Silva, reeleito. Conselhei-
ros dc meaa: mordomo doa presos,
dr. João Alves de Affonso Júnior;
reeleito; Oscar Vieira de Castro, re-
eleito; escrivão da Casa dod lüxpos-
tos, dr. Miguel Calmon du Pin e Al-
melda, reeleito; escrivão do recolhi-
mento, "Hr. Alfredo Bernardes da Sil-
va, eleito; Manoel Gusmão, reeleito;
João Alves de Maealhães, eleito; dr.
Antônio Maria Teixeira, desembarga-
dor Caetano Pinto de Miranda Mon-
t.encgro, José Christovão Fernandes,
dr. João Rfbèiro de Oliveira o Sou-
za, Carlos Jullo Galliez, almirante
Arthur Índio do Brasil e Silva, Car-
los Peixoto de Mello e barão de Oli-
veira Castro, reeleitos, o Mario* Pi-
menta da Cunha Lima. eleito. Ad-
mlniiitrações — Casa dos Expostos:
thesoureiro. Guilherme Diniz Kodri-
gues: procurador. coronel Pedro
Moutinhõ dos Reis. reeleitos. Reco-
lhimento das Orphãs c das Desvull-
das de Sarvta Thereza: thesoureiro.

I Domingos José -Fernandes _Malmo.:
i procurador, coronel Júlio César T.ut-
i terbach. reeleitos. Mordomias—Hos-' 

picio de N. S. da Saude, José Couti-

nho Mula, reeleito; Hospício do N.
8.. do Soecorro,. llnllodoro Fernandes
Porto, reololt»; Houpiclo do- .H. João
Baptlsta, dr, JoSo -de Rego Barrou,
reeleito; Atiylo do Santa Maria, co-
ronel Corncllo Jardim, reelolto; A«y-
lo da Mlserloonllit, commendador
JosC Ralnho da Silva Carneiro, re-
olelto; Anylo dc íi.-Corncllo, dr. Al-
fredo ¦cie Almeida Russell, relcllo;
Hospltnl de Crlançau, "dr. José Car-
los Rodrigues", almirante Antônio
Coutlnho Oomcs Pereira, olelto; co-
mlterlo do 8. Francisco Xavlor, tlr.
Prudento do Moraes Filho, reeleito;
cemitério de S. João Baptlstu, con-
do dr. Augusto Brnnt Paes Leme.
reeleito.

FESTA DE S. BENEDICTO DA
AREIA BRANCA

Nos dias 12, 13 o 14 do eorrcn-
te mez, reallzar-so-á n_. eapella de
sou padroeiro, o tradicional festejo
do.S. Benedicto, quo em todos os an-
nos provoca a vinda á Santa Cruz dc
mais de 20.090 pessoas.

O programma da. festa é o se-
guinte: ' , r~- —

Dia 1? — A's 19 1)2 horas — La-
dainha.canitada.

Dia 13 — A's 5 horas — Alvorada
— Pelas phllnrnionicas Francisco
Braga o Gymnasio Musical 24 do Fe-
verelro;

Bando precatório, que percorrerá
as prlnclpaes ruas de Santa Cruz.

A's.U horas — Missa solemne —
Canlaila pelas senhorltas Ormezlnda
Silva, Erno6,tlna Lage, odetto Ágil-
no, Lygla Gomes, ütella Aglino, Ma-
rina Aglino, Senjra Pires e Stelllta
Gomes, a partitura do Peroso; a or-
chostra está a cargo do maestro ma-
jor Manoel Aglino de Oliveira; será
celebrante da missa o reverendlsslmo
padre dr. Manoel Oomes, vigário da
parochia ncõlytado pelos padres Izl-
doro Martins e José Gomes: a seguir
assomará a 'tribuna o orador sacro
reverendo monsenhor dr. Fernando
Rangel do Mello.'

A's 15 horas — -Procissão que per.
correrá as artérias, prlnclpaes deste
Curato. •¦••

A's 
'lá' 

horas — "Te-üoum".
A's 19 horas,-— "Leilões do preri-.

aas''i- Km dois coretos artística-
inenlé' preparados.para esso fim, lo-
canelo em cada iun delle» umá das
rc-pectlvas bandas locaes;- o alcan*-
cará, a banda ciíi cujo coreto maior
fôr a renda dus citados- leilões de
prendas, uma rica medalha de ouro',
com iiicrustiu;ão de esmalte na parto
superior, onde seví a effigle do gio-
rloso S. Benedicto,' o com uma ins-
crlpçãp no- verso, que fará lembrada
a festa ilo anno do 1924.

A'*s 24 horas — Vistoso fogo de
artificio "que 

pórã itermo fios lei-
lões. •-'••"• ¦ -¦• •'-*--¦•

Dia 14 — A's 10 horas — Missa
fúnebre solemne como preito de sin-
cera homenagem a todos os confra-
des fnllecidos. da Irmandade do São
Benedicto-,' uni orador sacro assoma-
rá a tribuna sagrada afim de lazer
o panegyrlco de cada um delles ou
de todos em conjunto.

A's 15 horas — Retreta — Em
frente á eapella pelas duas bandas
musicaes.

A's 17 horas — Ladainha cantada
— Seguindb-so animado leilão de
prendas, que finalizará, fis 24 horas,,
oceasião em que será queimada uma
salva de 120 morteiros.

Correrão 2 trens especiaes partin-
do um a .1 hora para Central e ou-
tro para Mangaratiba.

REUNIÕES 
Reúnem-se" hoje, ás-seguintes cbn-

ferenciàa'Vicenitlnàs:
A's 19. horas, de S. José, na egre-

ja do Parto; .de S.. João do Deus, na
matriz.de Lourdes: dé S.- Vicente do
Paulo, na eapella do Encantado; do
Senhor dp Bomfim e Nossa Senhora
das Graças, Pa matriz de Copacaba-
na, ás 17 horas; de S. Vicente de
Paulo, rifi eapella de S. Sebastião,
om Deodoro, .e ás 20 horas, de São
João Evangelista, . na matriz do En-
genho Novo.

EVANGELISMO
EGREJA . EPISCOPAL . BRASI-

LEIRA
Volo "Vestris", que devo chegar a

este porto a 14 -do fluente, ê «esperado
o revmo. bispo dr. Luoien Deo Kinsol-
ving, vindo de Nova York. S. revma.
passará nesta capital até o fim do
mez de agosto.

A 10 de agosto, 8° domingo depois
da Trindade, ás li- horas, á rua(**lauá
ii. 67, • o• prelado; eyangelieo presidirá
ao lançamento da pedra angular da
egreja de S. Paulo Apóstolo. Peio
rev. Salomão Ferraz será proferida
a "Oração da Pedra", versando sobre
os seguintes tópicos principaes:"Vozes do Invisível: A niente do
Christo; Desandar a historia; Os Re-
formadores;. O Pae Adio; O rcnxsdio;
Phenomenos eataclysmicos; O cami-
nho da confissão; Nehemius; Duas
maneiras erradas; Desleaes ao passa-
do; O verdadeiro dtstinctivo; O indi-
gena; O africano: Egreja Official;
(Protestantismo faltoso; O phariseu; A
imprècação: O Christo no- Corcovado;
Reconhecimento official; Tiradentes:
D. Pedro II; O diadema do Brasil;
Os óculos'do Officlaiismo; O titulo da
catholicos; Máos serviços; Christãos
catholicos romanos; O lar espiritual:
O ideiil^catho.ico: Hegemonia gemia-
nica; Wilson; Catholicismo christão;
A cidade futura;' Dois processos de
unldadb; Peor que a Inquisição; O
unlco . fundamento; O sentido sacra-
montai; Servir á nacionalidade; In-
spirar, nfio destruir; A casa e o vian-
dante; A torre de atalaia; Slboleth;
'A fé cathollca; A. C. M„ A. C. F.;
O valor do" ifidfviduo; Escravizar ou
ajudar: Dominar ou cooperar: Alvo
de contradicções': 

'.O 
escândalo do

Christo; Cathollcismo brasileiro: O
estylo gothico: As construcçOes ro-
manas; Obediência: Consciência! ;
Pontos cardeaes; Lapides clamabunt."

ESPIRITISMO
ABRIGO THEREZA DE JESUS

Em seu vasto salão da seeção mas-
culina. á rua Ibituruna, haverá,
hoje, ás 20 horas, a sessão semanal
doutrinaria de costume, sendo frenèa
a entrada.

A reunião será -presidida peio po- I
pular propagandista. 'do espiritismo, i
sr. Ignacio Bittencourt, .que espiana-
rá tambem -o ponto eni estudo,.

A fAZ NOS LARES |
Afogados no qrgulho o no egois-

mo, cultuando o. deus dinheiro, cul- ¦
minfliieia das grandezas terrenas, a
grande maioria dos povos de todas
as partes do mundo «neeia pel.i paz,
a seii modo, para melhor gosar "as .
delicias da vida".

E' de elementar conhecimento nos-
so que quem quer obter, antes deve
esforçar-se trabalhando e estudando
para natural e serenamente conse-
guir aa realizações de' aeus. anhelos,
as conquistas de sua3 ' aspirações
maiorer. ¦ '. >'

Assim sendo, so perguntar*: qne
temos feito ou estamos fazendo para
obter e usufruir a paz que almeja-
mos ...

O 'orgulho o o bgòismó rampeiam
no mundo, enchendo o coração do
homem de odlos, de ambições, de
grosserias intolerantes, de mentiras
e de falsidaid,es «té invertendo-se ou
adultera ndo-s.e£b . pfneímis-nlo: de. Ja-
sus em condições dê, mahtendo-s-j as
creaturaa fechadas nos sepulchros da
carne, não verem nem ouvirem as

verdade» quo oh plonlpotenoturlou do
amado meatre aprogtiam por toda
parto «llffundlndo, deefarte, ae
grandezas singelas da criftç&o de
Deus Nosso Senhor qua, comprohon-
dldftii,' conhecidas o' executadas fiel
c honestamenta, levnrfio o homem «o
plnaculo das fcllcldOLdcs poaolvels :i«
torra.

E oste grande trabalho, esta gran-
dc acçfio, pelas quaes o homem po-
dera Inlclar-so em moldes de obtor
a paz desejada, .rwlde no seu próprio
lar — conaculo do «mor e das vir-
tudts maiores — onde as crluluras
Invcntida* da mlixiAo de orientar e
conduzir os filhos so «levom eífor-
tar, antos dc qualquer outro movi-
mento. do qualquer . outra acção
preparo loriu.para quo rolne segura,
verdadeira e leal a paz ontro os cs-
posos, cuja Irradiação do» lares so
ixtssará ás .'oclodadcs, aos governos,
ás multidões, ao* povos o fio nações.

Os «desvios criados no carreiro da
vida nos tem conduzido A situação
amargurada em que nos encontra-
mos o as criaturas empolgadas pelos-prazeres o gosos extravagantes, do
defleaso eni descaso ao vão despe-
nhundo nos abyemox da Implodado o
da descrença, oorrompendo-se os
costumes, ii. sti-nçnndo-so os lares.

E nesta vertigem, qüe dia a diu
avolumando-so arrasta « humanida-
de ás profundezas i.1os nbysmos, mui-
tas criaturas, só depois do rompi-
dos aa murallias do sepulchro, acica-
tadas pela dôr, começam a vêr a es-
trada percorrida e o tempo perdido
no percurso.

Dia a dia e mais Intensamente os
mensageiros do amor e da paz, pro-
curam nos certificar do quo deveres
maiores, acções nobres, actos profl-
cuos devemos praticar nos nossos
lares, de maneira a exemplificar,
conduzindo-nos com vigor, e firme-
za na construcção das barragens que
deverão Impedir a torrento de cri-
ines e de' erros, do lmpledade, de
doscrenças, c dè' ciladas que tém
arrastado os homens fis desordens
don nosso** dias.

Ouçamos, pois, as vozes do céo,
fortaleçanio-nos na fé unificada, cr-
gamos altares u. Deus noa noesoa
proprlOH coraçõetj, fortalecenido os
templos ila' paz nos nossos lares,
amando sincera o hohostamentc os
nossas esposas, orientando e condu-
zindo nossos filhos de accordo com
os verdadeiros ensinos o exemplos
de Jesuw. contidos nos evangelhos,
em espirito e verdade.

Da boa comprehensão ida lei de
Deus, dos fundamentos dos ensinos
e exemplos pregados pelo Divino
Mestre, es homens pratieando-os, do
certo começarão pelo templo do
amor e de virtudes que ê o seu lar
e, seguidamente, em todo9 os tem-
pios onde quer que suas acções, seus
«ctos, no cumprimento- do seus ide-
veres se tenham de firmar na fun-
cção de seres intellteentea da cria-
ção de Deus Nosso Senhor.

João Torres.
THEOSOPHIA

«VOS PE'S DO MESTRH *•
"O mesmo Instruetor disse

« certa vez: "O que quer que
faças, faze-o "de bOe vonta-
de", como sendo para Deus e

lão para os homens."
1/ (Alcyone)

Muita gente, ao ler estas palavras,
dirá: Outra coisa não nos ensinam'
as religiões. Nem a Theosophla pre-
tendo dizer novidades. Jã em. nosso'
ésçripto anterior-* af firmámos que os
ensinamentos' theosophloos são tão
velhos como o mundo — ou maie
ainda, se quizermos tomar como ter-
mo do comparação apenas a nossa
pequena Torra, embora eom os>seus
milhões de annos de existência, ijois
existe pelo menos um globo, mesmo
no nottio Systema Solar, ondo so oo-
nheceram verdades multo antes de
que na Terra houvesse uma huma-
nidade preparada para recebel-as.
Pelo menos é isto quo nos afflrma
a tradição' oceultà e confirmam as
investigações clarlvidentes do alguns
doa mais adeantados oceultistas do
nosso mundo. Esses que são capazes
de "ler" a historia do. nosso passa-
do, muito além do imaginável, o
bem assim o nosso futuro até uma'j
considerável extensão.

Mas voltemos ao nosso assumpto
principal. Fazer tudo de bôa vonta-
de e como unia offerta a Deus, é
nada mais nada menos quo collabo-
rar com Elle e abrir-se á inspira-
ção que Elle outorga a, todos que se
esforçam sinceramente por so tor-
narem Seus servidores.

Ahi está, pois, um pouco mais
eomprehenslvel para mis, o alcance |
destas palavras de Alcyone, que as _,
ouviu do seu mestro o nol-as trans-1
mlttlu. Todo aquelle que collabora |
com Deus, ihtègra-se n'Elle pouco
a pouco, une-se a Elle por laçoe In-
djssoluveis «S, forçosamente, avlsi-
iih(a,-sa da caminjho chamado da
Santidade, o qual, em todos os tem-
pos, tem sido trilhado por alguns
eloitos, o. que a Theosophia, nos
tempos modernos, pelos seus ensina-
mentos luminosos e esclarecedores;
vem pôr ao alcance de um grande
numero de pessoas "de bôa v.inta-
de". . .

Este caminho, conforme nos cn-
sina o sr. Charles Neadbeater, re-
ferindo-so ao mesmo assumpto de
quo estamos tratando, esse caminho
é o que leva á verificação individual
e indubitavel do Deus Uno que tudo
interpenetra. Raiz e Fonte do todas
as coisas, do qual todas dependem
sem quo Elle dependa de nenhuma.

"Pensa como farias uma coisa se j
soubesses que o Mestre, viria immo-
dintamente vel-á. Pois justamente
deste modo deves executai- lodo o
teu trabalho. B aquelles que_ mais
sabem, melhormento penetrarão to-
do o significado deste versículo."

Eis o commentario adduzido pelo
próprio Alcyone.

Proseguiremos.
Rio, 3 de Julho ile 192-1.

Aleixo AIVCS dc SOUZA.
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E' lnnegavel que os decotes ultl-
mamente têm restringido muitíssimo
us suus liberdades c, c-mbor»L gran-
ides, não apresentam o condemnavel
excesso ilo alguns annos atraz. As
mangas 6 <iue continuam a não existir
nus toilettes de grande gala nocturno
e ns camdas permanecem estreitas e
curtas, de uma extrema fantasia.
Tudo que é coruscanto o brilhnnte
está om voga, ciilnilimndo, porém, o"lnmê", todos os maravilhosos "la-
més" do quo a moda pródiga nos
proporciona a scintillante belleza.

Multo em moda, egualmente, «a
pellcs debruojvdo uma tunloa, aque-
eendo um decote, pondo uma nota
de Imprevista maciez nas mais levos
e diaphanas toilettes. Nossa figura
1, offerece um bonito modelo'de
noiro branca, cuja túnica cm pon-
t-as 6 bordada de seda preta1 o con-
tas do "Btrass" proto. Uma fita de
velludo preto sublinha o quadrado
do «decote. engasta « cintura, fôrma
as hombreiros, lembrando desfarte
o velludo preto que forra, a túnica.

Comprido cordão dc "strass" pre-
to completa esta symphonia em
branco o preto, regiamente remata-
da pelo suiriptuoso leque de plumas

glycerinadaa, 'brancas e pretas. Vel-
ludo proto o modelo 2, inteiriço, sem
mangas, arredondando-se a caia cm
baixo, num gracioso movimento "c.i
formo". Um babado do arminho or-
na luxuosamento a barra da sala,
encimado por um lindo bordado de
contas de cryntal "branco árgoiUen.
Aa hombrelrae são do "jals" preto
e uma vaporoivi echarpo" do "volle"
de anda branco nacarado, orlada de
VeIlu»io preto e presa .As .hoimbroi-
ras. recobro mollemento os braços
nfis. ,

O mlodelo 4 é ido aetlm pret.>
grossovco'ntvuni lado da sala borda-
do do vetrdo. o uma; banda «io poliu-
cia bnai»ca aecentlmhdo 

' 
o cruza- .

mento •do veatldo. tle alto u. Halxn.
A' cintura1' um tufo- (da plumas

verdes f_;lyo<«rÍnadfts..' ,
O lindo' 

'"m&ntcnu" dn figura 8
é' do • velludo • a*zuí-rey,' séhdò cate ultl-
jno Inteiramente bordaxto-de preto. A
parto alta. do' '"munteíiu" ' tém um
harmonioso mdvtmcnto de 'idtWpeJo,

multo envolvente, oontraeia-iüdo da
mais ttüz mamelra, com o eBtrolta-
ménlo ajustado, da saiu. A golla •
os punh-cs Ho "skunks-".  ¦ 
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LUVAS E MEIAS
OBO.

¦OLM8, c*rmuiu, rcndas, mas e Armaoa de agasmjio
LEQUES DE UME E DE PLtJWA

AS ULTIMAS NOVIDAMS DA MODA A^QUIREM-ÍE NA

LUVARIA GONhES
ORANDE FADRICA DE LUVAS

38 — TRAVESSA & FRANCISCO — 38
TELEPHONE CENTRAL M«B '

IOI

*

~ '---^ •¦ .¦ "ZT"

USE SRMMPf «ClIACOtttt^
Kl/1 \^»l«il^^ * m_ W»*0 Htír *^*Jfi£j^^^^^^ySB

AGENTES OBtVAES: BAlvTOS DA nODMftA & Cie. *

AVENIDA RIO BRANCO, S — TELEPHONE: NORTE 6«4

A.E#
Transformadores

Rua Buenos Aires, 59 Rio de Janeiro
•¦Vi - , •IW- '.-. , ' -,' il'^BHMMMMMM'-*1-*-"*-1--*-^

ímm0*~-^Jr\\OA± ? ',ima\

QJLCERíCmA

SANATÓRIO RIO CMPMÍBO
Roa Suta mmm 2M -Tttiphoni: Villa 4001
PARA DOCNTKS DE CIRUROU E MEDICINA DE

IWOCESTtAS NAO CONTAGIOSAS
SlttMdo no m-eto de par-ue al*u»<Uiiado Oom inetallaçi^e-- para An-
cbaa. banhos de lm. b*uü**s de isrt, ™*«B»*«eitó, ralos nltrn-violeta,
ciectrora-üottenu*. 

"Reutaien dlçtetico de aooordo com f»Mf""3?8
D»rti<mlar. «ímoutíénto do »khritlsmo' (obealdaile- diabetes, ilicu-
Sitlsmo); tittecçõts do apparcI5io «llKC*tlvo e cardio-rcnnl, cunvn-
lt»centc«, esí0to4oa o dns «Ifeoções cirúrgicas das crianças com
titcçio espetáal ;>ara delwis. ancmleos,:_rachiticon, lymphaiicos a

portudorcs~do coxSlgfa é ma'l dô Pott; 
" 'toxicômanos

O DOENTE PODEI^': TRATAR-SE COM QUALQUER
MEDICO DE SUA CONFIANÇA ;

(«Tme-ilõoj it casa e» On. Quítavo Aripbruiit (medloina) .e Dp. Criosiumá
Filho (oiruíflla) ...

PREÇOS ESPECIAES PABA PESstíÀs DK POWiO'-" UECLRSOS

DIÁRIAS: 12*WÒO,1BSOÓO, 20S000, .26*5000 o 30*900

___________________________________________________¦***¦¦miinnifiim i1 i i

gr. Desirio Márk
Tratamento do apparelho digestivo.

Consultas das dietas- especlaes.

Curas positivas para emmagrecer o

para engordar- pelo. mottiodo .flr! maU
moderno..

' Conaultorio: Rua UriKjuiyana, 38.
'.'.•», 1." c 6." feiras, das 3 ás G ho.

- ras d_t. tarde. ;

Residência: Rua Machado de Anal», 20

Teh H-! M. -ílõõ "— Àtteiidé a chama-
dos por telephone.

Enxovaes para .HOIV^S na
Iiingrerie Eleg-ante

Riof RUA DO CAHETE 136 e 138, Io andar
TELEPHONE: BEIRA MAR 382 o 1321 - ENDEftEÔO TELES, "AUTUORI"

Encontram-se d-esde o mais modesto ao mais rico.
Artigos finos com rendas verdadeiras. Roupas de ca-' 
iria é mesa bordadas á mão com VENIZE e FILET ver-
dadeiro. .. ^.- Em confecção e gosto nao tememos concorrência.

STORES. E BRISE-BÍSE
Bordados á mão com rendas e applicações verda-

deiras, como VENIZE, FILET, MILAN e CLUNY.
-j Aceitamosvehwmméndas para installações çomplé-
tas neste gênero." ¦'

".'¦ ¦¦•'

V*j. **¦ -.;..-!



I > ,. X2B6AM R-IUOIO E K TTT810S 1
!, 1 ' ¦ 1

4-1-
1 

', laiO, !l DR .rtlLdK) DE 1024,

! MERCADOS ESTRANGEIROS
a 

'-.« ¦'«.,

¦íl

:. . . .,_ ¦..-, .. '':'¦'' * 'V1'" * '•' '-""¦'.•', /' '¦¦¦''''¦¦•' '.'.¦. ¦ ... :

Ô JORNAL — Quarta-feira, 9 de Julho de 1924

KUt***i>*'.--•''".-"".'-' > ^sr^gKiasiiwyy''. ^ra»y.' fftw:.

O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS gnttDH
IUA.

líjfll

M

Descontos, Câmbios c Cotações

mm
I
b#.
i1
np-,

1

K

B

1XHWRES, 8 do julho.

Do Banco da Inglaterra
do nanem d» França
ItejLfiane» 4a Itulte
DofllBimeo do Ilespanbn
Ho Biuico du Allemanha
Jsiii Londres, ,1 mcíiee.
Ern Nova York, 3 mezcfl

CAMBIO:
Tjondreti s/Driixc.Uns. A. vl«a, t. . , .Ocnova n/Londres, A vIMr, por £. . .Madrid s/Londres, A vista, por t . . .Iíteboa s/LondrcB, « vista (t/compra)

Por 
Lisboa n/Londres, A vista (t/venda)

por  ...Pariu H/Ixnidrcs. ft vlsla. por f. . . .Pariu «/Italia, ft vista, por 100 I,r. . .Pariu K/Hcspnnha, ã vista, por 100 P.N, Jork n/Londres, ft vista, por £. . .N. York s/Pnrls. tol, bancário, por F. .N. lork a/Qmava, tel. bancnrlo, por L.N-, York s/Madrid, t. tel. por 100 P. .N. Torl; «/Amstcrtfatn, por 100 F. . .N. Yorl; K/Siilma, tcl. bancário, por F. S,N. York s/Berlim, t. tel. por M. .•N. lork «/Bruxellas, por 
TÍTULOS BRASILEIROS:
¦í-erferoea;

Fundlng. 5 %. , •'¦.¦..
Nbvo Fundlng, 1014*. 

".",*'""'
Convormlo. Mio. 4 " 

' *
Do ,1908, E % . . ,i , !.'¦'.-'

Estaduaes: 
"* 

Tllstrlcfo Federal,-5 %. .Bello Horizonte, 1905, 6 %..,'. ]«s ado do Rio; bônus ouro, 5 % . . .listado da Bahia. emp. ouro, 1013, 5 %
TÍTULOS DIVERSOS: . .

Branll Rallway Common Stock . .Braslllan T. Light & Power C. Ltd. Ord
T&&EÍ? niÜl,yíl>' Comp. Ltd. Ord. .T-eopoldlna Kallway Comp,- Ltd. OrdDumont Coffee C». Ltd. 7 '/., Com. PrefSt. John d'EI-Roy Mining OrdRio Flour Mills & Granarles Ltd' 

' 
.A/ondon & S. American Bank. 

' ' 
.Mala Real Ingleza, Ord.. ...'..'.

TÍTULOS ESTRANGEIROS': 
'

cZote?.?^^3^""100''5^''19"7"
Rente Francãlae, 4 % 

'. 
.''>" 

' ' ' '
Rente Françalse, 3 %. (Bolla de Paris)'
5 "!e Eran5alse, 1918 (Integrallzado) .Rento Françalse, G % (Bolsa do Paris)

P,
L.
V.

Esc.
Kso.
F.
F.
V,(
(.'IH.
C'|fi.
«Us.
<:ts.
1'tK.
cts.

Hontem
' i %

0 %
i l/i %

8 %
00 %

3 7/IK
3 % r»

|lí,7li
J III..Ml
33,83

155.00

154.011
85..'IS

Anterior
4 %

" 6 %

%' 90 %' 
II %

3 '/j %

I 117.fiü
101,50
33,81!

151.50

'Jfill.50
1.33.75
5.11.00
I. 25.511

13-.27;00
117.74.00
I7.87.nil

0,000,000,023
4.53.00

87
75 »i
47 ',-,
61

68
65
73 >/i
33

153.50
85,15

I 84.33
259,25

.1,33.12
5.01.011
1.26.75

13.20,00
37.68.00
17.86.011

0,000.000,02:1
iV* 1.45,00

¦87 ¦)'¦
76

,48
61 Ml

68
65
75
30

5.16
7;R

160
1 35 Vj

9'»í
19.7
76
ã 'A
89

101 Vi
56 %
55.95
53.90
55.05
67.90

161 %
9 94

19,
76

90

0
1 Vi
Vi

19n !4
19
17 U

tr. 
N, 7.

HAVRE, 8 de Julho.
O mereado do eufé n termo ubriu,

hoje, aouraeivel. com b«lxa do frs, 1 Vú
a 13,00, eotanilo-ne em francos, i>or 50
kllMi

101 V*
56 %
55.80
52.40
54.85
67.85

I1^ LONDRES, 8 de Julho.Taxas c»mbi»es que vigoraram neste mercado, porhontem,. o as .correspondentes nn dia. anterior, sobre
*. . ¦"'r" camoiaes que vigoraram neste mercaõoe hontem,. o as .correspondentes ho dia anterior
S/Berlim, ft vista, por £ M. . . . .. -.-* .' -."-.'. . .S/Amsterdimi, â vista, pòr £ F. . ! . . . .
g/renova, ft vista, por £ L. , .... 

'..'..'...
S/Madrld, ft vlsta, por £ P. . . ¦ lS/Berna, ft vlsta, por £ F. 

' 
! 2 

'. 
. 

' '. '
S/Parls, ft vista, por £ p. ¦ . 

' 
I , 

'¦' '

f/Bj-incellas, ft vista, por £ F. .',. ! . 
". '. 

\ 
'. 

. 
'.

S/LIsboa, ft vlBta, por £ ff. . . . .s/Noya York, ^ vlsta. por £ 
'*....-. '. '. ' ' "

, BERNA, 8 de JulhòT
^^.iT-í"18 quo^yigoraram neste mercado no fechamento¦pondentes no dia anterior:

, Paris s/Berna, ft vista, por 100 fre. . -. . . .Loirtres s/Berna, ft vfflfa, porf 7 . V 
'. 

. , . . .

oceasião do fechamwito
as seguintes praças:

Honíem anterior
nom. nom.
11.49 11.47
101.50 101.50
32.60 32.83

. „ 1M.30 24.25
84.50 85.30
M.00 96.75

1 17/32 1 17/32
4.33.50 4.33.25

de hontem, as correa-

Bontcm
353.25

24.25

Anldrini-
351.00

24.26

; Mercados dos principaes
t .--. produetos ,0 ^...^. v,

CAFE' 1
WOVA YORK, 8 de jotbo..•- O mercado de café a termo, nesta

awaça, hontem, redrou firme, com alta¦de 18 a 30 pontos, cotando-se em cents.
.ipor. libra- . * -

. .Hontem ,il)i^.
Para setembro. .... 14.85' 14.S7
Para dezorobro . -. . . 14.36 14.W

«XPara março, ...... M;10. 13.M
ÍPara maio , . 13.84 13.60

¦ Vende» . , ' Saccos
tNo dia de lioje . . -. ; 7*.000fNb-,-dia anterior ...... 80.000
i NOVA YORK, 8 de -julho.
r O mercado de café a termo, ne«ta
¦praça, fis 10 horas e 30 minutos, mani-
•íestava-se accesslvel, oom baixa de 17
a 42 pontos, cotando-ee em cents. por'•IHjra:

Hoje- Ant.
Para julho ....... 14.25 14.67

Para setembro 13.85 14.10
Para dezembro .... 13.58 13.80
Para março. .... 13.43 13.60

•NOVA YORK, 8 de julho.
O merarto de café a termo, nesta

praça, fts 13 horas e 30 mmutws, mani-
festava-se accoosivet. com baixa, de 15
a 27 pontos, contsnÃHSc em cents. por-IWra:

Hoje AtU.
Fura. setembro 14.40 14..Í7
Para dezembro .... 13.*0 14.»
Para março. . .... 13.«5 13.ÜO
Para maio 13.35 13.60

NOVA YORK, 8 dc julho.
O mercado do café disponível, nesta

praça, fechou, hontem, inalterado para
o café de Santos - e com alta dc Vi
para o do Rio, vigorando, por parte dos
compradores, as cotações seguintes:

Do ííio:
Hontem Ant.

N.  16 % 16 Vi
N. 7.  16 % 16

De Santos:

KJ m\ ^:" tr*
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SEGUREM
Bens prédios, moveis e negócios na COMPANHIA ALLI-

ANCA DA BAHIA - *° andar'sa,as 9 a ia* do edi(<cl° do
"Jocnal do Connncrclo" — a qual possuo 19.513:678$410
em lmmovels, apoUces,'ae«;õC8 e dlnlwlro. — Do 6 cm O
nnnos, é gratalto o anno uègnlnto (SETIJIO. ANNO) dos
seguros'terrestres. . ,» .

• Em caso de reconstrucção .ou.concertos,.porííua conta,
de prédio sinistrado, á Companhia sc obriga á Indemnlzu-
ção do respectivo alügnel INTEGRAL duronte o tempo
empregado nas obras.

A Companhia ALUANÇA DA BAHIA fi a primeira
companhia nacional, de seguros marítimos c terrestres,
em capital e reservas, e receita. E' n cmmpanhla do se-
gnros marltlnios, terrestres-c íluvlue.s qüe,' no Brasil, em
1923, teve a málor receita dentre todas as companhias
congêneres, inclusive os estrangeiras;- que operam nesto
pati. - 

¦•
1 TAXAS MÓDICAS — OPTIMAS GARANTIAS

LIQUIDAÇÕES KAPIDAS
ALEXANDRE GROSS, AGENTE GERAI

^S£ESâÉ^êe^fT'-":'

COMPANHIA NACIONAL DE NAVE-
GAÇÃO COSTEIRA

ITAPUHY
Silo set-unda-rclra, 11 do corrente, iis

13 horas, parn:
SANTOS,

TERÇA-FEIRA, 15.

RIO GRANDE,
SEXTA-FEIRA, 18.

PELOTAS,
SABBADO, 19.

PORTO ALEGRE,
. DOMINGO, SO.

ITAQUÉRA
Sáe ícgnnda-relra, 14 do corrente,, ás

10 horas, para:

BAHIA, quinta-feira, 17.

RECIFE, sabbado, 10. 
'

PARAHYBA (ou Cabèdello), domingo, ao
MOSSORO', segunda-feira, 31.
CEARA', lerça-relra, 22.
MARANHÃO, quinta-feira, 21.
PARA', se.\la-feira, 25.

Hoje
343 %
336

Ant.
3S6 %
318
337 16
337 Vi
Hecotu
5,000
6.WO

lltnUrm Ant.
356 '.í 363 >.i
348 354 >/j
337 Vi 343
337 Vi 333 %

,S'ik.th--í
. 6.000
. 3.000

Pant Hctapfcro, ,
Para dttxembro. . . .
Para maíço. .... 325 \'t
Para maCu 318

Vendas
No dlii. de hojo
No dlu anterior

1LAVKH, 8 de Julho.
O merendo do café h termo ÍCOliOU,

hontem, rsuvl, com baixa de frs. 4 Vi
a 6 "4, colando-ao cm francos, por 50
kllne:

Para «etembro. .
Para desembro. .
Paru março. ¦ .
Para maio , . .

Vendas
No dia do hontem
No dia anterior .

I.O.NORKS, 8 do Julho.
O mercado do caf* a termo, iieata

pruçu, Imnu-iu, Ae 11 horas o 30 ml-
muIok, inanffpstava-tie calmo, com baixa
do 6 d., cotando-ee por 112 libras:

Hontem, Ant,
Para selMnbro. ... 11.6
Paru dezembro. ... n
Paru março  n
Para maio  11

SANTOS, 8 de julho.
Nesto merendo e no de S.

rbulo ut6 12 do corrurte,
SANTOS, 8 de juOio.
O mercado dc cafí disponível fez fe-

rindo, cotando-so por 10 kUos:
Typo 4 . — »»9fl0 181000
Typo 7 . . . — 28W0O 16(1500

Entradas até *s 14 horas.
Haccas

No dia dc bojo ...... —
No dia unterlor f- . —
Bm egual data de líi3 . . —
¦Por apua » . . —

Ji.ri«(e7icto:
No dia de hoje ..... 1.198.SR»
No dia anterior 1.235.122
Bm egual data dc 1923. . 1.185,743

Embart/ues:
Paru os Estados Unidos. -. 14.632
Para a Buropa  ,< 19.536
Por cabotagem  ' 2.102

cot.
cot.
cot.

88.0
7ll«lt.
11 OOt.
nlcot.

Paulo 6 fc-

Total 36.270
AMMDAO

liIV-BRPOOL, 8 dc Julho. V~
O mercado dc algodio dieponivel c

do termo, nesta. pra<;at úa 12 Iwnm ft
30 mttmtoe, nvmifestava-se estável, com
alta de 3 a 6 pontee, assim dtecrrlml-
nada:'No disponível brasileiro, alta de 3
pontos.

iNto di^onWel americano, alta ddc 3
pontos.

No americano a termo, alta de 3 a
6 pontos.

Cotações:
Ponce por libra:

Hoje Ant.
Pernambuco "Fair". . 16.57 16.54
Macelú "OPalr". . . . 16.57 16.54
American "Pully" Mid-
dNnsr  16.62 16.50
Opçôvs:

Para outubro .... 14.11 14.08
(Para janeiro .... 13.69 13.64
Para março  13.59 13.6S
Para maio ... . 13.47 13.41

LíVERPOOL. 8 dc liulh».
O iwrcado de algodfto afrouxou ,de-

pois da abertura, devido n. noticias de
Nova York. Compram pela operiu-ão
StnuHle. Baixa dc 1 a. 4 pontos pira
o "American Futures", que era cotado
em pence por libra:

Hontem AtU.
Paa-a outubro .... 14.05 14.09
Psn-a dcwmbro. ... 13.63 13.65
Para maTro  13.53 13.54
Ptara maio ..... 13.41 13.42

NOVA YOBK, 8 dc julho.
O mereado de aígodão apresenta ca-

racter trormal. Os baixistas compram.
Avisos de Nova York. Alta de 15 a 28
pontos para o "American Futures", <pie
c-ra cotado em cents. por libra:

¦Hoje Ant.
Para outubro .... 24.21 23.93
Para janeiro .... 28.28 23.15
Para março  23.52 23.3*
Para maio  23.63 23.46
, NOVA YORK, 8.de julho.

O mercado de al^odto afrouxou de-
pois da abertura, mar, recuperou depois.
Compram em Walí Street. Baixa de 1
a 7 pontos para o "American Fotures",
que ern. cotado cm-cents. por libra:

Bontcm Ant.
Para outubro .... 23.93 24.00
Para janeiro .!. .''. 2Í.13 23.18
Para março  23.34 23.36
Para maio ... . . . 23.46 23.47

PERNAMBUCO, 8 de julho.
O mercado do alfrodã*), hoje, á* 12

horas, muiiifestava-se frouxo,
Entradas lordes

No dia dft hoje ..... —
No dia anterior 300

T>cndn 1° dc setembro *p. ji.:
No din de hoje 109.400
No dia anterior .'.... 1*9.400

J$jri8tcitcia-:
No dia de boje , ., r. . 4.O60
No dra anterirnr-.' .... 4.000

Primeiros sortes:
Preços por 15 kilos:

Hoje Ani,
Vendedores 1051000 105JOO0
Compradores. .... retrali, n|cot.

Emborques:
Não houve.

ASSUCAR
PBPv.NAM.BUCO. 8 dc julho.
O mercado do assucar. hoje, ao 

'meio
dia. manlfestava-sc nominal.
Entradas Heuctis

No dia de hoje —
No dia anterior —

Desde 1» de setembro p. p.:
No dia de hoje 2.229.1100
Mo dia anterior ..... 2.229.000

Existência:
No dia de hoje 33.000
No dia anterior 33.000

Kmbarquns:
Não houve,

• COTAÇÕES•Usina superior oi" 15 kilos
Hoje  nlcot. nlcot.
Dhi anterior .... n|cot. n|cot.

tjesunda:
Hoje ........ nlcol. nlcot.
Dia anterior .... n|cot. n|cot.

Crystaes:
Hoje ..,.-,•.. nlcot. nlcot.
Dia anterior .... n|cot. n|cot.

Demeraras:
Hoje  nlcot. nlcot.
Dia anterior .... u|oot. n|'cot.

Terceira sorte;
Hoje  nlcot. nlcot.
Din anterior .... n|oot. n|cot.

Somenos;
Hoje ....... nlcot. nlcot.
Dia anterior .... n|cot. n|cot.

Brutos t-eccos:
Hoje  nlcot. n'cot.
Dia anterior .... nlcot. nlcot.

TRIGO
BUENOS AIRBS. 8 de julho.
O mercado de trigo a termo, ncota

praça, fecliou, licmtpm, acceasível, oom
baixa de 3ií centav.os, cotando-so j>or
100 kilos, postos nas docas, om pesos
papel:

líontrm Ant.
Parn julho  13.35 13.70
Para agosto  13.35 13.65

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CÂMBIO
O mercado de cambio apresentou, hon-

tem, um aspecto bastante promettedor,
por isso que os respectivos negócios pas-
saram a se fazer normalmente.

Os bancos iniciaram ou saques em
attitude dc alta, nio havendo dinheiro
para o bancário e sendo maior o nu-
mero dc letras offcrecidaK.

-Declarou o Banco do Brasil tt taxa
dc 5. 3|4 d., abastecendo o commerclo
sobre pequenas quantias a 5 25|32 d.

Os bancos estrangeiros sacavam a
5 11|16 o 5 23|32 d., mas, melhoraram
logo essa taxa a 5 3|4, 5 25|32 
5'13|16 d., subindo ainda a 5 27132 e
5 718 d. com dinheiro a 5 29132 
5 15116 d.

Nease ínterim,, porém, declarou-se o
mercado um tanto extremecldo, descendo
o bancário a 5 2ã|32 d. com o parti-
cular a 5 27|32 d.

A' tarde, no emtanto, voltou o mer-
cado a melhorar novamente, por isso
que subiu o bancário a 5 13)16 d. e o
particular a 5 7|8 d., tendo fechado
firme, com o dollar cm declínio, a....
9J610.

Os ràberanos regularam a 52$000 e
a libra papel a 42J50H.

O dollar regulou il vlsta dc 9$S80 a
9J860 e a prazo a 9J820.

Os bancos affixaram, hontem, as sc-
guintes taxas:

TABBI/LA DB BANCOS
Praças A 00 dias

Londres . . , . . 5 11/16 a 5 25/32
Paris ...... *197 Í510
Nova York. ... 9J820

A' Dtaitf
0 5/8 5 73/12

JMlli S515
4414 $13*
$270 $290

9(680 ll$8(*
9$I50

1174» tt 1$772
1$295 1$330

2$5S0 II 2|«40
1(650

3HH 3$740
>500 $507
(440 $460
(287 (398

$0*1
2$360

$140 (175
(048 $060

,: 0$380

$515

1(100

7$180 7(300

* 
(505 a

Prnços
I»ndre« , , , , ,
Pari»
Itullii ......
Portugal ; . . . ,
Novu York. ....
Oiuuulft
Sulsea
Hespanha ....
Jnpflii ,,,,..
Suécia
Dinamarca, , , ,
Nimiega
llolluida. '. . . .
Syria
BelgliMi
Klovaqilla. ....
.Vll-imanha ipor ml-

IhAo dc inaruos)
Marro du renda, ,
Áustria (por 1,000

coroas) ....
Rumanla. ....

Vates-au.ro:
Por 1(000, ouro. ,

Hobrc-íoaa.-
Café, por franco ,

Itio da Prata:
ChHc (peso ouro) ¦
H. Aires (papel) ,
B. Aires (ouro) ,
Moutevtdéo. ... —

Por cabogramma:
Praças A' vista

londre« 5 19/32 u 5 11/16
Paris (503 (520
Italia (416 a,. $428
Nova York. . . . 9(730 a ' 9(910
Bélgica —
Hespanha .... 1(316 a 1(318
Suissa  1(750 a 1(772
Hollanda  3(760 a 3(690

OS VALES-OURO
O Banco do Brasil forneceu os vales-

ouro para a Alfândega A razão de 5(380
papel por 1(000 ouro,

O doaar cotou-se itceae banco: A vlsta,
a 9(850 c a prazo a 9(820.

Bolsa de Titulos
O movimento verificado na Bolsa,

hontem, foi mais desenvolvido, com ope-
rações maiores sobre um numero tam-
bom maior de papeis em evMencla.

Apesar disso, estiveram frarcas as
apólices geraes uniformizadas c us di-
versas emissões, com as munlcipaee bem
collocados.

As acções dc banoos c companhias,
assim como os dobentzres, nio desper-
taram maior interesse e ficaram com
poutos trabalhei- effoctuados na Bolsa.

Vendas feohadas hantero
A-POL1CES .-«,-J-

Federaes:
Uniformizadas, 5 % .

Diversas Bmissões:
Dc 1:000$, nom. . ,,•De 1:000$, nom. . 

'.

Dc l:00O(. caut. . ,
De 1:000$, port. . .
De l:000(, port. ;¦ ..
Obrig. do Thoeooro .

Municipaes:
Bmp. ouro, port. , .
Bmp. 1914, port, . .
Bmp. 1917, poK. , .
Bmp. 1920, port. . .
Dec. 1.9-33, 8 % . ..
Dec. 1.933, 8 % . .
B. Bio Grande, nom.

Estaduaes:
B. da Par-ahyba. . .
B. do Rio 100(, 4 %

ACÇ«ES
Companhias;

M. S. Jcroivynio. ¦ ¦ l-»«ô a 103(000
DEJBBTTUIfBB

Conf. Industrial. . . 198 a 189(060
Amerlea Fabril ... 132 a 190(000
Docas de Santos. . 79 a 193*000

ALVARÁ'
Geraes, 1:0»0(, 5 % .

ALFÂNDEGA
Ao director da R«eita Publica, foi en-

caminhado, devidamente Informado, o
processo de roourso em qoc ê interes-
sada a firma Worms Irmãos & C, os-
tabeleclda em Santos.

— Ao inspector do Fiscalização do
Exercício da Medicina, Ptarmacla, Arte
Dentaria e ObBtetriela. do Departamento
Nacional dc Saude Publica; foram so-
licitadas providencias no sentido de sc-
rem examinadas as drogw e especia-
lidades pharmacevMcas contidas nas cal-
xas ns. 5* a TH, 100 a 730. marca
"Legey". vindas de Hamburgo l«=lo va-
por francez "*Fort do Troyon", entrado
em 15 de novembro do anna próximo
passado, caixas essas depositadas no ar-
mazem n. 16 do C*es do Porto.

.Nojil/csios dtoirifruirfos — N. 957, va-
por hollandez "Alchlba". de Buenos AI-
res, ao eseripturarlo .Tosettl: n. 958.
vapor ins»ez "Hersc-hel", de Baenos Ai-
res, ao escripturariro L«urenl4no.

RKNDAS FISCAES
AIiPAWDBGA DO RTO DK .1ANBIRO

Bencb. arrecadada hontem. 8:
Bm ouro I26:49íl$10(l
Em papel  12,9:892(335

Total
Kendu armadada. de 1

a 8 do oatrente. . .
Etai eçual periodo de
1923

Meraulo estável .. ,
Vendas ' ¦• '

Nu 1» Bolsa
Na 2« Ootea

Total
BMI3ABQCJES NO DU

Para Nova Yonks
K. Johnrten & C, IM. . .
Anwrlcau Cottec l.td. . . .

Para r»pm»has-uc;
Mo, Klnlay &. 
Alfredo Slnner & O. . . ¦
Cuirtro Silva & 

Para Llenova:
Castro Sllvn fc 
Theodor WHIo & C. . . .
W. Johnston & (.', L,td. . .
(Johen Arrlgonl & C. . . .
Lago InnSo & (!. . , . ,
Pinto Lopos & 
Mc. Kllilay & 
Ornstein & C. ...... .
íYaga & lrmio

Para AmeUrdam;
Y. Soares & C. . . .- -.- .
Coheu Arrigonl & C. . -. .
Oucíh- .Marques & C. , . .
Theodor Wille k C. . . .

ÍPara Stockholnm;
Theodor WHIo & C. . -.- -.-
Ornstein & 
S, Plnlandeza C°. Lbd. . .
Hard. Rand & 

Paru Baltlmore:
E. Jolinstoii & C. Ltd. . .'Para Marselha:
Ornstein & •.¦ ,
Alfredo Slnner & C. . •. ,
Pinto Lopes & 
Pinto & 
Rocha Faria & C. , , . .

Para Santos:
B. Santista M. Geraes . . .
Martins Wright

Baevas
54.000
lt.UOII

64.000
I

Haooas

500
.. 918

375
135
760

125
349
625
163

1.000
76*
446
500
600

375
750
125

1.363

250
125
3011
500

500

392
500
313
47

500

1.530
380

Total.
ATjGODAO

15.075

105 a 776(000

694 a 741(000
50 a 742(000

112 a 720(000
31 a 668(000
69 a 6705000

¦25 a 922(000

a 455(000
a 153(000

30 a 152(000
18 u 147(000
10 a 171(000
20 a. 171(500
25 a 865(000

a 92(000
23 a 96(500

4 a 774(000

Itanriou o mercado de algod&o, hon-
tem, em condições estáveis, mas com os
possuidores exigfcirtafl, pois aceusaram
preços elevados sobre o genero dispo-
nível,

As entradas continuaram desenvolvi-
das c nio se verlfleanun entregas de
maior importância, fechando o mereado
com tendências para se firmar.

C0TAÇ6ES !DE 'HONTEM:
Preços por 10 kilos:

i Sertões. 80(000 a 84(000
Primeiras sortes. . . 78(000 a 81(000
Medianos 69(000 a 80(000
Paulista ...... Nominal

Mercado estawel.
MOVíMHNTO DO DIA 7

Entradas i-Vmlas
No dia de hontem 1.341
Saidas 243
Existência  12.942

ASSUCAR
O mercado de assucar regulou, hon-

tem, estável, mas, sem preços declara-
dos, por leso que os respectivos possui-
dores davam-nos como nominaes.

O movimento verificaio foi activo
quanto Aa saldas para alijar o stock,
mas não houve entradas de Importância,

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 60 kilos, cif.:

Branco crystal .... Nominal
Terceira sorte Nominal
Terceiro jacto, .... Nominal
Demeraras Nominal
Mascavinho  Nominal
Mascavo  Nominal

Mercado esüevei.
MOVIMENTO IDO DIA 7

JJntradns Saccos
No dia de hontem, .... 1.063
Bald.ts 5.759
Existência  43.531

MBKGADO A TERMO
Beculantm, bontcm, no mercado do

assucar, as opções seguintes:

256:391(435

1.944:014(479

1.234:904(034

Differença a maior cm
1944 709:11*(410
DEJLEOACIA V) OTÍIBSOURO DO
ESTAÍDO DE MINAS GERAES NO

TWSTRSICTO EEDÜRA1,
Arrecadação do dia 8 19-.671$!ion
De 1 a. 8 do corrente . 357 :003(100
Em eqnjal periodo do

anno passado. . , . 241:241(000

Differença para mais cin
1924

Na 1» Bolsa Veiut
.lulho 79(0011
Agosto 67(000
Setembro 62(700
Outubro 60(0*0
Novembro .... 56(200
Dezamhro .... 58(000

Mercado fhnne.'.Va 2» Bolsa:
Julho . . ,-¦:., 79(000
Agosto 68(«0ii
Hctembro 62(500
Outubro .... -,- 69(5011
Novembro .... 57(800
Deiembrn .... 57$200•Mercado estável.

Vewlo.-!
Nu. I« Boto».,-.-.. -.- v
Na 2» Bolsa,

•Botai

Compr.
77(100
66$S00
6!$50O
58$000
58(000
67(000

78(200
67(4*0
62(11)0
58(600
5T$SO0
57(040

Sacxws
6.000
9.000

15.000
CARNKSVERDES

MOVIMENTO DB HONTBM
'Eoram reíeltadoB: 1 3|4 rez 1 1|2 vi-

tcllo e 1 3|4 porco.
Ktonun vendidos para os subúrbios:

13 114 rezes, 1 l[4 vitello c 2 porcos.
Rezes  509
Vltelios 89
rorcos  102

STOCK NOS CCR-RABS
Foram recolhidos hontem aos curraee

do Santa Cruz, afim de serem abatidos
hoje: 508 rezes, 95 vltelios c 106 por-
cos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, actualmente, nos campos do

Santa cruz, afim de supprir o abaste-
cimento ¦'-. Matadouro: 1|087 rezes, 175
vltelios e 341 porcos.

ENTREPOSTO
Foram vendidos no Entreposto de Silo

Diogo: 464 reaes. 86 1|2 vltelios o....
98 314 porcos, pelos seguintes nreços:

Kilo
Bezes . .-.-... 1(050 a 18160
Vltelios ..... 1(500 a 1(600
Porcos 2(600 a 2(800

CAES DO PORTO
Embarcações atracadas ao Cães do

Porto, no treeho entregue â empresa ar-
rendatariii M. Buarquc dc Macedo, hon-
tem, Ãa 10 horas:

Armazéns:
Interno 1 — Chatas diversas — Com

carga do "Hild H. Stinnes" — Descarga
de cimento.

Interno I — Chatas diversas — Com
carga do "Ida" — Descarga d«í cimento.

Interno 2 — Vapor inglez "TuBkar
Llrlu" — Descarga de carvio.

Interno 3 (mlxto A) — Vapor alie-
mão "Altmarck" — Descarga de cimento
do armazém externo R, .T.

Interno -1 — Vapor nacional "Anna"—
Cabotagem.

Interno 4 — Hiate nacional "Leão d"
Norte" — Cabotagem.

Interno 5 — Vapor norueernec "Crux"
Interno 5 (mlxto C) — Chatas dlver-

sas cie. do "Dryden" — Dese. arroz,
íirmaMm 1,

Interno 5 (mlxto C) — Vapor na-
cional "Alegrete" — Descarga dn cl-
mento no armazém externo R, J.

Interno 6 (mixtn C) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Ardito".

I-nterno 7 — Vapor inglez "Mercedes

Lnrrlnaga" — D*;oarg.'i de carvão.
Interno 7 — Chatas diversas — Com

carga do "Camamú".
Interno 7 — Chatas diversas — Oom

carga do "West Keftne".
Interno 8 (mlrto C) — Vapor alie-

müo "Bio de Janeiro" — Dearjurra dc
cimento no armazém externo II. .1.

Interno 8 (mixlo C) — Chatas diver-
safl — Com carga, do "Valparaiso" —
Descarga de cimento no armazém cx-
terno R, .T.

Interno 9 — Chatas diversas — Com
carga do "Cubiuio".

Interno 0 (mlxto A) — Chatas dlver-
sa« — Com carga do "Ceylan".

Interno 9 (mlxto C) — Chutas dlver-
ias — Com carga do "Sllarus" — IVs-
carga do cimento no armazém externo
R, J.

Inlerno 9 — Chuta» diveriws — Com
carga do "Belím".

Interno 1* — Vapor iillemio "Hlld
Hugo Stlnncn" — Recebendo r:inr.i.

Patco 10 — Vapor Inglez "Wcarpool"
Embarque de mancam'::.

Pateo U — Vapor nacional "Sumaré"
Cabotagem.

Interno 16 — Barca nacional "Almi-
rante Saldanha" — Dcccarru.

Interno 15 — Chatas dfverww — Com
carga do "Mexloo Mani" — Descarga
para os armazena 1 o 2,

Interno 16 — Vapor francez "Ipa-
nema" — Descarga do cimento no ar-
mazem 1.

Interno 10 (mtxto A) — Chatas dl-
versas — Oom carga do "Pimi America*

Descarga dc cimento no arinweo» 1.
Interno 17 — Vapor Inglez "ITei-B-

chel".
Interno 17 (mlxto C) — Chatas dl-

versas — Oom carga ito "Mhwella".
Interno 17 — Chatas diversas — Com

carga do "Pinclo".
Praça Mauft — Vaga.

Movimento do Porto
¦WNTR.VDAS NO DIA 8

De Cabo Erio, o hiate naolonal "LeHo
do Norte".

De Florianópolis, o paqoete nacional
"Comte. Minuida",

De llelòin, o paquele nacional "Itn-
blra".

De Buenos Aires, o vapor inglez "Her-
achei".

'De Pelotas, o pajpjotc nacional "Ita-

pacy".
Dc Buenos Aires, o pa«|ti«U: itnitano

"Oesare BattiBti". .
;D« Buenos Ah-es, o l>aquctc mg»»

"¦Pacific".
SAÍDAS NO DIA 8

Para Gênova, o rrfujuete italiuno "Ce-

sare Battlítl", , 
'

Para Llveriiool, o paquete inglez
"HeraJiel".

Para Porto Alegre, o paipicle nacional
"Conrtc, Capellu".

Para Lundres, o vapor inglez "Rabe-

Para Bfhém, o paiiuele nacional "Ita-

peniiw".
VAPORES ESPERADOS

Rio da Prata — "A. Leglon" ... J
Rio da Prata — "Zoelandia" 

..... J
Rio da Prata. — "Taormlna . J
Portos do Sul — "C. Vasconcellos 10
Rio da Prata — «Vandyck .... 10
Portos do Sul — "Btha" 10
Gênova — "Duca d'.\osta" .... jj
Snuthampton — "Andes" .... J-
Hamburgo — "'Rtry Barbosa ... ':;
Rio da Prata — "AlmwWKi" . U
Santos — "Rio Amazonas" . . }•'
Maníos — "->o4o AKredo" . . iJ

VAPORES A S.AIR
Caravelias — "Sumaré" ...... J
Stockholmo — "P»c*e -. ., • • S
Portos do Sul — "lbtapaba" - - »
Nova York — "Am«içan Loglon 9
Gênova — "Cesare Battinji ... •>
Laguna c escs. — ''Awa . . . '
Amstcrdam — "/rftlandia .... ;
Gênova — "Taorirona" ._...• •
Po:-l.5s do Sul — '2*»W,„ • • • .S
Iguape e escs. — "Plmhy . . . )"n
Montevidéo — "Míuwpff- \"
Parabjrba — "íris" „
Aracaju — "ltapacy »
Montevidéo — "Itablra" . . • • \'>
Nova York — Vajvdy*".,,. . • "
Portos do Snl — 5S*2*,»' • •'* U
Recife e esc. _ «Itogba • • •
S Matheus — "Iguape . . . '

Rio da Prata - '"Doca d'A<^a- .. JJ
Porto* dn Norte — "R. AI\C« . '{

Rio da Prata — "Andes ....

JlllllllllillltllHtfllHHHIIIII!HHHIHIIIIIIIIIIIIIIIillllllllilllililIlHIlili^^
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Gêneros de consumo
VAVE'

Bstov-e o mercado de café. Iiontem, uni
mel tio rea condh;õíw do estabilidade, por jisso que abriu v fumictonava om attitude t
de franco restabcl-eoimonto,

¦Healmentc, o movimento que sn veri-
ficou do procura para novos negócios
foi bastante aüthro, de sorte quo o typo
7 dPL'laron-se firme, eotando-sc 
42(700 por arroba.

Foram negociadas na abertura 7.300
twiccas.

Ak entradas verificadao foram menos
intensa« e houve regulares saidas ou
embarques.

Durante o dia o mercado do café
funecionou muito animado, com pro-
cura desenvolvida paru novos negócios.

Com effelto, foram vendidas mais....
7.89- suecas, que com a« da abertura
produziram o total de 15.102 íSaccaü.

U mercado fechou bem collocado, com
tendências para prweguir na alta.

Movimento estatístico
NO Dl.V 7

bSntradas fiaetxut
Pela Leopoldina 10.012
Pela Central 502
Por cabotagem —

Total 10.«31
Dís-de 1" dc julho .... 5H.M2
Xlédhi . 8.017

Embarques;
Para a Europa 17.100
Para os listados Unidos. 1.250
Por cabotagem 1.019
Para o Rio da Prata ... —
Para o Cabo —

Total 10.768
Desde 1» dc julho .... 55.602

Existência:
No mercado 221.209
Mm egual data. de 1923 . 861.261

COTAÇÕES
Typo.i Arrroba

Typo 16.(700 ,
T>-.po ¦ 15(700 ;
Tvpo 44(700 :
Typo 43(700 ;
Typo -12(700 !
Typo 8 41(700
Vendas (saccas) 5.626

Mercado firme.

Pauta .'.'.. 2(880
NO 01A 8

Vendas Httccas i
Pela manhã 7.300 ,
A' tarde 7.892 ;

HOJE

qualquer negocio, quer

grande quer pequeno,
exige, iMir assim dizer,

como base, a vasta, cx-

jieriencia e os grandes
rcunrsos dc que dispõe
a organizarão BUH-

KOUGHS desde quo se
trata dc dar conse-
lhos ou ajudar a re-
sohvcr seus problemas
commerciaes.

liste valioso auxilio
beneficiará tambem os
interesses de V. S. —

basta solicltal-o.

Qualquer consulta

sua pelo telephòne ou

por carta c sem com-

promisso.

Elle era guarda-livros — um dos milhares e
milhares que fazem o serviço mais monótono
do mundo — sommando, subtrahindo, multi-
clicando e dividindo. Já tendo na cabeça uma
idéa por assim dizer quasi formada duma ma-
china de calcular do Sr. Burroughs, deixou o
emprego no Banco, indo empregar-se na offi-
cina mecânica de Joseph Boyer, em St. Louis.

Alli elle completou com suecesso a fabrica-
ção da primeira machina mais pratica de
sommar que jamais o mundo viu.

Durante os 40 annos que se seguiram
á fabricação desta primeira machina a
BURROUGHS ADDING MACH1NE COM-
PANY adquiriu, pela sua organização,
uma fama Universal, tratando dos inte-
resses do commercio em geral, fosse onde
fosse, pelas suas filiaes e agencias.

Ella emprega mais de 10.000 pessoas;
tem fabricas próprias na Inglaterra e no
Canadá; mantém filiaes e agencias em 56
paizes estrangeiros, tendo já vendido 800
mil machinas para o mundo inteiro.

****£' ?m<i

Total
Preços pela arroba:

Typo 
Typo 7 em 1923 .....

Mercado firme.
MHRCADO A TERMO

O mercado- de café a termo,
Iiontem, da seguinte fôrma:

Opções.-
Abertura Vend.

Julho  42(750
Agosto  4Í(6»0
Setembro  42(250
Outubro  42(0011
Novembro . , . . 4Í$5S0
Dezembro .... 41(4M

Mercado firme.
Fechamento:

Jjilho  43(250
Agosto  42(700
Setembro. .... 42(500
Outubro ...... 42(400
Novembro .... 4UM0
Dezembro- . .-. . 41(900

15.192 SS

42(700 'SE
25(600 SS

regulou.

Compr. |
42(700
42(500
42(2011
41(900
¦UÍ500
41(000 :

42(750
42(500
42(350
42(150

MATRIZ

RIO DE JANEIRO
Rua Primeiro de Março 106

Tetopbone Norte 6393

ETLI-AX.

SÃO PAULO
PRAÇA DA SE' 15 - 1." andar

Telephòne Central 1710

%irai»iiiM^
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'J_a_*OnA"DA FRANOE-A Di» MU-
• NIOIPAIi

Ü carta-! do Municipal, annuncla
pnr« hojo. eni 6' recita de <wsl»n*-
tura, u iieuu de Ibüen. em 4 «cto-i,
"Ileddo. GuUer", cem mnio. Ple-rat.

Anianlift, realizar-se _ «. segunde,
vespertina, áa 10 hora», com "L*

umn du vice", quatro «ctos de Uenrl
Ijuvoila-n,
O RSPBC-TACULO DH HO.TK. BM

HOMENAOr*»! A» ILBPTJBIJOA
AllCíBNTINA

Jtealizu-ar, hoje. nu Carlos Gomo»,
o grando espectaculo de tala. ora;»-
nlzado pelo actor ar. Leopaldo Frôea.
cm hoiri/enagom 4 Republica Areen-
tina, que hoje festeja n data do aua
Independência. O embaixador Mora

y Araujo, convidado o, honrar o espe-
ataoúlo com a nua preaenga, reepon-
dou a Empresa . Pauchoal Secreto,
nou seguintes termos: "Me apreauro
<i ui.'radecerlo muy alnceremente ei
fraternal recuerdo quo tsa dl.stingui-
da Empresa ha dedicado a ml pais,

A Perfumaria A Noiva ter-
minaria no dia 28 deste mez,
a grande venda pelo custo
real-do—variado____grande
stock de perfumarias de Co-
ty, Houbigant, Roger & Gal-
lé, Caron e outras; bem as-
sim, escovas diversas, pentes,
esponjas, estojos, etc, etc.
Jamais haverá outra oppor-
tunidade de optimas com-
pras por ser esta liquidação
para terminar o negocio e
sao poucos os dias que res-
tam para entregar o prédio á
actual arrendatária, a Socie-
dade Pathé Baby, para ahi
installar o Cinema no Lar.
Rua Rodrigo Silva N. 36.
miHnn"a*HisnniH*ui|-nM«tiMiiiai«<iniilHaiiilliNilii

O MAIS ADORADO DOS GALAS DA TELA,
O "ENFANTGATÉ" DA8 CARIOCAS,

Rodoíplio
Valenfino

y, a.1 mamIfoMarlo oue '«ndré ei lio-*nor de coneurrlr con ml família ai
espectaculo dei 0 dei corrlente, lo
rueco acepta ias aerfiirldadea de ml
conelderaclou mou dlstlnguldu y
particular aprfclo".

Kor*m lambem convidado* o sr.
ministro dan Relações Exteriores o
o representante ido "La Naolon", 110
Rio de Janeiro. O espeotauulo con-
atará de um discurso p*lo escriptor
sr. Renato Vianna, mudando a s-raiir
de Republica lrma; da, reprtsiientiiytto
da comedia brasileira "O Quobran-
to", trea actos do sr. Coelho Netto;
de um acto variado petos artistas ar-
eentinea Herrn-uioa "vlfllllams, Los
Alcazar, 'Nleklta e Alonulto, e da
primeira repreaantação da comedia
argentina "Teus beijos serio meus",
do escriptor portenho sr. Jullo Es-
cobar, traduzida c ada-ptada pelo sr,
Paulo do Magalhães.

A ORIENTAÇÃO DO S. JOSÉ'
Comniunlcam-n-u* do escriptorlo

da Empreaa Paschoal Segreto: "Al-

guna Jornaes noticiaram, que o thea-
tro S. José, a de«pelto do oxlto de
nuas temporadas, iria voltar ao re-
glmen das peças antigas, ondo nüo
bo 0b9ervavu.n1 as montagens e os
guttrda-roupoe, que hoje ali eo «xhl-
bom. Esta ompreísa -oppOo formal
demnentldo a. essas noticias, que, na-
turalmonte, tlvoram origem precária
o nüo podem «ubsietlr.

Com effeito, o theatro S. José,
com o seu novo prograrama, eetà ocJ
cupondo, entre nós, a leaderança do
thoatro da r*r**ist-^-ait**alndo,-para_i_
sou cartaz, os nomes mais respeita-
vele dessu generu de literatura."

Antes assim... 1! folgamos em
registrar a nota acima, quu vem em
apoio dos commentarios aqui escri-
ptoa « tal respeito.

Que a nota agora dada como não
da empresa, veiu ter aos Jornaes, ú
verdade.'Una a publicaram, outros nio. Mas
o que tambem nio deixa de ser uma
verdado é a impossibilidade do se
descobrir quaes as noticias enviadas
pelo escriptorio da Km presa Pae-
choal Segreto, quaes us tnnjadas,
maldosamente, por mâo alheia.

Umas e outras vêm em enveloppes
communs, eecrlptos a machina e em
papel nào timbrado. A duvidar de
alguma, teremos quo Inutilizar todas.

A VESPERAL DE AMANHA, NO
TRIANON

A Companhia Abigail Maia, dará,
amanhã, no Trianon; áa 16 lioi-as,
vesperal elegante, com a bem feita
pega uruguayu "Em familia...", do
Florenciu Sanchez, e que está em
scena com exito, na pequena 

"boite"

dn Avenida. Essa vesperal seríi as-
«istlda pelas alumnas da Escola
Narmal, que mala se têm distinguiu
em seus estudos, no corronte anno.

FESTA ARTÍSTICA KE AUGUSTO
PORTO

No dia 'Al do corrento enfeitar-
se-â o Recreio para a realização do
festival artístico do nr. Augusto
Porto, estimado .secretario Ua Em-
•presa Rangel & C. O promotor desse
espectaculo, . Jú de poucas localida-
des podo dispor, não só pela muita

i sympathla de quo dlsfruta entre u
, grande publico freqüentador desse

tlicatro, mas tambem porquo organl-
zou um programma belliesimo para
a sua festa, que breve publicaremos.

A REVISTA "DITO II FEITO I, NO
S. J06B'

Ou are. Bastos Tigre e Eduardo
Vlctorlnjo, autoreb da re-rtüta "Dito o
leito !", que ora ocoupa, oom succeu-
so, o cartaz do 6. doei, enviaram à
empresa Paschoal HogreUi o li com-
pUnhlã dáqucHu theatro, extensa car-
ta, conalgmuido os seus agiadccimen-
tos, pela maneira uorrecta por que-
urna e outra ae conduziram, cm ro-
íaçâo a montagem o deacmponho de
«ua peça. '¦.¦--"Dito e falto 1", quo c, som duvida
nenhuma, uma dae revtataa mais ea-
pirituouas, que ultimamente têm ap-
parecido nos noasoa th«*troa, cata
fazendo magnífica carreira. O Sfto
José funockna, agora, com a sala
Inteiramente ft cunha, » ps «pplaueos
dispensados aos artistas, sao tio il-
brantes quanto espontâneos.

A COMPANHIA DO KDISN, DB
LISBOA, OUBGARA* BRB-VE

Mala alguns dias a estará' nesta
capltiaJ a companhia do revistas dl-
rígida pelo or. Aaitonlo Macedo e
quo trabalha no tiroatro Mden, de
Lisboa,

Essa companhia, quo virá, oecupar
o Republica, nos primeiros dia» do
agoato próximo, traz como principaes
figuras as sras. Una Democl. Car-
men Martins, Zutmlra Miranda- e os
ars. Álvaro Pereira o Jarge Gentil.

A ostréa ae dará com a revista
"Fado corrido", quo conta mais de
200 representaçooe cm iilsboa.
"A* LA GARÇONNE" .VS PORTAS-DO-G*^íTJ2SARJO

No theatro Recreio correm aiilnm-
dos oa ultlmoe ensaios d»a cinco no-
vos números com quo vao flér erirl-
queclda a revista "A' Ia Guxçonne",
cujo primeiro conUmarlo do repre-
sontayões, irá veriücar-se na proxi-
ma sexta-feira, 11 do corrente, com
um programma- repito do attra-
coões.

As aras. Margarida Max, Mamoela
Mathus, Theo-Dorah, Eather Lutln o
Antonietta Fonseca o o ar. J. Mattos,
foram os artistas escolhidos para a
interpretação desses novoa números,
cuja musica, dizem-nos, é bellissima,
como Interessantes são as marcações
do sr. Francisco Marzulo, quor para
oa artistas quer para o corpo coral.

ENSAIO INTERESSANTE
Em Madrld, o escriptor Avaquls-

tain, propóz que a municipalidade
entregasse a administração do Thea-
tro Hespanhol a uma companhia

o a linda Jodla CARMEL MYERS, numa
lireclosu Jóia-Ila "A DUQUEZINHA" o ain-
ilu mais BILLY SLLL1VAN, em l) ultra-üi-
icressunles utlos, sob o suggestlvo titulo

Mulheres sáo
Mulheres

tal o attralientisfimo programma de hoje
na tela do

RIAL.TO
NO PALCO, is 4 K2, 8 h. e 10 1/4 — THE
IflARflOCO BOYS b o artista oncycloptdico

GUOLIELMI
no aeu inesgotável repartorio

PETRÓLEO HAYA tônico perfu-
mado mais efficaz contra a queda
e atrophiamento do cabello. A*
venda nas pharmacias,, drogarias
e perfumarias. Preço 55000.

PASSEIO AO

pão de «um
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Oi carros
aersoa funecionam com freqüência, dla-
riamente, desdo sete horas da manha.

A's segundas, quartas e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
pa'a o Pio de Assucar as 6 horas da
tarde e as terças, quintaa, aabbadoa e
domingoa ás 10 horaa da'noite. Se chtVer,
funcoionari aomente até is 6 horaa da

.tarde.
TELEPHONE: SUL 768

__a__gJja»ia-jaaaM_»_______wáaai

uompostadu cinco membros escolhi»
dos: um pela Sociedade do Autores,
outro pela Afisociaçilo Hespanhola do
Escriptores, outro pelo Circulo de
Bellas-Artes, c outro pela própria
municipalidade.

Esta comniissão daria concessão,
•por temporadas, para que desta fôr-
ma pudeesem sueceder-se, no Thea-
tro Heapanhol, as boas companhias,
evltando-so .o perigo du aub-arrenda-
mento. Para estimular essas compa-
nhias o poder-se-lhes exigir maior es-
forço ou rendimento artístico, convi-
ria unir á concessão uma rebaixa ou
dispensa dos tributos que sobrecarro-
gani .0 theatro, o qual nâo deiia o
caracter de privilegio, posto que so
trataria de um theatro aberto á to-
daa aa companhias liespanholas quo
o merecessem,, c por outro lado a
brevidade das concessões extlnguirla
a possibilidade do monopólio.
ÜM REPARO A' CRITICA, A PRO-

POS1TO DE "EM FAMÍLIA"
Pede-nos a direcçio dá Companhia

Abigail Mala a publicação da ae-
guln.te cartu: . ."Rio, 7 de julho de 1924 —
— Alguns críticos theatraea, aliás
bem intencionados, como demonstra-
ram em suas apreciações, estranha-
mm, uns, o censuraram, outros, por
ter eld.f> a comedia "Em familia",
adaptada ao ambiento carioca,
achando, alguls, que os seus tradu-
ctores deveriam ter guardado o am-
blento üruguayo. Essas censuras e
reparos são Injustos e, por isso, 6
natural que se faça a defesa doa ai-
vejados, os srs. Oduvaldo Vianna c
Danton Vanvpré... Em primeiro lo-
gar não houvó, propriamente, uma
adaptação; em segundo, a acção Ja
extraordinária peça de Florencio
Sanehez", quo — digamos de passa-
gem — está fazendo grande sueces-
so no Trianon*—nSo se passa em Mon-
tevldéo, terra do autor, e sim em
Buenos Aires; e, em terceiro, "Em
familia..." não tem caracter regio-
nal e, portanto, <i. sua historia, tanto
pôde ser uruguaia, como franceza,
brasileira ou allemã. Não houv-i,

pois, o deslocamento do persenagena

que aô poderiam existir em Montovl-
deo, para ta-jel-oa viver no RIO.' Oa
traduetorca' limitaram-no a escrever
Rio onde estava Buenes Aires, mo-
dlfloaçao feita unicamente cm favor
do publico.

Ao cciiBUi-uH, .porem, nio ficam por
ahi; cstranliou-se u emprego' do Wr-
mos de enlao. Ora, Florencio San-
çhe-5, qomo Batallle em "Pollche" e
multas outras peça», empregava o
"oalflo". Florenciu, quer cm "Barran-
eu abajo", quer «m "Em faml*
Ua..." (esse titulo é original...)
quer ainda'em "Nuestros hljos", tres
peças de theso social, servlu-ao de"atorrante", "eeplanté" e do outroe o
lnnumeros termos de gyrla. E os ara,
Oduvaldo Vianna o Dentor Vamprê,
trazendo a «icçío dc "Em família..."
paru usta capital, procuraram termos
populares quu su combinassem com
o original.

Nào ha, pois, razão nesses repa-
roa, e, sendo assim, e de Justiça quo
se dè publica absolvição aos dois
suppostos peccadores... E tudo con-
tlnuui-ii como dantes: em fumilla. .."

Pomos dos quo estranharam o ter
sido "Em famlllu—" adaptada ao meto
carioca. Oabé-nos, por Isso, fazer ul-
gupias conCl-Jerações em torno da
carta acima.'"Adaptar" uma obra. theatral "k
accommodar ao Idioma o aos costu-
mes de uth palz a peça que foi feita
noutr.o, dé linguagem u hábitos dl-
verooa. Alguns oscrlptores, tèni, erra-
damènte, chamado "adaptação" ou
"accommodaçfto" ã obra a que, ape-
nos, mudaram o logar da «cção o o
nomo dos personagens. Isto uão

TTHBtHT-Pàra-fle-daj-_rigproi-am'ento, o
nomo de adaptação a uma peça, a
necessário que tenha soffrldo m-odl-
ficaçõea importantes, Jâ uo deson-
volvirmmto da ucçüo, Jâ no canacter
dos personagens, Jâ nu construcção
da phruse."

Ora, se declara agora a dOrecçüo
do Trianon que uo trabalho apre-
sentodo "não houve, propriamente,
uma adaptação; que . não tem a
peça- em questão caracter re-
glonal; quo- tião realizou o "deslo-
cimento de personagens o que so 11-
mitou, com o seu coltubarudor, a es-
crever "Rio", ond« estava "Buenos
Aires" — porquo annunciou aos qua-
tro ventos ser a peça urna "tradu-
eçâu,o adaptação" jj

T*al declaração, 6 ^flerto, fez pa-
recer a toda a gento, que "Em faml-
Ua..." teria soffrldo modificações
profundas, que houvessem de certo
modo mascarado o seu saber origl-
nül. E como se tratava da adaptação
dt> uma obra do maior escriptor uru-
guayo — 'Obra que ninguém sabia
se de caracter regional, se umu
pholographia do hábitos diversos —
natural seria que se desejasse vêr a
obro, tal qual a escrevera o autor tf
não através uma "daptação", o uue
Implicava modificações Introduzidas
no original.

Nada disso houve, diz agora, a
cai-ta que publicamos. A peça, por"sua historia, thnto podo ser uru-
guayu. como franceza, brasileira ou
allemã".

Antes aèslin, E nada teríamos es-
tranliado se tivessem os seus tradu-
ctores annunciado, apenas, aquillo
que realmento haviam feito:—uma
simples "traducção".

Qulzeram dar mais vulto o o tra-
balhio realizado o annunciaram-n'o
como "adaptação" tambem. Como
uma "adaptação", no caso, era muito
Justamente passível de censura estas
surgiram;

Culpa não cabe, pois a quem cen-
surou e 6lm a quem inadvertidamen-
te apresentou "Bm familia...", como
"¦adaptação" de um original de que
•era apenas mera traducção. —O Q.

oaperado. So]fiea repletos, no legltl-
nua sentido da palavra; freqüência
dlstlnctlf-slmu; elogios slncms ao
trabalho de Olorla Swanaon e â Pa-
ramfmnt quo montou eeao fim com
unia grandiosidade Inexccdlvol. Na
verde/de, óssea elogios o isso enthu-
slasino (.tio umu ohru de Justiça,
porquo 11 grande estrclln tealtza na
conheclde comedia [laniioüa uma
obru crlglnallHsIma, cheia ac brilho
e de verdade, tfojc, repete so a
grandiosa super produeção, que mar-
cará, seni duvida, um triumpho para
o Cinema Avenida.

JA' VIU JAOKIE COOGAN EM
"PAPAE" I"

ninptnatnjrrpnhia

So nao foi ao Odeon vêr ease mo-
nino admirável, não deixe de fa
zol-o. Em rigor, tora toda a semu-
na paru isso, mat- aqui appllcuse
l*em o dlctudo do "não deixes para
amanhã o que pudores Cazer hoje..."

E' que deve ser aproveitada a pri-
meira opportunldaíde, "Pupae" 6 doa
grandes films emotivos desse artista
criança,

UMA KCF.N.V INTERROMPIDA
BRl'SOAMENTE

Quando Alan Croaland punha om
soena "Under the Red Robe" ("O
homem do Cardeal"), em Stamford,
no Connetlcut, um actor allemão,
Gustcr von Seyffcrtltz dovla, por cxl-
gencios do fllm, desempenhar o pa-
pel do um condemnado, llagellado
em praça publica. No momento em
que começava o suppliclo, registrados
pelos apparelhos de tomada do vis-
tas, um uiitomoblllsta, de passagem,
cuidando assistir a um linchamento
vejidadeiro, não pôde conter a sua
Indignação c."de revolver em punho,
pretendeu oppôr-so íl execução.

Foi necessária uma longa dls-
cussão para convencer *sse bom sa-
niai-ltanu de que a execução não iüm
mais que figurada. B, somente, quan-
do o próprio suppllciado podiu-lhe
qije so retirasse foi qu- elle coheon-
tlu, bem a seu pezar, em retomar o
seu carro e seguir o seu caminho.

AS MULAS NAO GOSTAM DE SER
CINEMATOGRAPUADAS

Diz-nos uma .nota norte-amei-lc--.-
na, que as mulas são, ao que pa-
rece, refractarlas ao cinema. No
fllm "Llttie of New-Tork" (Nua
margens do Hudson), realizado por
Marlon Davie», uma scuna repr,:sen-
tava uma ruu do uma pequena ai- ;
dela Irlandeza. Alguns animaes ali
figuravam, patos, c3es, suínos e uma
parelha do mulas. Estas, dóceis co-
mo cordeiros, não puderam suppor-
tar o brilho dos projêctoros quo as
estonteuva. E saltando, escoiceando,
puzeram em nanico aclorea e íigu-
rantes. Um operador foi seriamente
ferido com um coice. Sldnêy Olcott,
o "metteu-en-scênlí", que fazia gran-
de empenho nesse <|uadro, viu-se
forçado a recomeçar mas, desta w*-;.
empregou mulas cegas...
UM CACHORRO OUE FOI FOR-

OADO A LATIR
No "studio" de uma grande em-

presa clneinatrgraphlca norte-am.'--
ricana — conta-nos uma nota quo
temos á vista — houve necessidade
dc se suspender os trabalhos pelo
espaço de uma hora, dada a teimo-
sia do cão "Mickey", em não la-
tlr numa scenu do fllm, quo estava
sendu executado o que tanto exigia.

Para conseguir que o/cão tatisse,
houvi' necessidade de compôr-se umu
musica verdadeiramente infernal.
Foi preciso que o elenco em peso, os
elirctriclstas. os photographos, todos
o.s prementes emfim, se unissem era
um esforço eonvmum.

A scena exigia que 
"MlcIo*y, sen-

tado num balcão, á entrada de um
hotel, latisse, emquanto Hoot Gib-
sou, .no papel de slneir,-, devia pro-
curar, atrsar dos latidos, íazer-so

ouvir por Helena Holmca, uma hoa-
pede rucem chegada,"Mickey", -it-rejii-, reo«iout«e |
latir, |lmJtando-'ae a <<átar sentado
no butcflo e a mexer com a cauda.

União Ti.ot miou; .lohuiiy Judd, o
gaúcho, lutlu; Honry Cohen, o pri-
meiro musico dn poça, tocou trechos
trlsten om sou orgin portátil, qui; fl-
zoram com que "Mickey" uiv.isae,
mos não latisse; Edt-ardo SedgvN*icl',
o dlrecr r, andou do quatro, ruglndo
falto leão; Guilherme Mc Cultcy e
Carllto Dorlan, seus ajudantes, ba-
tlum em latas do folha.

Finalmente, comblnando-ac- todoa
os ruídos uclma deacrlptos em uma
balburdla diabólica. "Mickey" Jul-
gou que «ra tempo de fazer algum 1
c. lea e pôz-aa n ladrar furiosamente.
Aproveitaram lminodlatamen*'' o nn-
sejo puru filmar a scena. Mus, tin
seguida, •Mickey", que ficara nor-
voho, atlrou-se á umn orelha du tllb-
non, que por um triz nftü ficou som
ello. Ahi, trataram logo dj mudai-
du scenu."Mlcltcy" pertence á actrlz Ilele-
na Holmeu, quo tem a mania Ar-
criar "terrlerts" Irlandezes nu sua
chocara.
Informações e boatos

••• A «ogulr "Em família..*."¦
dar-nos-i a companhia do Trlanoo, o
original brasileiro, do ur. Armnnd*»
Gonzasa—"0 Secretario de fi: Ex.'p,
uma 0011101.11a ungraçudlaslina, cujo
unlco fito (! duor rir.

».»» Uos uru. Edunrdo Vlctorrno o
nnatos Tlgn-. nutorru da rèvlst-i
"Dito o folto!", rocebomos attcnclo-
so cartão de agradecimento ia Jus-
tus referencias aqui festas aquello
trabalho quando da sua "preml«J*c">
110 f. José,

Espectaculos para hoje
MUNICIPAL — "fledda aablor".
TRIANON — Em fainllUi".
CARLOS GOMES — "O Que-

branto" o "Teus boljos serão meus".
LYRICO — "La leyendu dol beao".
RECREIO — "A" lu Oarçonua". '
S. JOSÉ' — "Dito ç feito !",

Cinemas

:'*-'m

I.ogo quo se normalizo por com-
pleto a situação om ***. Paulo, virá
paio esta capital a Companhia Lón
Cundliil, que caba do 1 blor naquella
cidade um grando cxlto com a opo-
reta — "Frusqulta", o mala recente
obra do festejado autor da "VluvU
A logro".

Com essa opereta do l-Yanz Lo-
liar é quo rouppafeccr-nos-i a rof--
rida companhia.

•• A' Empresa Rangel & C. fo-
ram entrgues. para opportuna mbn-
lagem a revista em dois actos "Jazz-

mania" e a buriota, tambem cm dois
actos, do st*. Pr:ire Junior, "A can-
tora du cooaret".

*•* A Etnpres" do Recrelci. com-
memorara com um grande e-ipecta-
eulo, u grande data de 14 de Julho,
espectaculo que será d?dlcado â
colônia franceza, idomiclltada nosta
capital.

•• Voltará a ser representada
pela Conupanhla Leopoldo Frôes, de-
pois de amanhã, no Carlos GoniM*, a
magnífica comedia do Tristan Ber-
nard — "O café do Faliaberto".

mm.

Dr. Fernando Vaz
Cirurgião da Hospital d* B. Fran-

cisco de AsbIs — Cirurgia geral —
Diagnostico e tratamento cirúrgica
das affecçOes do estômago, intoatl-
noa e vias blllaros. Otero, ovarloi,
urethra, bexiga e rins. Tratamento
do câncer, das hemorrhagias, doa
•umores do utero o da bexiga pelo
radlum. — Consultório." Assembléa.
->7. — Res. Conde da Bomflm, 668,
_ T»l- Villa 122J.

SABONETE: Para tingir não
ha como Sunset.

o JUIZ INJUSTO
Não foi bem a Justiça, mas um

juiz. E' que elle puniu um desgraça-
ido, por um crlmo que ello commet-
Ua em sua casa: fez condoninar um
homem que maltratava tt esposa com
pancadas, emquanto elle maltratava
a sua, não com o gesto brutal, mus
com a Indifferença, com palavras
que insultam pelo que encerram. *"*
a esposa virtuosa deixou-lhe a casa.
6, qual voltou quando, perdoado o
cutro criminoso, entendeu quo tam-
bem o seu marido devia selo.

Assim, "- ê Katherine Mac Do-nald,
em "Justiça em «puros", que o
Odeon vae exhibir nu próxima se-
mana.

O FILM DO AVENIDA
Era de prever. A "Zazá", consti-

tuiu, 110 Cinema Avenida o suecesso

iwVVVl-ii',^VN**^'|)it,*,>*i*,,,'i»^A#^r*^*%^Ai*»J^^

BLENNORRHAGIA
Tratamento rápido e aeg-aro nos
períodos: abortivo — agudo ou
chronico (gotta militar), por
PROCESSO PRÓPRIO o medi-
camerito iiulolor.—DR. ROBER-
TO FREIRE — Rua S. Josó 33
— Segundas, quartas c sextas-
feiras, das 16 ás 18 horas — Tc-

lephone: 2148 Central.
?Slt,>»*'V*---^A<»V'**-Ai-^^i''**'^^

Leilão de penhores
l ÍTÜAÍTÍ (S- a.)
RUA 7 DE SETEMBRO, 179

Leilão em 17 de Julho
Os Srs. mutuários podem

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

C. Monteiro, director.

THEATRO RECREIOf EMPRESA
RANGEL A C.» J

HOJE — A's 7 % e 9 % — HOJE
3Q» — EM MARCHA VICTORI08A PARA O CENTENÁRIO — fB7*

A9 LA GARÇONNE

n
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1 CINEMA AVENIDA
HOJE HOJE

QUEM AFFIRMA QUE O CINEMA NAO E' UMA ARTE PURA, TEM UM DESMEN- 
*=

TIDO FORMAL NA MAIS BELLA DA8 8UPER-PRODUCOÕES DA PARAMOUNT? A

A ALMA DA MULHElt FRANCEZA ATRAVÉS O TALENTO DE

GLORIA SWANSON
A ESTRELLA ADORADA DA FAMOUS PLAVERS

Scena» soberbas de luxo e fantasia — .Sentimento e paixão !

Miniiiriiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiim iiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiittttttf

PALACI0-CLUB
RUA DO PA8SEI0, 40

DOMINGO, 13 e SEGUNDA-
FEIRA, 14

GRANDIOSO FESTIVAL
,EM HOMENAGEM A' GLORIOSA DATA DA

I 
,i 

, .

Tomada da Bastilha

B4aM_M____B__!rODEON
COMPANHIA BRASIL CINEMATOORAPHICA

NOVO E ATTRAHENTE PROGRAMMA
DÉ CABARET

W"^ aP"\ r"^ al^-k ___i

CONTINliA A SER O FILM DO DIA !
E' um PROGRAMMA SERRADOR — Super-piOQUcgâo ÚU FIRST NATIONAL(Paddy)
Para arranjar para és ayòsinhos, nas garras da minoria, elle se atreva a Ir,

sosinho, ganhar a vida na grande cidade. E tinha apenas S annos ),,.
Elle... e — JACKIECOOGAN

^o progrramma lm ainda um trabalho belllssimo do FOX IÍLM — AS MONTA-
NHAS DO CANADA', aEcensSo ao» seus picos gèladoj ! — E ainda novidades

mundlacs em

REVISTA ODEON (Gaumont actualidades)
\ SEGÜin, um novo Frog-ramnia iferrador, com KATHERIINE MACDO.VALl),

i-iii "A Justiça cm ÁpuroB". ______^ .

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

tetro S. José Director artístico Luiz Peixoto
Director scenico Isidro Nunes

¦(^^¦'V^-^^-Mi^^^VV^^t^ti^MtvtiA^VVVM**

HOJE, ás 7 % -DUAS SESSÕES - A's 9 %, HOJE
A REVISTA DE CASTOS TIORE E EDUARDO VICTORÍKO, COM MUSICA DO,

MAESTRO ASSIS PACHECO
-1 '¦*¦*:y

0 mais legitimo suecesso do theatro de revista

1711 V I
DUAS HORAS DE INCESSANTE GARGALHAR ! — "CHARGES"

OPPORTUNA8 E INTÊRE38ANTE8 I
AS MAIS

SABBADO -- SESSÃO VERMOUTH, A'8.6 \'z ira 8ABBADO

I C NEMA MODERNO — A ponta cios suspiros (2a época) é mais uin drama.

ODEON — "PiipoeM.
AVICVIDA — "Z.J7.1".
rATUK' — "Vagabundo BOiitllho-

mi in".
1'ARISIENSB — "liixzeu nli som-

bm".
CENTRAL — "O crime doa Uo-

mem*". , ,
KlALTO — "No radomolnho u«

Vida".
mia — "De vagabundo a "Eentle-

man1'.
PARIS — "Violeta".
IDEAL — "Mentissem da mela

noite".
HADDOCK LOBO—"Mpney ! mo-

uoy ! money!"
13RASIL — "A aobrlnlill du iiurl-
tanu". (íj

AMERICA — "Cegueira humana".
TMUCA — "Nossa hospitalidade".- $S—•—-sa

AMANHA
Leilão üe

Lindo
Palacete

O LEILOEIRO

FÁBIO
Venderá amanhS, Ah clnoo horafi

da tarde, á rmt Bulhões de Carvalho-
98, (próximo ao numero 90 da ru*
Rainha Klizabeth — Ipanema) nm
lindo palacete do solida c moderna
construcção oom jardim nu frente
com pequena escadaria de mármore
com macnificas aocommoduoões para
pequena família de tratamento, ten-
do ao dlviaões: 3 maeniflco-i quar-
tos, uma espaçosa sala do jantar,
«ala do visitas, banheiro com ha-
nhelra esmaltada o aquecedor, eo-
zinha com fogão a B**> quintal, tan*

que para lavage-ni, \V. C. etc. E DB
TODO O RIOO MOBILIÁRIO QÜK
O GÜABNECK.

I

<cf_aa Bfl

ELECTR0-BALL CINEMA,
J5MPRESA BRASILEIRA' DE DIVERSÕES .

5i — RUA VISCONDE ÍJO RIO BRANCO — M
A uials popnlor e queridu ca»n de dlvefaijea desta capital

O Filiio cLo Corsário
3° CAPITULO O CASTIGO

HOJE o todas as noites, ás 6 o ás 10 libras— 8ons5ciohaes' torneios duplos
disputados pelos melhores artistas do Electro-Bàil
Venoedores do partido do dia Bi ARTHUR e ANGEL ,

QUINTA-FEIRA, 10 do corrente, ás 2 horas"— Grande "matlnée", com um
oxtraordinarlo torneio, eni <S0 pontos, disputado pelos melhores artistas do

Eleotro-Ball.

ENTRADA iSOOO,. COM BONIFICAQM) EM PREMI03
AO ELECTRO-BALl. CINEMA — 51, Rna Visconde do Rio Braaeo, 51

Kmpresa
R. STAFFA TIUIH

O theatro tradicional da elegância carioca
COMPANHIA BRASILEIRA DE COMEDIA

ABIGÃL MAIÀ
Dlrecção de ODUVALDO VIANNA

HOJE — A's 7 % e 9 % — HOJE
A notável comedia de FLORENCIO

SANCHBÍ5

EM FAMÍLIA...

_BH_

Amanhi, VESPERAL ELEGANTE, ás 4 he.
rat, eom a preeença das normallatás

ocaoc I0230I

CkRLO. GOMES
O THEATRO DÁ MODA

EMPRESA :

i Paschonl Secreto

Temporada LEOPOLDO FRÓES
HOJE — A's 8 -?4 — RECITA DE GALA — HOJE

Saudaçio * grande Republica lrma, pelo applaudldo theitrolego
DR. RENATO VIANNA

O QUEBRANTO
0 actos dc COELHO NETTO

Theatro Lyjfiôo Fmpresa Theatral
JJSE* LQUKE1R0

OCTAVIO QUINTILIANO escreveu, no ';0
Jornal": "Si ha qne louvar nesso traba-
lho do grande autor üruguayo".

A seguir: SECRETARIO DE b. Ek.

ACTO VAR'ADO, em quo tomarão parte os disiinctos artistas argentlnoa HER-
MANOS WILLIAMS, NIEKITA, LOS ALCAZAR e ALON8ITO — Ia representa- i

gâo da comedia argentina

TEUS BEIJOS SERÃO MEUS
ae JULIO ESCOBAR, traduegío c aiiaptai-ao de PAULO MAGALHÃES

o**_io*_*=-_=-iot3or ioceno 30E30I

COMPANHIA VELASGO
(HOJE -' 

''B~?)Z HOJE
RtCITA POPULAB.i= 2» .ripreíèntãtjflo Üí»nb« o llrida ôpercia èni s àKiós.v

«,:',',¦ ¦'' dividida eni íl quadros

LA CgyENDA DEL BESO
Completa novidade para a Anterica dp Bul — Pega premiada pelas Soplcdídes dort
Autores Héspanhois. — Llndisslmâ muslõa' — Rioo guarda-roupa SJ Mlsé-en-sciSne¦•;•.'de EULÒO'Ò StítM»"
PREÇOS:

de EULOG'0 VttflSCÓ
FrlíM, S0»j Camaroteü BOíi Pòltròhãé-e Varandas, 12$; Cadeiras, 8>;

. .; ,e*moao, 6S;. Galerjaa.nuk, 48) Gteaea, asooo.
AMANHA, MATINCE 

'0' SOIBáE POPULAR, .,,L^-LeYJWpA .Dfi*.,BE8p" r- A seguir:
LA ROSA DE FUÈGO,'rcvlsía rdórjc lie gr;iiulc cshcbtacülo. 6' recita do asslgna-
tura.'— THEATRO REPUBLICA, Sabbado: Rcapfiárli-ao dá Conipanlllii ITÁLIA FAII8-

TA-LUC1LIA PERE8
__il-^—' Estlo suspensas as entradas de favor" sem excépçio do pessoa

R O IVI l_IINíl CIPAL - Temporada official de 1924 -- concessknario i WALTER MOtCHí
-a-

Grande Companhia Lyrica

is^

Continua, no escriptorlo da Empresa (lado da Avenida), de 10 horas da manhl, ás
B horas da.tarde, a VENDA CUMULATIVA para

VESPERTINAS
(As Quintas-feiras, ás 4 horas)

VESPERAES
(Aos domingos, ás 2 % da tarde)

>A VENDA para estes espectaculos será feita ou para os 10 acima indicados,
ou separadamente para 5 vespertinas e 5 vesperaes.

AVISO — As G vesperaes e as B vespertinas serio com operas differentes
••V*-«*''v**^'-1f-V%<N*N-N*»^'^^

ASSIGNATURA PARA 20 RtCITAS — Continua aberta no escriptorlo da Empresa
(lado üa Avenida) a asslgnstnra de poltronas o balcões c na bilheteria (Rua 13 de
Maio) a assignatura de galerias para n sério do 20 RüCiTAS. — Estréa da oom-
panhia — FINS DE JULHO. V

Director artístico: Mr. LUGNE-POE

MflRIE - TfiÉKÈSE PlÉRflT
....... ,. . Dliiortor artíntioo v, T,rr;*«*"*: poTi . ;,.-.*-Ai*-*-»N*'N«»,,ii*%-Ai^A^Ai*SAi*V*A-**^^t**^-*-^^

HOJE HOJEQuarta-feira
A's 8 %

0a RECITA DE ASSIGNATURA

HEDDÂ GÂBLER
1 actos dc HENRY IBSEN

PREÇOS DO COSTUME

AMANHA — Qulnta-folra— AMANHA
A'e 4 horas •

' 
2a VEÍ3PERTINA •

Le tpt du vice
•I actos de HEIfRI LAVTÊDÀN — Èçtraor-

dlnarlo cxlto dc toda a companhia
POLTRONA, 128000 >

 .BILHETES. A' VENDA
os moveis do scena são

Ouvidor, 8G.
loinecWos pela casa HIRTH, LOUBISCII & c, roa üo

XC OPACA BA N/P CffSlWg-THEATRG
0 12Ü4RT A-FBIR A O HOJE

GRANDE ESPECTACULO - 3a RECITA EXTRAORDINÁRIA
C3-R_á:_sríDEi SUQCESSO"' A*S. é j[* HORAS

RANDALL-FLORELE c sua troupe " L'A!ouette", com a revista----te)-«GíiH r CHERI! ür
AMANHA — 2vrecita de asalgnitura — Estréa da revista •'8WEETHEART'- ..

-**IJ-*-U*V*U J UM*IA/U"^ m,m.m.m.~.m.m.~.~.-,*.-.m.m,f.~m,*m,m,m,m.~~,m.*.**.~m,m*m,mm.m.m,.a,m.^* *.*.*>*.*, . _ _ 
^_ 

» _ _ __ ^._. _ _ _ .

Camarotes
i SE  "

No GR LL

aigncilress, BO$Oo6 — Poit-onas, I2$000
ru

O smoking è traja obrigatório — Serio ajrísátfos lindas premlo» áe aenberas.
NIO 8E RESERVAM LOCALIDADES Vendas avulsas ria recepção dò PALACE HOTEL.

,-ROOM, Jinlar da moda —

- í.':>*,*-
!__,.  ,,^.\
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Sociedade de Medicina e Cirurgia
• —>•» » ¦_.

As novas "Favellas" do Rio de Janeiro
- A Soclodado do Modtcina o Clrur-

, |*lt, rae.lt.ou a aua a_-_-_.o semanal.
No expediente foi lida uma carta da
L__raçio do IPeru', manifestando o
flcaejo do ver re-preaentada a Iturtl»
tul.io no Terceiro Congresso Sclen-
ttí.co Pan-Americano, a reunlr-aoem
í_ima, no -próximo mez de dezembro.

H*oram propostos para socloa cffo-
oHroe: pharmaoerutlco Òullhermino
Aurusto Morolra, dr. Jorgo Pinheiro'
Oulmario» e dr. Abdon Lins.

flegrutu-eo' a porae do dr. Álvaro
Moutinho, <jue foi recebido pelo dr.
Eetelllta Lins com expressões enal-
tecodoraa para aa qualidades pes»
eoa/ea e pro-f.BS.onao» daquelle aeu
collega.

O dr. Álvaro Moutinho agradeceu
aa palavra* de b'ondad_. com quo
«ra acolhido naq-uollo recinto de lu-
tadores pelo 'progresso da sciencia..

Depois entra a tratar da therapla
pelos ralos ultra-vloletaa (lanthos-
therapla). Diz concordar com oe uol-
legas no combato dos oharlatãcs que
empregam apparelhoa Impróprios
mão produetorea de ralos ultra-vio-
letas e sim produetores de alta-fre-
quencla, vendavais por preços Infl-
Imos. Pala doa verdadeiros appare-
lhos fabricados pala ."Vlctor X Cor-
porallon", dos quaes mostra doso-
«hoe. Discorre -sobro as diversas ln-
dicacões da ianthos-_h|prapla mos-
trando varias photographlas do ea-
¦os curados e salientando cntrc es-

,«_* oasos um lelehmanlose. Em face
«Io expoeto. devidamente documon-
tado, acha o orador que Justo 6 dis-
tlnfulr ontre o charlatanismo e os
írutos rea-s colhidos pela sciencia
honesta com os raios ultra-violota-s e

' «Joa quaes tem experiência própria.
O dr. Thaophllo do Almeida, am-

(Pifando e esclarecendo as coneide-
rações que dera na. sessão anterior,
iquando se discutia e condemnou
unanimemente a ve.rda o o uso de
certos apparelhos ditos do "ralos
¦violetas" multo conhecidos .pelo seu
cueto modesto; ao alcance ate dos
curioso., disse não ter .i.firmadj
<*ue o Illustre professor da oepecia-
lidade rja nossa Faculdade do Medi-
cina tivesse condemnado Ul proces-
so tuerapeu-ico que, aliás, esse pro-
fessor emprega com oa melhores re-
sultados, mas tão somente conde-
mnou todos esses apparelhos dc
uso quasi popular, justamente aquel-
les que estavam cm jogo na dis-
cussão.

'.Termina o dr. Theophllo de Al-
melda dizendo que na mesma ocea-
«sião aquello prof-saòr o especialista'

.íez o elogio da "Lapipada de
Quartzo" ou "Sol Artificial", Isto • 6,
o mesmo apparelho'que é elogiado
na communlcação que se acabava de
ouvir; o orador acha-sp tambom a
coberto dc qualquer suspeita sobre o
aesump-o, porquanto nos últimos
tres numeres de uma revista .medico-,
pharniaceutica a "Medicamenta'',

que dirige e de que 6 rodactor, pu-
¦blicóu uni longo traiballio traduzido
do origina,} allemão a favor deasa
thoràpcutlea pelos raios ultra v.ló-
letas graças a' dita lâmpada <_e "Sol
Artificial". 

" ' '..'"

pitai para a construcção do casas
proletárias tol esta iniciada. An ca-
«as serão alugadas por preç-oa mui-
to módicos o com as Importâncias
arrecadadas novas habitações popu-
lares Irão sendo construídas. Outra
medida do assistência sanitária pos-
ta em execução pelo dr. Amaury do
Medeiros, em Recife, 6 a das refel-
çSos populares, tendo installada para"Isso 

cozinhas especiaes em determi-
nados bairros.

Refeições sadias são ahl forneci-
das pola metade do sou custo, fa-
vorecendo-se as.lm a pobreza e o ope-
raiiado. Essa Iniciativa tev. tam-
bem o concurso da generosidade
particular.

O dr. Castro Barreto oecupou a
attenção da Sociedade dc Medicina e
Cirurgia para externar in_presai.es
colhidas em visitas aos casebres que
povoam as encostas dos princlpaes
bairros da cidade. São as nevas "Fa-
vellas" do Rio de Janeiro que o ora-
dor descreve com minúcias, para
apontal-as como permanentes atten-
tadou-á-saude—o—a—vida—du—pepula»
ção.

Os acontecimentos de S. Paulo
Uma nota. offloial

Computando aa Informações offi-
clees quo publicamos noutra local, o
governo, íi semelhança da véspera,
forneceu 4 lm*»rensu, ãs li 1|_, appro-
xlmadamente, o seguintes communl-
cado:"As tropas legaea, enviada* crntrit
os amotinados de S. Paulo, estão em
Plena funeção e com o seu serviço
de ost-tdo-malor Jã perfeitamente or-
ganlzado. A situação d * rebfldes _•
cada vez n-als critica. A« communl»
cações com o porto 'do fciantos con-
tlnimm asseguradas, nodn pertur-
bando por ahl o trafego regular. A
linha da Central, no treeh. do Nor-
te, Interrompida nos primeiros dl«-,
enti-e Mogy o S. Paulo, acha se .resta-
li.l-cldu em quasi toda a sim exten-
uão. A re/ilstcncla -decrescente e Jâ
bastante enfraquecida dos revoltoaoa
no Quarto da Luz. unlco ponto de
concentração que lhes resta, não po-
dera mals ser prolongada por mut-tf
horas, dedo o seu esgotamento os-
contui-d. e o grande numero de de-
feeiiAna,"itelramejite cercadas como se

ImpoMbilIda..

mentos chegaram a ser quasi diários.
Somo sul-americanos somos soli-

durlos com.estos Jovens palzts o la-
montamos quo as perturbações arma-
dus, post quo nenhuma situação, por;intolerável quo pareçu, as Justifica.
Formulamos votos por quo a pazimpere no Brasil e na Bolívia."

.HRONICA THEATRAL
.. COMPANHIA DRAMÁTICA

VI-ANCJâSA
"Amourou-je"

-•'oi u ít-kinu quom primeiro cn-
carnou a üormalno Fertaud no Rio
do Janeiro, ha Ti annos. Tornando
a ver hontom u "Amourouso", de
Porto Riche, não podíamos deixar de
recordar com saudades a figura da
grande nctrlz, que tantas pepreseu-

O QUE SB SABE E O QUE RE DIZ -»*-*'•¦¦ deliciosas nos proporcionou,
NOS ESTADOS ONTDOS jo hoje Jã uão vivo.

WASHINGTON, 8 (U. P.) — Nos A comedia ¦_ admirável como ob-

c-rl°nc.ed0adee?,Vo.ícn.a., _?%&?_?.'. «"**» «•* «™° «*"¥>
bro os acontecimentos de S, piulo, concisa e clara das personagens, for-
e manifestam absoluta confiança no terri_n_e lllumlnadas pela habilidade
governo do dr. Arthur Bernardes. ...

WASHINGTON, 7 (U. P.)  do autor em inostral-as ao vivo, pa-
(Retardado) —- As Informações re- tenf-ando cada uma o «eu caracter,
cebldas pelo Mtti-tt.rlo das Relações
Exteriores «obro o movimento sub-
verslvo de .... Paulo são multo laço-
nicas e não dão n causa da rebelliio.
Nos círculos offlrlacH, porem, acre-
dlta-so que a perturbação estã locall-
zada e uno terã serias conseqüência--.

CHICAGO, 8 (U. P.) — Os finan-
cairos de Wall Street que «e acham

absoluta bem Informados sobre a situação du chonando violentamente os sentlmen-
tos de brio e de pun.donor, que ain-

o seu temperamento e a sua Índole.
-1_ nessa, altura se conserva sempro a
comedia au. metado do terceiro
acto; dahl em deante, quando o au-
tor prepara o desfecho, ella ca. no
absurdo, tornando-se inaceitável c

0 NOVO GABINETE
DE ROMA

O dr. Amaury.de Medeiros .dis-
correu sobre os .serviços sanitários
realizados em Recife. Occupou-so,
particularmente, do problema dajJia-
bitação, aocentuando .ser considera-
vel o'numero do, .mucambos" (ca-
fúas) existentes naquella. cidade. O
ooinbaito a esse typo de habitação foi
providenciaimente auxiliado pela en-
chonte do Captbaribò. Destruidos os
"mucambos" 

pela água, n&o so per-
tnittlu mais o levantamento dos irias-
mõs C| o governo pernambucano, soe-'
corendo os flagellados, resolveu criar
um serviço do assistência sanitária
da habitação, movimento. ôm que
tevo o concurso do commercio, da

.industria o do outras classes' só-
eiaòs. '. -, . .

Conseguido p"or essa forma o':ca-

São pontos onde grassam de fôrma
endêmica, a grlppe, a coqueluche, as
desyntcrlu. o _ tuberculose.

Fala do "bicho dc pC" oi Informa
que ahl encontrou um pequeno pa-
rasytado dos pés e das mãos, andan-
do do rastros como um quadrúpede.

A sua exposição foi documentada
com projecções photographicas.

Commentando essa communica-
_ãu falaram vários oradores: o dr.
Plácido Barbosa, acha que o pro-
blema _ sócia), envolvendo questão
do salários c de hospitalização, as-
sumpto sempre desprezado pelos di-
rigentes; o dr. Felicio dos Santos, diz
que o problema é antigo c debatido,
convindo educar os moradores des-
sos casebres e sobre elles exercer vi-
gilancla, pois trata-se de gente po-
bre sem recursos c analphabctos; o
dr, Leonel Gonzaga, a propósito da
morti-natalidadc allegada polo dr.
Castro Barreto, rclcrlu-sc aos medi-
cos quo desconhecem comesinhos
princípios dc pediatria; o professor
Nascimento Gurgel classifica a que-
stão do bio-social c recorda o que,
nesse particular, se faz na Argentl-
na; o dr. Mario Pinotti, desenvolve
considerações para demonstrar que
o problema ó tambem sanitário; o |
dr. F. Catão, affirma que mesmo na
parte central da cidade, em habi-
tações collectivas, ha' muita miséria,
muita íaHa de hygiene, muita "Fa-

veila" perigosa; o professor Miguel
Osório, presidente, faz uma synthe-
se das opiniões expendidas c acha
quo o assumpto devo ficar cm
foco e isso [oi resolvido apóí
ter o dr. Castro Barreío res-
pondido aos seus collegas.
~'.A ordem dos trabalhos par;l a pro-

xiniasessão é-a seguinte:

1 — Resultado da campanha anti-
paludica no norte do Estado do Rio
de Janeiro \— pelo dr. Mario Pi-
nottl.

võm o na
de receber quaesquer reforços, em Brasil, mc-»tram-se convencidos de
contr; ito com o moral elevado da» que os Interesses estrangeiros em
tropa» legare, que vão sondo nu- s. Paulo nno precisara de outra pro-
gmentadas c abastecido., com regu- lecção alím dn que lhe offerece o
laridade, 6 facll prever-se o com- governo brasileiro, nn crise por que
plcto mallogro deraa tentativa crlml- atravessa o grande Estado paulista,
nosa repellldu por toda a população —' A firma Armour __ Company

annunciou hoje que os seus frlgo-
rifleos em S. I"aulo foram fechados

do S. Paulo c pelo paiz Inteiro
OS SARGENTOS 13 A ItEVOLCÇAO —

pelo

de

II.-—¦ Cystecercosc cerebral
dr- Helion P6i?ba.
,'. III.';— Sôro-vaccino-theraplas
peclficas — pelo dr. Achilles
Araujo.- *

IV — A água do arroz e a desnu-
triçãò.das crianças — polo dr. Lco-
nel Gonzaga.

— Discussão sobre o problema
das habitações."

Compareceram: Miguel, üzorio dc
Almeida, J\ Catão, J. P. Fontonel-
le, Reynaldo Aragâo, Helion M. Pó-
voa, Arjjaldo.dc Moraes, Castro Bar-
reto'; Plácido Barbosa, Amaury dc
Medeiros, Móncorvo Filho, Achilles
Araujo, Álvaro Moutinho, Theophi-
lo de Almeida, Leonel Gonzaga, Es-
tellita Lins, Nascimento Gurgol, Al-
vares Barata, Mario Pinotti, Genival
Londres, João Nori o* Paulo aca
bra. 'vi

A Agencia Americana enviou-nos
a seguinte note:"Sabemos que serã apresentado,
hojo, na Câmara dos Deputados um
projecto autorizando o sr. presidente
da Republica a promover, por acts
de bravura, Independentemente das
condições exigidos pela lei de promo-
ções, as sargentos quo se distingui-
r«m na repr-ssio do movimento mi-
lltar. irrompido em S. Paulo.

iLVntando boas sympathlan, este
projecto estabelecerá, tunibein, que
os ..irgentos. assim promovidos, to»
rão accesso aos demais postos, des-
ds oue se habilitem -devidamente, fa-
zendo os nccesi-firios enrars escolares
paru que será dispensado u requisito
de edade.

E' bem possivel, cgualmonte, que
desdo que 

"sejam 
comirrisslonados

pelo governo, no poste dc segundo
tenente, os inferiores, cuja attitude
na defesa da ordem legal, torne-os
merecedoreti desse prêmio."

NA PRAÇA DE LONDRES
LONDRES. 7 (U. P.) — Retarda-

do — O nervosismo resultante das
noticias que chegam sobre a revolu-
ção no l.r___ll, determinaram gran-
dos offertas de títulos do Eatodo dc
S. Paulo, de S por cento o das emis-
soes do governo federal, de 7 c 8 po,-
cento, .is cotações desses valorea
desceram de um a tres pontos O
causaram um tendência á instabiii-
dade. em toda a lista de títulos sul-
americanos.

As perdas, perém, com excepção
dos títulos brasileiros, foram ligei-
ras.

LONDRES, 8 (U. P.) -- Os boatos
que chegam a esta capital, sobre u
levante -de S. Paulo, determinaram o.
depressão dos títulos brasileiros.

Ò iornal "The .-.naneial News",
entretanto, mostra-ee optlmista e diz
saber que o movimento é puramente
local.

Esta folha recommcnda aos porta-
dores d. titulos brasileiros, com ex-
cepção doei simples especuladore».
quo conservem esse valores.
PLENA CONFIANÇA NO GOTER-

NO BRASILEIRO
BUENOS AIRES.. 8 (17. P.l—Em-

bora não fosse publicadn nenhuma
intcrmaçílo official sobre a situaç-o
de S. PttUlo. <i fé que. inspira o SO-
verno do Brasil e ri confiança em
que elle poderá dominar o movimen-
to, foram traduzidas, hoje, nn fir-
meza que se observou na cotação do
mil réis brasileiro, no mercado cie
coinlilos desta praça.
COMMENTARIOS DK "LA RAZON"

BUENOS AIRES, 7 (U. P.) — O
jornal "La Razon" publica, rioje, um
artigo intitulado "Duas Revoluções",
em que diz:"No momento actual podem-se
contar duas revoluções na AmerlCv
do Sul. uma na Bolívia e outra no
Brasil", e acerescenta: "A America
do Sul, não perde'o característico es-
seiicialmcnte politico que. deu ocea-
sião á denominação ingleza dc
"South America" ou "coisas da
America do Sul".

Na verdade, nos últimos dez annos
mais ido un. movimento á "South
America", registrou-se na Eurr-pa,
pois os revoluções e os pronuncia-

f\f\t\f\ty/V,V\l-ájV-úV-am*^-ái~*m-^m*m--j ¦"¦t-*.**.**1*** **¦ *******

provisoriamente como medida de
precaução,
CONS-DERAÇ-AES DA IMPRENSA

NORTE-AMERICANA
NOVA TORK, S (U. P) — A lm-

.prensa, oecupando-se do movimento
revolucionário que estaou em São
Paulo, considera temporária a reb.il-
Hão e de pouca importante.

O jornal "Telegranvni Mal!" diz:
"Com a situação sob o seu "contrô-

le", o governo fica em meüior pos!-
ção pani observar e esperar."

A odlção vespertina do jornal "Ths annos. continua a zelar

da não desappareccrum da face da
terra, como pensam os que eo acham
privados do senso moral.

Etienne Keriaud, medico, scientis-
ta e conquistador, vae pedtr u mão
de Gennaliié paia seu amigo Pascal
-Del-moyn-rator-de-t*len__r-e"dê pou-
ca sorte para mulheres. Germaine
apaixona-se por Etienne e com elle
s; casa. Entretanto, Pascal é intl-
nio na cata, que etle freqüenta as-
slduamentt-, narrando as suas infeli-
cidades amorosas.

Germaine é um tem-peram-nto ar-
dente e apaixonado; casada ha oito

por seu ma-

DII-CLAl-AÇÕE-i DE MCSSOLINI _
DO MINISTRO DO INTERIOR

ROMA, 8 (U. P.) — Sob a presi-
rtehcia' Jo sr. Mussollni realizou-se,
hoje, a primeira reunião do gabinete,
uup.li da eua tf constituição.

O sr. Mussollnl Informou ao cou-
selho haver Mie Cutalgnado, recente-
mente, uni tratado do amizade conr,
a Tchtco-Slovaquta. o qual repie
senta uni passo v-_ntajoso ntt poli-tica diplomática da Itália, como nu
sua. situação noa Balkans . na Eu-
iopa Central.

O primeiro ministro delineou u
actual controvérsia entro a Ingla-
terra e a França, relativamente ao
relatório da cnmmUisâo Dawes, dei
xando comprehender quo possivel-
mento t lie assistiria em pessoa ,1
Conferência Internacional, que so do-
ve reunir cm Londres, no próximolia 16 do corrente.

Declarou ellt- que a sua Ida ou não
a Londres, dependeria lanto dos
acontecimento!.' Internos, quanto d.v
situação diplomática noa proxlmimdias.

O ministro do Interior, sr. Lulgl
Fcderzonl, Informou o gabinete so,
bre a situação Interna, dtclaramló
que a animosidade contra os (aseis-
tas e os communletas tomou maior
vulto em certas regiões, em conse-
quencla da re-vlvescenole du «ctivl-
<l<irt-> .l'stes ultimo.., das polemicasviclentas e das falsa-, noticia*, oom
que corta pnrte da .mpreníM ímíl.im-
ma as paixões do publico.

O gabinete approvou variM medi-
das para reforçar, quando oceessa-
rio e para garantir a disciplina na-
cional. "Em 

seguida o gibln.te deli-
berou tornar, dora avanle efteettvas
as leis de imprensa decretada» pelo
gabinete em julho do anno passjdo,mas quo nunen foram postas em
execução. Hoje mesmo, í noite, foi
publicado o decreto, no jornal offi-
ciai, pondo a lei em execução,

O gabinete marcou nova reunião
para amanha.

Mal irremediável
AITtOPELOD E FüGir

Um uuto cujo numero 6 Ignorado,
na rua Sonador Euseblo. atropelou
o operário João Fernandes, de 44annos de edado, solteiro, portugueze morador ã rua Gavião Peixoto,
137, prod_n.lndo.lhe ferimento.; dl-versos pelo corpo,

Fernandes tevo os soecorros da
Assistência, conseguindo o motorista
culpado põr-so em fugn.

UM MENINO ATROPELADO
No Campo de S. Chrlstovão, o me-

nor Alberto, de 11 anuo» de edade,
filho ile Maria Mottu e morador nomorro iln Paz, foi vlrilmndo por um
auto que o prostrou ao solo com fe-
rlmento., na cabeça e nos braço*.

O motorista culpado evndlu-flt
nem que do facto tivesse sclenclu •
policia local.

O menor ferido recebeu os
ros da Asnlcteniin.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Wor-d" declara: ,-ldo, a absolvel-o para o seu amor."O governo do Rio procedeu com
decisão e critério, e demonstrou ca- Etienne com mais do quarenta au-
pãcidadé para desempenhar-se dc sua nos, jã no outomno da vida, começa
missão. Os lie'_'0-ios do paiz torna- _»_m_ .. _,: ,, ,
ram-se tão amplos e Importantes que a 6e,ltlr «* tad,«a u a impertlnencla
se n_o po<leni tolerar mais perturba- daquelle amor, sempre c-ullido e ln-
ções, a não ser sob fundamentos mui* jsàolavel; aquella túnica de Ncssus o— graves." ,' enfurece, o irrita; elle ancela pela

liberdade, pela emancipação do seu
espirito e, no calor de uma scena
com a esposa, quando ia a sair, en-
tra Pascal a quem elle se dirige, dl-
zendo-lhe:

— Am--3 minha mulher? Ahi a
tens, O tua, cu t'a dou.

A pobre Germaine, ultrajada desse
modo polo homem que adorava, tem
um momento de louca Indignação e
vinga-se do marido entregando-se a
Pascal, que lho dizia:

—Antes commlgo que a amo, que
com outro qualquer.

No terceiro acto Germaine arre-
pende-Si' du que fizera, mas, quan-
do aquelle marido .atuo a interroga,
eila. confessa «ua (alta sem hesitar,

to
O "Times" assim se exprime:
"O levante do S. Paulo 6 du cara-

cter esporádico e uma explosão Jt-
violência política, freqüente nu Ame-
rica do Sul. A rarpida aeçào das an-
toridades federaes parece ter domi-
nado o movimento."

A INDEPENDÊNCIA
DA ARGENTINA

HOMENAGENS A' OFFICIALI-
DADE DO CRUZADOR

"BARROSO"

BUENOS AIRES, 8 (A.) — O Co-
mité Nacional da Mocidade dirigiu ao
capitão de mar e guerra Adalberto
Nunes, commandante do "Barroso", e
aos demais officiaes um attenoioso com sobranceria
convite para comparecerem, amanhã, »'"...".';
ás solemnidades com que será comine

A PROXIMA COPE-
REMIA DE LONDRES

— O ministro Domecq Garcia, mi-
nistro da Marinha, offerecerá um
banquete ao commandante c officiaes
do "Barroso", o qual se realizará no
Club Naval.

No dia 11 haverá uma festa, a bor-
do, m retribuição á.. gentilezas com
que a officialldade do "Barroso" tem
sido obsequiada pelas autoridades c
pela sociedade.

Queimou-se com pólvora

fl TUBERCULOSE É CORflUEL ?
São ne.-eesa_.os para o organismo

reagir o vencer a tuberculose: ali-
mentação sadia, somno prolongado,
hábitos iiygienicos e repouso, ¦ çjuer
physrco quer moral.

Como, entretanto, alimentar-se
bem o tuberculoso se lhe falta o
appetite? *•

O GADüSAN restitue o appetite!
l'6do dormir bastante, quem, a

cada momento, é interrompido pe-
los exhaustlvos accessos de tosse'.

O GADÜSAN domina a tosse.
IO' possivel ter coníorto e repou-

so moral quem arde em íebre, sabe
que cada vez seu escarro tem mais
bacilios e vê seus. muecúlos d>cs-'
oppareceretu dia a. dia?

O GADC-.AN laz a febre e os ba-
cillos desappareceretn 0 promove
immediato augmento de peso

JS* a conclusão que se impõe ao
terminar-se a leitora dos preciosos
autographps dó"s Exmos. Drs. Ole»
monte Ft*rreira, Miguel Conto,
Henrique D-vque, Rocha Vaz, Arti»
donio Pamplona, Cítís Galvão, Os-

car de "'Carvalho, Monteiro de
Castrb, J. Vieira Romeiro, Eduardo
MeireUes o Alberico Diui.;, contidos
nò elegante Álbum que reinettere-
mos immedlatamente aos interessa-
dos. '•'-.''

Grande .verdade 6 tambem, -que
para vencer nüo basta a arma, c
preciso saber lU-Hiejal-a.

Neste caso, a arma efíiciento é o
GADÜSAN; mas-necessita sèr acom-
panhada pela decisão inflexível %«
aproveitar a volta do apjjítit., far
zendo uma alimentação ."-adia e' se-
cundando a melhora geral com as
medidas hygionicas conlpudas u
indispensáveis.

¦ Tomar ás Injeccões de GADÜSAN
(morrhuato cuprico colloidal), con-
tinuando no mesmo desreèramerito
b_*gienico-e- alimentar que acarretou
a doença, é despender inutilmente
•tempo ie dinheiro. • i

Cardoso, Seabra '& 
Comp. —

Pharmacia Orlando 'Rangel — Sue-
cursai de Maracanã — Rua São
Francisco Xavier 266 — RIO. -

O TE-T-TO DO MEMORANDCM PC-
BLIOADO EM LONDRES

LONDRES, S (U. V.) — O go-
vor.no publicou o lexto do memorai
dum que acompanhou os convites
para a próxima conferência interna-
cional a 'reunir-se nesta cidade, e
quo dou causa ao mal entendido cn-
tro a Franga e a Inglaterra.

Nosso documento se declara em
primeiro logar as questões relativas'
á segurança e âs dividas inter-allia-
das não serão discutidas pela confe-
rencia e sim mais tarde. O objecto
primordial deasc "meetlng" interna-
cional, diz o memoraudum, • _ assen-
tar sobre o protocollo a sei- assigna-
do entre a Allemanha e os aluados,
o qual deveria atar os eeus signat.i-
rios ao compromisso de executarem
as i-ecomniendayôes contidas no re-
latorio Lavres. Esse protocollo impo-
ria'tambem aos signatários a obriga-
Cão de não alterarem o tratado de
yer^tiileS. 

' '

. A conferência cogitaria de fixar,
uma data em que a Allemanha deve
ria ter completado a adopção das
medidas . legisla tlvas necessárias. .d
effectividãde" do plano Da-res. Ovme-
nuorandum reáfftrma o -'estabelecido
no plano Dawes, a saber — que sô-
mente no caso da flagrante falta de'
parte dã Allemanha era dar. exeCuçã-j
ás recommendaçõea da commissão'
15awcs, lhe serão eçp]icadas as san-
ey.ões que no. caso coulierera.

Em sua residência, á rua Presi-
dente Barroso, 16, a menor Waldo-
mira, dc _ annos dc edade c filha
dc José Ferreira, foi victima dc uma
explusão dc pólvora, recebendo quei-
maduras de 1° e !!" gráos, no rosto
c no pescoço.

A Assistência medicou-a conveui-
entemente.

WMIWVW»>-<MAAi<U*jíWm

O "raidman" Álvaro Silva
em Buenos Aires

Não fora elle mes
atirara uos braços ti. Pas-

cul? Etienne sente a humilhação da'
sua vergonha, mas reconhece que já

morado o anniversario ila Indepcii- não pôde viver sem aquelle amor.
dencia. j Poe ua rua o amigo Pascal _ per-

dôa a esposa.
Como vãos ser deagraçadol diz

ella.
Que -importa'.' r-upundc-lh»

Etienn-..
A "Anioiireusc", considerada tra-

gedia clássica contemporânea, como
a "Parisienne", dc Henri Becque
exerceu considerável influencia no
theatro francez. Certo. Becque c Por-
to Riche. na sua bagagem theatral,
levam pequeno numero de peças,
mas, como se sa-he, não 6 o numero
de peça-3 mas a sua qualidade que
lhes affirma o talento. Pouco fecun-
dos em producção, tiveram ambos,
ainda assim, muitos discípulos, in-
gratos uns, submlstfòs outros. Se Ue-
cque procedia de Balzac, Porto RI-
che, na analyse do amor, derivava
na corrente de Racii l•; Marivaúx,
Mussat c tambem de Dumas da"Prlncessc Georges" o da "Francll-
lon". Com tal ascendência, _ pena
que Porto Richo não dLspúzesse de
todas aa vantagens dos seus prede-
cessores, que são modelos de gosto,
de delicadeza c dc poesia."E _ dlffl-
cll ser mais dolorosamente indecente
e indelicado que "Amoureuse".

A sra. Plerat foi inexcedivel de se-
liucção c de graça para entotecer
aquelle marido sensual com o per-
fume do seu corpo, c preudel-o na
rede dos seus carinhos. •

Tudo o que unia parisiense amo-
rosa pôde fazer para prender uos
seus braços o homem que adora, ella
o fez com uma meiguioe felina, com
irresistível a.lracçào. Sua artc _j,prl-
morou-se ainda quando ella nos fez
assistir a crise moral que se lho es-
pelhava ua physionomla transtorna-
da, áo ouvir a objulgatoria violenta
em que u marido protestava contra
a paixão absorvente da esposa, dpan-
do-a, offerecendo-a, como coisa vil
o intolerável, ao apetite esfaimadu

do amigo que lhe corr.java o lar.
No papel de Etienne. typo de sen-

suai já gasto, procurando na sclen-
cia um refugio contra as exigências
daquelle ardor amoroso, _ que não
podia corresponder com o mesmo
fogo e o mesmo calor, admiramos o
esforço do sr. Dhuriíal por tornar
aceitável a revolta psychologica, ou,
s_ preferirem, a reac.çlo physiolori-ca «to marido que volta a adorar a
mulher, porque cila lhe confessou o
adultério.

No papel, de Pascal, o pintor, dis-
tinguiu-se o sr. atem; a sua Inter-
pretação agradou e valeu-lhe applau-
sos.

R. B.
NO LYRICO

"l— Icr/eada dei beso" —
Opereta hegpa-_hoIa, em dois
actos, pela C-jnrips-nlilu Ve-
lasco.

Uma opereta typica, hespanhola,
serviu, hontem, á Companhia Velas-
co, para realização, no Lyrico, J«
sua quarta recita de ««..ignatur.i.
Essa opereta foi "La leycuda dei
beso", original de Enrique Revejo
o Antônio Paso Killio, com musica
original doa maestros auutullo o
Vest. "

De caracter regional, pois a sua
acção se desenvolve cm uma aldeia
castelhana, encerra "La leyend deibeso", como assumpto principal Uus-u entrecho, um sentimental ío-mmice dc uniur. E' a historia ueuma afíelção que rápido desponta
c que tambem rápido ae tranumudaem dolorosa deslllusào.

Esse canto de amor, porépi, temu avivar-lhe o intereat,i> mil c uma
peripécias, ora comici.., ora cniu-cionantes, através o denvolvimento
natural da acção, emoldurado tudo
por umn inspirada partitura que.melodiosa, seguindo sempre dc per-to o desenrola,- u0 entrecho, tem"'nda u. realçar-lhe a belleza

trabalhada orchestração,
uma

BEuNOS AIRES, S (A.) — O cs-
coteiro brasileiro Álvaro da tillva,
chegado do Chile, está hospedado na
Embaixada Brasileira, onde o acolheu,
com todo o carinho, o embaixador, dr.
Pedro ilo Toledo.

Álvaro da Silva, que trouxe do Chi-
lc a medalha do Mérito, com que o
'distinguiu o presidente Akv.__.udro,
partirá a bordo do cruzador "Bar-
roso".

Mussolini e os mutilados de
Fiume

bem
Alguns trecho» merecem referem-cia eapecial. E\dentro esses, que sãomuitos, releva notar a "canção cl-gana' o a "canção de'Mario" noacto primeiro, a "dansa zincara" no«cto segundo o o "interludio" 

queserve de abertura ao quadro tórceiroexecutado este com firmeza u brilho
pela orchstra, que, attenta sempreá direcção du maestro sr. JulianBenlloch, desobrigo tj-so galharda-mente da eua tarefa.

No que toca á representação, teveIa leyenda dei beco" concurso ma-gnifico nos seus interpretes, notada-mente por parte da sra. Rosa Kodri-
go c srs. Russcl c Mauri, detentoresdos principaes papeis. Ha, porémque fazer referencia aoa trabalhosoas sras Fuster, uma "Slmoonu"
gaiata, Alyerii e srs. Paloineira,J_-liaa e tíoto, que tambem tiveram
u sou cargo papeis de destaque dos
quaefl bem se desemjponharam. "O
sr. Bilbao, secundado pelas hi-usCarroras a Üya, e por uni grupo dodnu-jarlnas, deu relevo á "dan.sa
zingara". que mereceu pedidos debis. >

A peça tem bonitos setnarios,
guarda-roupa luxuoso e boa »mi__«-
en-_icene".

Um interessante espectaeulo, emsumiria.
Octavio QUINTILtANO.

O TEMPO
Pi»prt.sõ(>s do Boletim An Dlt-tx-Jorln

ili> ..IrtonroIoRlii pura- o periodo do18 linrivi, do dia 8 at«5 18 horus
(lo dia II:

Distrloto lVdei-j.1 o Kicth-roy —
Noto — A deficiência do serviço

telegraphico do sul do paiz nflo
permltto a elaboração ílè' previsões,senão muito preonrlus, c por isso dei-xani de ser .eiu_s.
PAGAMENTOS

Th»-«mno Nacional _ Na Pi._r*el.a
Pagadorla d" Thesouro Nacional. ».-rão rugas, hoje. as seguintes folhas:
Escola Wenceslao Braz e Scrventu.-
rioa do Culto Cathülico — Montepio
do Exterior — Comml..sario* de 1»e a' cW._-.es t escreventes — Atrulsi
da Agricultura » Inspectoria de. Pes-
ea (extineto) — Reformados da
Policia -- Aposentado» d-i Arrieultu-
n. e Exterior — Aposentados d<.O-rerra — Aposentados da Justiça 
Gahln-le de Kantlficaçío o Estatla-
tira —- Filtees.

I*r**f**ui.« — Pagam-ae, hoje, t-.iseguintes /.llwo: Adjuntas do 1*classe, letras E e F; Matadonro o
alugueres de -prédios ocnipados |K)rdepcndencla-i da Prefeitura."RapMos" — Dir«efr_a de Obrai),
Matadouro e Entreposto dc S. Diogo.
CORREIOS

Esta repartição expede mala., pelosseguintes paquetes:
H Je:"American 

L-trinn". para Nova
Tork, recebendo objecto* puni regi»-
trar até li hora.»;, imprettsoo até ásIU v cartas até as 11."Zeelandia.", 

para Bahia, Recife.
Las Palm«.., Kuro-pa. via Lisboa, re-
cobeindo impressos até _-» S horaa,
cartafi pura o interior, até ás _.30,
com porto duplo c para o exterior,'
mé ás 9.

_ 
"Tawonüna". 

pano Oi^a Blanca.
Nápoles c Gênova, «cebendo obje-
ctoü para registro até ás D hor*», im-
pret_.oi.u-e áa lü e cartas até ás 11,

Amanhã:"Itaberá". 
i»ra Santos e mals

portos do Sul, recebendo objectos
nora rcgiBti-nr até ás IX horas dr
hoje e, lm>pr-s_og a,té ___ 7, carta.»!
para o interior até ás 7.30 c com
porte duplo atê ás 8 horas, dc ama-
nhã."Itapacy". 

para Ilhéos, Bahia, e
Aracaju, reerbenrio objei-tos para re-
glstrar até As 8 horas, Impressos at:í
lis I1, cartas [v.ira o Interior até Sa
O.uO u cum porte duplo até ás 1(1."Rodrigues Alves", pam Victoria o
mais portos do Norlo, recebendo ob-
jectos para regis.rar nté Sm 18 ho_ -
ras. impressos ate Áa 10.30 o com
port.» duplo ate ã,s !í0,"Haglba", para Aictoria. Bahis,
Maceió i- Recife, recebendo objfvtns
para registrar até IS horas, Impres-
som até íis- 10, carlas pnra o Interior
até ás 111,30 c com porte duplo alA
ás .0 horas.

LOTERIAS
CAPITAL FEDI-RAL

Renumo dos prêmios da Loteria
da Capital Federal, extraída em S
do corrente:
li.539 (Capitai) .... GO:000!noo
r'-7,"i  G:000JflOO

 3:0005000
_ prêmios dc 1:_00$000

«380 52923
8 prêmios de IIOOJOOO
lOlt.. ti.75-1 21091
28345 35(10 21339

18 prêmios de ..OOJOOO
38235 1005-1 1S5R1
3852 38805 93fi7

3G932 18328 251B
ESTADO DO RIO

Resumo dos prêmios da Loteria
do 1-jHtadu do P.iu do Janeiro, extrai-
da -ni S do corrente:
lü8,>s • ¦ •_  20:000.000
tf43'1  4:000.000
ÒQZTi  2:OO0$000

2 prêmios dc l:0O0JO00
53823 G..1.17

7 prêmios rie 500.000
l-70f, 20033 43Í3L

2525 2388!
6 prêmios dc. 200?000

59559

30509.

2020S

5»490
57757
1890Ü

44775

878..
86S20
33238

19S1 GOlSü

9112(1 78304 4S.24 .64«7 2134]
25774 38641 -(5785 28101 56829
81812 17814 2941 3846*. 21795
59072 22S4 5644. 6055 22005
45831 11425 42612 3424S 0771

iljer
' .x.

FIUM_3,i8 (U. P.) — O deputado
Delcorix, famoso cego da guerra, fa-
lando esta noite, no Congresso do.i
Inválidos, reunido nesta cidade, dis-
se quo so Mussolini segue a letra d
lei com rclaijão aos mutilados, ter;,
o seü apoio, e terminou dizendt
"Devemos-nos lembrar que- aluguem
é indispensável".

0 rigor da egreja contra a
' moda

nrnnnimmirmriTrniiniminiirniiiirfiiiiiruiniirfiiniffifimiiiinmiinin^

| CURE E FORTALEÇA SEU FILHO I¦ laclargyl |
i/í/nSSS!»-_i_í

HrphilU horodlurta, ulcert_i. ferida»,furuneulose. etcrofulose, raehltlarao,
moléstias da pelle e eangue em geral

BSPI_<3IFIOO INFANTIL
RESTABELECE A» CRIANÇAS

IVtro .VQ GKT.KRO (Uc. sob n. 161») ~
Vermifugo receitado pelos médicos
mals distinetos • adoptado pelo De-

parUmento Nacional de Saude
Publica

POLTVERMICIDA EFFICAZ B
iyQFFBXSiyo

LactQvermill
(Llc. aob n. /|08) ~

O raelhor auxiliar da amamentação
•a alIraeati-jAs.

Harlnha dextrlnleada, 12 variedades.
Pacote até 1J300

Creme infantil 1
4 MILÃO, S (TJ. p.)- _ o cardeal
Tosti, arcebispo de Milão, ordenou que
todos ,as egrejas de sua archidiocese
.seja affixado um aviso recommendan-
do ás.senhoras que se apresentem com
vestidos decentes, pois, do contrario
não' lhes sèná permittida a . entradas
nos templòi, ou serão expulsas.

?• • ¦!' - -,',- . vi' .=- :•- vv

(AMIXAS DA NUTRIÇÃO)
Patinha fresca, polyvitemlnosa do
crescimento, mineralisadori dos teci-
dos. calcíficante dos ocos e eitimu-lante do appetite

R.eonstrtuinte vitamino!»
Anemia lymphatisrno, rachitis
e.crofulose. fraquexa, falta

appetite
Após a cura das Termjaoses pa.-o

augmentar o cangue

?: Tonioo infantil ¦
LEITE INFANTIL - FABRICA EM S. PAULO E RIO

Todoe oa preparados trarom rtos rotmloa as tò-muU* rcepcoüvas - A* renda

(Llc. sob n. 40í, ~

em f-do o Brasil **=

p LABORATÓRIO NÜTROTHERAPICO Dr, RAUL LEITE & Cia, - RÜA GONÇALVES DIAS 73 - RH) 1IfjiUI^^ .»»»"¦¦ 5L--SUJUlfJIfiIf!IIIUIfUlll_UlIflIUfIUIIJJlIilIlilllJ0^
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