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TECHNICA ORÇAMENTARIA

Km novembro de 191!I, outro aa
considerações quo expendemos su-
bro u assumpto, dissemos o se-
guinte:

"Nada mnis prejudicial aos
Interesses (io pai/, elo ejue a
naarcbiii reinante, tanto no an-
(lamento do respectivo proccs-
su, como uu própria estruetura
das leis ile meios eiuc, desde o
passado roglmeu, vêm lornau-
do impossível a exacção fiscal
da gestão financeira, com gra-
\-es reflexos sobro a ordem ad-
minlstrativa."

Tratava-so, então, de estimular o
andamento de um projecto offere-
cislo polo ex-deputado Penafiel, re-
gulaiidí) ej especificação da lei tia
•despesa, projecto esse que, embora
pre-sligiado pela aceitrfção unanime
e immediata. da commissão de Fi-
nançus, nunca mais voltou ao pie-
uario, Jamais eontíe-guiudo vemtcer
os óbices que, certo, se giitolharain
á sua regular tramitação.

Vieram-uos ú lembrança aquelles
conceitos o o estacionamento do ro-
ifurielo projqcto, apet.así lemos a»s
observações expendidas pelo relator
ilo orçamento elo Interior em torno
ú generalietade ilos termos do pro-
jecto de lei da Despesa para o pro-
ximo exercício, as eiuaes concluíram
concretizadas oni uma proposta de
alcance uniforme sobre us dotações
dc todos os ministérios.

Antes de examinar oa itens da
cilada proposta, seja-nos licito es-
tranhar que, não obstante o proje-
cto Penafiel o outros — que, na
nlirasej do antigo parecer dei com-
missão de Constituição da Câmara,
dormem o somno da morte nos ca-
naes legislativos — o Congresso
ainda uão qui: legislar em defini-
tivo sobro o relevMite aisumpto,
desde; ti proposto governamental,
atraivés a elaboração elos projectos o
a estruetura technica dos orçumoii-
tos u até a execução destes c o cu-
oorramento slo exercício; 6 verdade
<]tlé o Código elo Contabilidade co-
sita do caio em alguns turnos dc
suas principaes generalidades, mas jo faz de maneira tanto mais imper-j
feita, quando, stibmettendu o Po-
ilcr Executivo c o próprio presiden-
te da Republica á restricção dc pra-•.íos o riu fôrma puni os actos com
quo deve collaborar no processo or-
camoniano, deixa liberdado a depu-
lados o a senadores para, á voula
dc, subverterem a technica urçanien-
teiria, embora etn desaeoordo de- cia-
ros preceitos constituclunaos u em
detrimento das melhores prescri-
ih;ocs das leis du Fazenda. Tal ej a
latitudo do acção quo os membros
do Congresso sc reservaram, uo si-
leucio dessa lei, quo uciu mesmo ha
lu-azo para cada estagio dos proje-
cios orçamentários uas counuissoca
ou un plenário, podendo qualquer
daa câmaras, como jã tem acunteci-
ilo, rotel-os até o dia du encerra-
mento da sessão legislativa, sem que
caiba no caso qualquer providencia
ncautelatoria do interesse nacional.
Entretanto, mesmo que a Carta do"1 dc fevereiro, em disposições os-
pressas, não impedisse somelhauto
auomalia, vivendo como vivemos
num regirueu do poderes limitados
o, entre si, controlados, nãu so ad-
íiiltte possa qualquer tracção dc um
dos tres poderes constituídos levar
u seu impulso voluntarioso até o
poulo do evitar o pronunciamento
elos collaboradorcs do próprio órgão
ou as iniciativas, juridicamente per-
niittidas, doa demais poderes, para
cada um dos quaes soube u legis-
lador constituinte reservar deternti
nada parcella do responsabilidade.

Tanto mais é do l*imontar o dea-
interesse com que tém sido trata-
elas • as iniciativas elo gênero em o
injustificável propósito de mauter o"statu-quo" anarchico o prejudicial,
quando a mentalidade: los organiza-
dores do regimen, po** eotos o por
palavras, semprj se evidenciou cm
sentido diametralmente opposto, co

tno faz. prova pro/adu o eegulnU
irucho da exposição dj motivos, com
quo Ruy Barbosa, em 189U- otl.'.-
receu uu tloverno Provisório o dn-
creto quu criava u Trlbuual dc
Coutas:

"Cumpri: á Kc-ptiblieii iuoj»
Irar, ulndu nesto assumpto, a
aua força rogeneradoru, Cazon-
do obsorvat* escritpuloi-mmeute,
no rogiluiiu constitucional om
(|tsc vamos eiitnu-, o urçiimou-
lo federal,

Su não so conseguir orne"dosideratum", «o ufto pudor*
mos chegar :i uniu vi\!a oiçu*
mciitnriii porfoUiiraeuti' oqulll»
brada, não nos sr.-rã dado pre*
sttinir quo hajamos reconstitui-
do a pátria o organizado o lu-
turo."

Foi obedecendo a ossa dlroctrlz
patriótica quo o Governo Provisório
elaborou u docretou a Constituição
ele .Ittnlio do 18U0, mais tar.lu sub-
mottida ;l Assembléa Cons.itulnle
como ante-projecto; foi ulndu man-
teudu essa elevada orienta ,;áo quu
Ruy Barbosa a eeus damuls compa-
nheiros dc governo so Incorporaram
aos legisladores constituintes e piei-
toaram a .victoria de seus Idoaes,
motivo polo qual, Ieudo-se com a
devida attenção o magistral traiu-
lho desse Congresso notável, não
ha como encontrar oxcusus paru o
que vamos presenciando era mate-
ria orçamentaria, não se ti.-ndo con-
seguido até hojo a saneção do leis
de mcius quo não sejam um sim»
pies accôrdo arlthmotlco elo eUinu-
Uvas, de completo abstructau, sem
qualquer presumpção do (undameu-
tadas probabilidades. Accresco quo,
exorbitando elas attribuiçõea con-
etiliicionaus, tem permittido o Le-
gislativo a manutenção ile progres-
slvau caudas orçamentarias, cm que,
sobro inuiia vez invadir attribuições
de outros órgãos da soberania ua-
cional, náo raro, o Congresso abdica
do faculdades quo. lho são lnherea-
ti.-s o privativas para delcgal-ati a
outro.-! poderes, como se lim fosso
licito, c-m qualquer sessão ordinária,
arrogar-se á dignidade soboraua ele;
poder constituinte.

O resultado aiii estú posto etn
foco no trabalho do relator elo or-
çamenlo do Interior, que assim co-
moça a fundamentação do sua pro-
posta, aliás, confirmando, embora
com dados diversos, observações
quu já íoram objecto de demoradas
considerações nossas:

"Examinando, eni cuda uma
elas propostas elos vários mi-
ulsterios, as consignações des-

BALANÇO DAS PERMUTAS
COMMERCIAES DOS ES-

TADOS DO BRASIL

O incremento demonstrado ulti-
mainenta pelu nossa lavoura e con-
oequente exportação dos seus 'pro-
duetos muito auxiliou u vida eco-
noniica dos nossos Estados, coope-
rando paia que elles, ao contrario
do que suecediu anteriormente, pu-
dessem vér graudenientd augmeuta-
dos os saldos a seu favor em virtu-
ele du terem conseguido grandes
perccnlaguns uo valor dos produ-
ctos exportados, sobre os tutaes das
suas importações.

Reportando-se ao anuo de 11)13
e comparando-se os valores do
mesmo com os dc 132,'i, verifica-se
que,-emquanto a Importação aocusou
uma percentngem de 125 »|» para
mais em 1923, nesse mesmo anno
a exportação' aceusou o formidável
augmento do 830 »;° sobre o total
ile 1913.

Dus IS Estados qua iiianlòm
commercio exterior por possuírem
portos, somente tros aceusaram sal-
dos a favor de suas importações o,
desses mesmos, apenas se salva o
porto do Rio, que, exercendo as fun-

1° São Paulo
1!» Bahia
3o Espirito Santo
Io Amazonas
5" 'Rio Grande do Sul ....
li" Pará
7° Maranhão
S" Paraná
!)" Pernambuco
10* Ceará
11" Parahyba
Hl* Alagoas
13* Santa Catharina

I 1" 'llio Grande elo Norlü . . .
15° Matto Grosso
1.6" Rio
IV" Piauhy
18o Sergipe

IS' possivel quu os Estados ilu
Surgipo ¦• Piauhy façam exportação,
porem, ualu não figurando como
exportada pelos sou,-; por!os u sim

LOGíQuMNflT

t.luudaa ao material parmunon*
to, so nota haver, nas dotações,
iloaegualJitdca quo su devem
ovllar.

Elas.-í.s desegualdades avultum
sobremaneira, su com pararmos
ua propostas umas com as ou-
iras."

E assim é, na verdade. Serviços
nbsolutiiraouto idênticos ou aeme-
lhuntos, guardando u mesma razão
proporcional do nouessidados u de
expediente, são contemplados com
.lotações orçameiiiarias demasiado
differentes uinua elas outras, da
mesma fôrma por que, ua mesma
tabeliã u para u mesma natureza
do despesa, fracclonani-se as verbas
para evitar a impressão quu o to-
tal, em uma só rubrica, certamente
causaria. Taes anomalias su apre*
soutuill eni toda.-, an tubellnu du dln-
crimlnuçuo do créditos u deixam o
leigo que as coustllta na uomplelli
Ignorância da realidade de sacrl-
flclo.-; Impostos a economia collectl-
v,-i pelo custeio das diversas activ!
dades dei serviço publico. Por ou-
tro lado, nas Industrias officiaes.
como vlas-forreas, telegruphos, cor-
reios, abastecimento lU: água u ou-
trás,o balanço orçamentário é tão
mal Idoado e ajurtadu que, diffi-
ciltue.nl.e, oa próprios profissionaes
de cada especialidade conseguirão
conheci')' o "déficit" rual du cada
uma ou o aa'. o offocllvo com que
a mesma contribua para ti economia
collectiva.

Tudo isso, entretanto, lerla sido
evitado so, na elaboração do Codi-
go tle Contabilidade, a technica or-
çamontaria tivesse merecido o cui-
dado rto alguns preceitos intelligen-
tes o Insophlsmaveis ou se o citado
projecto Penafiel, melhorado o
completado, como por vezes lembra-
mos, náo tivesse encontrado obstrui-
dos os canae.i legislativos e, afinal,
tivesse sido incorporado au uusso
archivo jurídico.

Dadas ossas considerações preli-
minarei-'. ,eiue nos pareceram indis
pensaveio para. examinar ;• propôs-
ta do relator do orijnnienlo do In-
terior, nã., quer isso dizer quo es-
tejaniüs literttlmenlo do necordo com
ella. Ssni duvida, algumas providen-
cias conclouauelus nessa iniciativa
são du molde a nieracer applausos,
mas algumas ha tambem que, ou
são positivamente prejudieiaes, po-
dendo compromett-er a i.fficiencia
do importantes actividades publicas,
uu são pleouaesticas, simples su-
perfeíação, nnodiiias ou coutrapro-
ducentes, como, de seu próprio tex-
to, não parece difficil demonstrar,

cções de untr-jp-jsío para a expor-
tação e importação, sempre apresen-
ta extraordinários valores am seu
movimento, ao passo que os demais,
que são os de Aracaju' e Parnuhy-
ba, conservando-sa em branco uo
quadro da nossa exportação, figu-
ram, entretanto, com valores no
quadro ilu importação geral do
paiz.

Além do porto do Santos, quo,
pela sua situação do empório es-
coador do café, sempre sc aclia co!-
locado em 1" logar no movimento
da nossa exportação, temos a re-
gistrai* u desenvolvimento extraor-
tlinario que apresentaram os Esta-
dos da Bahia e do Espirito Santo,
sobrelevando o deste ultimo que,
apesar de sua limitada área terri-
íorial, figura com uma producção
acima ele Estados como sejam os
do Pará, Amazonas. Paraná', Santa
Catharina e Jlatto Grosso.

Para so poder julgar da impor-
taucin que apresentaram em 1923
o.s Estados do Brasil no seu movi-
mento de commercio exterior, va-
mos alinhar abaixo os algarismos
relativos aos saldos quo us mes-
mos obtiveram n»;sse anno, os quaes,
um conlos de róis, íoram o.s seguin-
ter um ordem da importância:

Salelo paru
Exportação Importação -)- uu — n

favor elu
exportação

OS TRES C0L0MB0S

1 .840.369 703.54S -f. S7G.S21
233.28G 7-1.120 -f. 158.86(1
84.819 2.71.8 -L 82.081
68.641 13.511 4- 55.136
173.73!) 124.817 -|- 18.922
73.897 34.494 -|- 39.403
'13.851 10.381 -j- llll .470
ã,».367 22.408 -)- 30.9'59

141.76a .114.394 .1- 27.36S
54.23" 27.1",4 .(- 2G.799
27.2S7 11.418 -I I5.S69
30.74 lii.ÜtiO ! I-I.OSI
23. 168 líí. 8J I. .: 7 . S õ 7
11.612 4.51.7 -|- 7.095
9.091 3.028 |. 6.0I>8

027. 1.70 I .022. 720 — 395.55(1
¦1.554 — 4.554

770 770

por outros do paiz, figura uos ma-
uifestos ilu exportação oomo ilu orl-
gem do Listado pela qual é feita
a saida.
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Digo-te, p>:l<i terceira rc, •/»¦: ,;<7o irás brih-

vir hoje.
O PEQVÜTtU - >-.!'.' w:i onde papac descobriu que lu estás sempre

mwUmio dc opinião.

O Julgamento sobro a descober-1
ta da America, aobru o valor do,

projeclo u a origem do plano co-:
lomblno, tem aldo o' inala vurlado

possível, podendo actualuientu 'aer i

compeudladu u upredugao hlstori-l
cu desse feito segundo tres orlou- j
tações differentes, reflectindo, uni I

sutnmu, ires Julgamentos sobro o!
valor do próprio Colombo. DaTnl,'
syntiiutlcamcutu, o "Colombo apro-j

léulado por Vignaud", o "Columbo

afundido por S. Rugo" u o "Colom-1

lio-tuceláu", nova reedição do uma

figura antiga do Colombo deturpa-
.:,-. polo patriotismo histórico por- ]
ugitez.

A evolução do julgamento sobro

Jolumbo tem aidu larga o variada.
Primeiro, u panògyrlcu integral doa

iiespauhóe.-i: Las Casas, o escriptor

¦ ngetiuo u iuteressantisaimo do su-

culu X\'l u NUvarrote, o historiador

couseienciuso u honestíssimo do co-

mtç.o do sue. XIX. Em seguida, o

reflexo mundial da obra elo Navar-

retc, influenciando dum lado o hls-

torlador uorlo-americanu \V. Irvinj-

nu relato romancista da vida u obra

do Colombo, u, de outro, o grande
Humboldt uo elogio íartu a Colom-

lio uos vários tomos du suas obras

em quo tratou dos dcscobrimuutos

da America, com o defeito du uão

haver feito u elogio mcrctldo ú

epupéa formidável dos navegadores

portuguezes. Mais tarde, ua Alie-

manha, Peschol retoma u amplia a

gravidadu histórica do Humboldt, ao

mesmo tunipo quu eni França Ru-

selley de Lorgues, contrariameutu,

escrevo- ainda uma historia du ro-

ínaucu u du fautasia, pretendendo
descobrir u apresentar a "santlda-

du'' do Colombo. Üs norlu-america-

nus, pur suu lado, retomam a quês-
táo cum galhardia, usurevenJo H.

Barrisse, o laboriosiesimo historio-

graplio colombino, unia obra co-

IKOsamontu sensata, procurando, com
o apoio do Navarrete, Humboldt,

Peschol, d'Avezac o Irviug, eleter-

minar emfim "o positivo na blogra-

phla do grando uai^gador o nas po-
ripecias de suu memorável feito.''

Os materiaes novos complicam,

porém, sem unanimidade de solu-

ção, o problema histórico colombi-
iu. Desta sorte delinoam-se, depois
daquelle grande trabalho operosa-

mente accumulado, us duas correu-

tes modernas a quu mo referi aci-

ma: o allemão Sopbits Ruge escreve
o "Coliirnbus", ]39i, completando a
sua "Gesch. A. Zeitalters. d. Enteie-
cltungen" 1883, e o norte ninerica-
no H. Vlgnaiisi publica em Paris,
om 1011, a sua "Histoire critique
ele Ia grande entreprise de Cu-
loiiili.''

"O Colombo do Vignaud". O au-
tor querendo talvez evitar qualquer
confusão do leitor, resumiu deste
modo o seu próprio julgamento his-
Único: 1" o fim de Colombo uão
era ir ás Índias, sendo apenas a
meta du sua expedição a "riesco-
beíta du terras e du ilhas novas"; í
2" Colombo possuía sobre a existen-1
cia daquellaa terras o ilhas indica- ]
s;C=s quo olle julgava cortas e se- ;
guias, sendo a maior dellas aquella ,
fornecida pelo "piloto anonymo"
(Alonso Sanchez); 8o, todas as'
"cartas u correspondência do Tosca- '
nolli sãu falsas", havendo sido a ;
fraude commettida somente para \
fuzev crer a todo mundo quo Uves- í
so Colombo um verda iu pretendido j
e realizado a viagem á índia.

Viguaud, professiot* dj bistoriu, 
'<

passou a vida inteira estudando os I
dcscobfltueutos uolombiuos. Espan- \
ln, todavia, qu-! tão grande traba- ¦

üio, tão cuidadosa o paciento do- j
i-uiiiunUiçáu, em summa, roduudas- i
su cm afflnnação táu exijulsita: n j"upocryphia integral das cartas du !
Toscam ili" o o desejo seguro do ;
Colombo du "redeseobrir as torras
o ilhas'' il--. quo havia tido infor-
inações pelo quu ouvira — a nriti-1
cipalmento do piloto uattfrugudo nu ]
Müdoira — outro os navegadores
do então, nor oecasião dc suas pro-
prias viagens pelo Atlântico. A des-
coberta não Coi resultado do nc-
nliiiiii "iicuso lí-li'.''. conclue cui
súmula Viguaud: "Colombo desco-
britt a Anicricu lão aémento por ha-
vol-a procurado."

U aulor náo avilta uo omluulo a
figura u ,'. meinorUt do grauste gu-
nove.:. Mostra falhas gravu.". do sou
caracter, documenta a humildadu.do
sua descendência, cxaggeru em at-
Iribitir-lhe '"carência du jruso mo-
ral", mas acredita nu entretanto
que, afastando a hypoUiese do acaso
como protectora do fetlçi, "fica mu-
lhor rusalte Io o *. ilor du Colombo
em executai-»", Kvita, do outro la-
•lo, coniparaçõos com outros homens
da época, exorbita ua apresentação
dos plano.-, du navegação de Bchaiiu
para o Uccicfcnl \ suppondo mesmo
quo livesso sido esese cosmographo
o companheiro dc l>nlnio na tenta-
Uva do descobrimento da ilha das"Sctu (.'idades", o acredita, desso
modo. que Colombo tivesse plagia-
du o projecto dc Bèhaim, argumen-
tauiio ainda com o facto'do que nem
us cartographos, nem os chroriistas
da época acreditaram que Colombo
tivesse ido ã Ásia (.como ullo sem-
prc affirmava) depois du suas via-
gens a America, citando, então Vi-
gnaud, ospecialnientc, on niappas do
La Cosa o Cantinu e os escriptos du
Pedro Martyr u BernaM-cz, contem-
porancos to-ios de Colombo.

A obra do Vlguuud — poalo dc
partu o exaggero o a falsidade ile
suas duas theses finaes (a "apocry-

phla de toda a correspondência dc
Toacauelll u a Intenclonalldado du
Colombo ir á descoberta do novas
terras u Ilhas o não á descoberta da
Asia") —- aquella obra. dizia, Irott-
xi- luzes noviis o ulíllrtsinias sabre ;!
vida de Colombo, pela analyao Ia»
borloslsslmil feita em torno iltxs pro-
prlos documentos colorablnos. VI-
gneud serviu-se, por exemplo, dos
cinco volumes annolados pelo pro-
prlo punho du descobridor, pro-
curanlo niostrar então a Influencia
principal sohre seu plano axcrciela
pela obra de P. ri'Allly ("Imago Mun-
di"l o pela theoria do Marin de
Tyr i.finlirta na obra de Ptolomeu
por olle lambem lida. Viguaud, em-
fim, elogiando ua navegações parti-
ouluros dos nautas portuguezes par-
lindo eius Açores, baseia a sua the-
su uos documentos portuguezes rn-
lativoa a Diogei Telvt. Keruão Tel-
les c lliilmo para Invocar u cou-
stanuiu iiertiaaz das "tentativas por-
tugitfzas" anteriores, o despertado-
raa, portanto, du projecto realizado
mais tardu por Colombi

"O Colombo de Ruge". Ruge, con-
tosta, preliminarmente, u antoria
da "Historie deli Ammiragliu" por
seu filho Fernutrdu o, dahi, maior
liberdade na compreheuaào da fi-
gura do descobridor, sem hs presi-
lhas perigosas, portanto, dc varias
inverdades daquella obra coudlcío-
nando falsamente em vários pontrn»
a vida o os feitos du Colombo.
Comprehende; o valor Immenso do
globo do Behaim, u insisto no fa-
cto claríssimo du quu o cosmogra-
pho indicaria om seu globo os dea-
cobrímuntos americanos pelos por-
tuguezus "sei as su-*.».; tentativas au-
teriores a Colombo tivessem logra-
do êxito". Documenta a authentiul*
dado das com-apondcnciaü com
Toucanclli u mostra a influencia su-
gura, com o apoio du Las Cosas,
exercida sobre Colombo o Behaim
por aquellu cosmographo íloren-
tino.

Elogia fartamente ua feitos atro-
vldisBimos da epopéa uiagnifica dos
navegadores portuguezes; sabe da.s
tentativas varias de descobrimentos
do ilhas para oeste dos Açores,
lembra os inãlcios possíveis da exis-
tencia deBsas ilhas ou terras, o ex-
plica. com perfeita naturalidade, a
ooherencia dos cusmographos por-
luguezes negando approvação ao
plano uu Coiombo uolos mesmos mo-
tivos com que haviam recusado,
anteriornwute, a indicação do pro-
jecto de Toscanelli.

Aceita de outro la-do, generálizan-
do, os tres grupos de razões citados
por Las Cosas, e indicados na "His-

toria do Almirante" como os verda-
deirua moveis do projeclo de Co-
lombo: — as razões naturaes, a in-
fluenciii dos escriptos dos autores
antigos e as informações vagas, mas
Insistentes, 'da época sobre a exis-
tencia possivel de novas terras ou
ilhas. Observa, em seguida, "a ne-
niiuma citação que fez Colombo",
quer em Hespanha, quor em Portu-
gal, "do nome o da autoridade de
Toscanelli" du que tanto se .serviu
em sen projecto, no geral e no de-
talhe, como fica comprovado, pelo
texto do seu diário, em que repete,
convencido, a fautasia do_archipe-
lago asiático do próprio mappa de
Toscanelli.

. Apresenta a religiosidade au-
gmentada de Colombo quando
peneira no ambiente hespanhol,
conimeuta o relato histórico feito
por Las Cosas tomando sempre o-
genovez como um "enviado da Pro-
vidoucia", e saüenta a potência de
vontade que fez a gloria do desço-
bridor como alimentada, de conti-
nuo, p«las energias renovadas com
que «e considerava ura protegido
directo de'Deus, jogando no meio
das difficuldades amargas com que
lhe era então servida u rida.

Salienta o valor dos escriptos do
diário originalíssimo de Colombo,
as descripções das uovas terras o
das gentes ilullas, o grando "natu-

rallsmo" emfim do nauta, polo qual
havia HHmbolilt. vislumbrado a scen-
telha do geni» do Colombo. Não ua-
quecB os sons grHndes erros de as-
trouomo, de cosmogra pho o do na-
vegador, uão escondo as falhas do
sau caracter, uão silencia, iam-
pouco, sobro as mentiras escriptas
polo descobridor em favor dc sua
própria pessoa e elu seus méritos.
Corrige, em summa. o panegyrlco
du Las Cosas no jiassado, reeditado
em parto por Navarreto, com meu-
ta o exaggero do elogio do Hum-
boldt ejue vira, na primeira meta-
do do sec. XIX, ti imponência üh.
figura de Colombo sem ver, em sua
verdadeira grandeza, a epopéa ma»
gnifica dos descobrimentos dos
nautM.s portugneze:-, mas compre-
herde acima de tudo. o valor du fel»
to colombino. aceitando-o como uni
estimulante formidável para todos
os grandes acontecimentos immedia
tos em que portuguezes o 

'hespa-

nhoes poríiaram num prelio iuau
dilo do acomtnettimenlos audacio-
sol; c dc realtzações emtncntiasimatí.
ftugu dirá elle mesmo, seccamente,
depois de haver julgado a "empresa
bem difficil" o de haver comprehen-
dido o "feliz acaso" forçado pela
vontade do grande genovez: "O me*
rito du Colombo é inalterável pelos
scenarlos novos do mundo que elle
deu ao homem, meamo quando so
conhecem as falhas rio sen caracter
couto homem u oa seus erros com-
inoUMos como navegador."

o e
"ü Colombo tecelão". Em*. Por-

tugal não tem sido Colombo — - num
no passado, nem uo presunto —
tratado como fora do desejar que su
o fizesse. Rareiam as excepeões, tal
o inipelo do "patriotismo histórico
menos discreto" em insistir, iiii de-
preciação da figura histórica do nau-
tu genovez.

Todavia, são as excepçõus nesse
sentido imponentes o eminentes. No
passado, João II, o maior rei taivez
dc sua época, figura notabilissima
dc monarcha. culto c operoso, reco-
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E ne.-».-:» manhã IuiiiIüomi, l».-ii's»i •
to du ouro do aul, do azul nilrlfleo
ilu céo, du ve-rd.: «eliitlllunte slas ar-
vores, a petlziidn, ruidosa o clnlrisin
lo como uni hsindii elu aves Inquieta»
ein turno da velha .vve'». brincava des-
eulduseillicnte. Máns frlu.1 tinliii ello
quandi si astro rei ora tão quente, .¦'.
refulglt» ii;us alturas luflnitas: cabeçn
Ijraiicn. do neve, inverno ^ls\ vida,
o a terr-u torta, em prírnuvora, cumo
uma liacchantc luxuriosu • nxlgenlu sé
tapresulgavei rm Inuea volúpia, ein,-.'
o nmfl.iite esclvutlal: u taina triste1.»»
liavlfi t:«i|UPlIo uobro i*oruçáu, a uon
Lfütítur tlolorotíameutü cuut u fulícl-
dado radiante quu envolvia tudu a
natureza.

1.1 jardim reacendia .1 vaffos o sub»
tU perfiiincs; uni paasuru, do ulii-
liiugciii ii-iT-.ed.i, psis.-1'ii s-iii lai-K'.' vôo;
uniu flor, como uniu pequuuinei nun-
nuezu uu roga^-ii' ti ou íM'ti[iei mol«n-
e-oiuox mini passo du ininuctle, .ea-
luiitemente sei inulinuii ao beij.i In-
visível lio um zeplilro bran d u que
soprava.

Ella mcdlteva; Insencilvclmento u
sua alma d-loriei.i voltou aos annos
quo Já hnvwvm ptu-sado; a vi<la eleis
volho.s deve mr um:i constante ro-
uord*ie;So do uaminho quo ficou para
trãs, na curva :ils»ncios.i do pa-isa-
do; e ti tão dosv o tio amargo re-
lerubi-ar: viv»-«»' nuvamcTitp a íneüs-
nia alefrrlü, gosa-se, isinda. uma vex,
ei prazer imicflnivi?! ela« coisas lun-
çamenii- a.riKÍix'tiai**', luas, iIctioÍs vom
a. lagrima, litimida dn tristeza mo-
Ihar cumo o orvalho da noitu as
flores, upó^ uni diu ri»j vorã.0, u toli-
cidade que ruipl-damo-iite su des\-anc»
ceu. \1 n tempo, sereno o iwpertut*-
havei, :,".sucewdr sempre, .1 Iriins-

bondo um audiência especial u Co
lombo — como almirante deaco-
bridor arribado ao Tejo depois do
aua. vinda as Antilhas — contra-
riuniente, portanto, ao quo então
pensavam inuitou dos portuguezes
da eipeica e-ui fazer contra Colotu*
bo. No presente. Oliveira Martins,
o maior historiador portuguez. ren-
dendo no fim do sceulo passado cm
suas obras sobre a epopéa gloriosa
du Portugal homenagem larga ao
descobridor genovez, vendo nelle um
''agitador notável de valores o da
capacidade*! rio snu tempo.

Infelizmente, porém, subsistiu sem-
pro em Portugal a figura depreciada
ilo nauta genovez, figura reeditada
com novo alento depois rie 1892, rie-
pois, em summa., quo. por oceasião
rio quarto centenário ilo feito colom-
bino, havia o mundo cultuado pom-
posaraento a memória do grando
nauta por intermédio rios notáveis
trabalhos hislorii-eis rie Harrlsse,
Fiske o Ruge.

A historia rio "Colombo tecelão",
segundo essas "autoridades" portu-
guezas ú simples, acanhada, c rie*
pouca engouhosldade. Recapltulo aqui
o seu texto curto, reproduzindo as
próprias palavras des bistoriographos
patrioteiros il'além-inar. "Não. passa
Colombo, o humilde tecelão genovez,
de uma figura, secundaria na serie
dos descobridores"; "o descobrimento
colombino das Antilhas apresenta-se-
nos como um episódio á margem das
navegações lusitanas"; "num breve
cyclo rio oitenta annos Portugal feriu
completado a revelação dos mundos
uovos, embora Colombo houvesse con-
(inuado em Gênova a humildo profis-
são paterna rie tecelão". De outro
lario, o projeclo rie Colombo era ve-
lhissimo em Portugal, desde o livro
ele Marco Polo, conhejeido da escola
de Sagres om 1428, fonte principal da
convicção ele Toscarçplli e de Colom-
bo, de modo que o plano da viagem
colombina (repetindo! o testemunho
dos autores antigos) não tinha por
isso mesmo nenhum valor, sendo "ba-
seada em opiniões alheias e não nos
seus trabalhos ou em conhecimentos
próprios". "Colombo possuiu na M,i-
rieira uma casa de pasto, onde morreu
o piloto Affonso Sanches ao regres-
sar das Antilhas, déixando-lhe então
os seus mappas". "Nessa ilha casou
eom a filha de Bartholomeu Peres-
trello, já fallecido, dando-lhe a sogra
os papeis o cartas delle que, com os
elo Affonso tíanches, constituíram a
base rio seus conhecimentos".

Aliás, havendo João Vaz Corte Real
ido á America antes de 1474 (Pe. A.
Cordeiro e Luclano Cordeiro), havon-
do Affonso Sanches Ido ás Antilhas,
além dos viagens ás terras america-
nas de Dulmu, Fernão Telles o ou-
tros, Colombo "redescobrlti" apenas
aquillo quo era já conhecido em Por-1
tugal, sendo quo desdu 1448 Andréa
Bianco havia indicado a couta nor-
riéslu do Brasil (Kausüno da Fon-
seca) em seu mappa. Tudo isso' ex-
plica a theso sustentada emfim por
Consiglieri Pedroso, segando a qual
quando Colombo partiu, para desço-
brir a America., encontrou o caminho
franco o aberto, policiado (sic) até
mesmo pelos navios de Lisboa...

Desso modo, "para sor exacto, náo
pode o historiador appellidar Co-
lombo de descobridor da America",
sendo "flagrante inexactidão attrl-
buir-lho o descobrimento de um con-
tinente novo". "Colombo desempenhou
uma missão superior á- sua condição
sociali o mediana cultura; ú fé de
uiu predestinado ainda uma vez re-
velou o podtftfy omnipotente na exis-
tencla draniPÜea do antigo tecelão"...

Certo, "por acaso" descobriu Co-
Junibu a America. »\!a3!iião por "via-
gem milagrosa", ou pur ser coisa mui
fácil 11'empreitada da viagem Ao
acaso -são. porém, devidas quasi todas
as descobertas humanas li "fácil" 0
aquillo apenas, tomado por "difficil".
antes dt* sei* realizado pelo homem'.

Fico, pois, na companhia illustre-
do visconde ele Santarém, o maior
hlstoriographo purtuguez, o páciénio
estadioso dos documentos históricos
0 cartographicos, que saudou 11 "ge-
nio rio grande lioincin" quando rei-
vindleou para os portuguezes, em
obra memorável, a gloria, ampla riu
périplo das descobertas africanas; c
compartilho, egualmente, do julga-
mente/ dc Oliveira Martins, o maior

ã

iTs-J
fonniii* Ulusõos em Úòscrenças, n
extinguir, pouco o pouco, o íoso
magnífico ua moclrindo com ei Cricie»
ir.-i-lam-ollca da velhice,

Aírorn, ini» lhe restava fessor na
vidu V Elin se bojiguntava a *ri pro-
pria. Jft Boffroni e chorara; tivera
praaofOB e sorrira; fora criança o
u-iiiciii-a, Ingenuamente; ÍOra mu-

lher. amam o fora mãe; havia cum-
prido 11 niiM-iilo divinei nu* viera de-•empenhar na term; o a(n<dn ali oh-
lava, a manchar du tristeza aquolle
«cenário magnífico u harmonioso,
'ine era *S dc vida, <lc fulRui' s» dn
alegria. E d«ixando pender n frohtt
Pur sobro o peito, num lento o ocji-
brunhado ntoiimentu ri<- quem »»
convence da. verdade atroz elea r-e*Mi
pensamentos, ella reconheceu que
devia morrer.

Mi i-r-r! !•; um tremor malh trilon-
so sacu-dlu-lho ns membros floblll'
iádos pelos unnos. Morrer'.' Mu»,
serlu subtráhlr-so paru r.cmpre lioi»
que vivem na gloria do inundo. Alll-
ila unia lagrima dewceti-llie» .Ins olhos
cantados de chorar; a. naturexa, po-
rém, aaslm queria, naslni orüe nái-a,
e ella rii*vla re-sigruir-ssc. Vòm crin.ii
¦;a: leve briin-os e- illusSe.-; Infiuills;
íòra .ioven: •• ausoii com toetns ns
fore.•<l^ eia nua alum ardentv e: apu.i-
xunada; atforu. devia morror, i-icntiii
que umn revolta Intima a dcvorawt;
uão, nâo nrsa juoto, não ao devia In-
dignar, pois ti morte está na própria
seeiueiiciii ile>:i aCOntpcimttnlOB da SHI.»
da, o insurgir-se contra ella, unvi.-i
querei- mudei- u ordem natural das
coisas.

A petizoda, ruidoea o ehllroante

(Conttniía na 2» p««jhiiii)

historiador ele Portugal, vendo cm
Colombo a imponência ilo um "agi-
lador" e "animador" rios elescohrl-
ínentos rio sua. época.

li escolhendo aquella companhia
eminente rios portuguezes Invocados,
fico tambsim com o "bom sonso his-
toricu do Vurnhagen", o pao dc,nossa
historia, o grando "doscobrieleir do
elocumentos authenticos" o rieseonhe-
cldos que trouxeram luzes novas so-
bre os feltua horoicissinios elus nau-
tas portuguezes por elle mesmo an-
nunciados ao mundo culto, aquella,
em suuinia, que viu 110 feito colom-
hino o "homem eiuo consuinmou a
obru elu Alexandre, pondo om com-
niunieaçãii reciproca o gênero hu-
mano".

Ao leitor eu deixo, porém, tule-
run temente, a escolha e!u typo que
mais agradar ao seu espirito: o "Co-
lombo de Vigmüii.1'', o» grande nave-
gador que "descobriu a America por
havel-a procurado", Informado pelos
navegantes unonymos ela po.i.-ibili-
dade rie ilhas ou terras a oeste doa
Açore.-; o "Colomljo ri!» Ruge.", o
grande genovez, o executor ousado do
projeclo elu Toscanelli, aquelle qua
dou aa homem ncénàrlós ¦ novos no
mundo, sendo por isso mesmo im-
perecível a sita gloria; o, finalmente,"o humilde lecclão de Gênova", máo
discípulo rios nautas portuguezes, o
que descobriu para. íí l-lesyanhl, por
milagre, por acaso o inconsciente*
monte, aquillo quo nenhuma novidade
era então para Portugul.

Por mim, como Gaitarei, 11. liar-
risse, Oliveira Martins e Viguaud, eu
acredito na possibilidade rie que al-
guns mareanlen portuguezes cm suas
viagens particulares, partindo dos
Açore;', tivessem, antes do Colombo,
alcançado tcrrus ou ilhas americanas
(nem haver ainda todavia documen-
tação que garanta o exito ele alguma
daquéllas tentativas), sem quo por
ÍS30 seja empunada ou desmerecida
a gloiiu do feito colombino.

Vejo, porém, em Colombo, por con-
ta própria, o "gênio", a personifi-
casjão imponente da vontade humana
ua grande epopéa rte desvendar os
segredos do planeta, o eontimraeior
indirecto ria "vonLide em acção" do
grande infante Henrique, o "agita-
dor" formidável rios homens de seu
tempo, o animador do feito magnifico
dc Vasco da Gama, c o oxoitador da
realização immcnaa de Fernão do Ma-
galhães. Cornprehendo, em summa,
como Gonçalves Dias, quo a "gloria
do genovez estava no seu gênio e não
na felicidade rie aua viagem". I

Portugal descobriu a Indin pot* ser
esse o fim noHimado do uma serie
de esfore;os vigorosíssimos snbordi-
nados.» "á consciência de um pro-
jecto". Não lho interessariam nem
terras novas nem ilhas para oeste
que uão fossem as da Asia verda-
rieira. Isso explica haver deixado a
navegadores particulares aquellas ten-
tativas, não permittidas an contrario
no périplo africano, sondo ahi, como
foram, as navegações sempre offi-
ciaes. De rosto, mesmo depois do ries-
coberto o Brasil, o interessa pela
nova terra foi pequeno: iliminutii:
simo o cuidado em povoal-o o expio
ral-u; bem pequeno o valor dado á
colônia Incipiente, cujo nomo não fi
gurava nem mesmo, ao começo, non
titulos pomposos daa posses da corda
portugueza. Aliás, o poema de Ca-
raõea c, por al, a maior confirmação
do affirmado, tanto era pequeno u
interesso pelo Brasil do século XVI
em face do delírio immenso com que
a Asia longínqua aguçava, c com ra-
zão, aa energlan portuguesa.-, do cu-
lão.

A' Hespanha, ao contrario, fecharia
pelo turco a porta oriental da África
o pelo luso o outro caminho novo que
a sua audácia forçava om conhecer o
¦ioscobrii*. á Hespanha interessava
opimamente ;i descoberta rie "quaes-

quer" terras uu ilhas, invejosos comu
estavam os navegadores hespauhóes
rie não poderem acompanhar a Ira-
jectoria notabilissima que fazia a gio-
ria ila epopéia portugueza então ini-
ciada.

A descoberta da índia pelo«j lusos
6. em summa, o resultado da "auda-
cia consciente'' dc um projeclo madu-
ramento trabalhada c experimentado.
A descoberta da Amorica c, ao con-
trario, o fruto de uma .^ousadia in-
consciente" dc um povo por3ímifi«(i/,
por um gênio.

Rio, junho 924.
Viwntc U t-afKDWG.
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CROMVM CONCEDIDOS KtA
DESPESA PUBLICA

O <ÜB*atar mu. üttptm. Pirtillo"
«meedeu o orftdlto de 78:00üí dee-
imiulo a oceorrer doranto o 2' ae-
mestre do eocrwote anno, ís denp»-
«an oem «aeeuo&o do eervlçodo de
alsrarifio no Et)ta>do do AlaKOae, nos
tormoo do atioordo celebrado com o
Koverno -darwnMe Kstado.

IPelfc menu Dearp««a Publica fo-
j-mm conoodhtos on cneditoa do r*ls
700$ o 600» respectiva men to, para
attender aon pagamentos da con-
«nua, fino m> actual «zerelcio oom-
•peto aso ¦¦nntuwrlo do culto ca-
tlroilao oo manaenlior Franclaco
Raymuoáo 4a Conba Fe4roM, e da
íxmaflo a qae fac iàv no anno do
1922 a d. NorboíMi Couto.,

«NWÍI0

NA ASSOCIAÇÃO
COMMERCIAL

UMA PROFESSORA CHAMADA
A' OIRBCTOIWA DE

INSTRUCÇÃO

O dtrector do Inutrueçí* baixou,
homem, ura edital envidando u com-
parecer hoje Áquella repurtteto, para
objeoto do bervlco Jo naturexa urjen-
to, d professora adjunta, d. Rosa Ame-
lin Soarei),

Com parecer contrario daa com
mfcuflos de Marinha e Ouerra e do
Finanças da Câmara, panou em 2*
discussão,* nestu caca do Congresso,
um projecto autorizando a constru-
cedo do «luas e«taç8oa de pouso pa-
ra hydro-avl6ea da Armada, om Bo-
lim o cm Mandos.

Kfijio projecto ropTeaernta apenas
um interesso eleitoral ou, estricta-
mento regional. A Marinha nlo tem

noceealdado desses pousos, uma vez

quo não tem bwvIço aéreo algum

organizado no extremo norte nem eo

prevê, por emquanto ao menos, ra-

züo militar alcruma quo a dotormi-

no. A providencia ora om vias do

ser resolvida representa uma bar-

rolada com o chapéo alheio.
Os selacentoa contos quo vão

custar esseu Inúteis pousos roprceen-
laiiii.ii) uma ajuda multo opportuna

para desenvolver a aviação naval

so bo dcatirnuBen), por exomplo. â

haso do Rlo Grando, que ainda não

pausou do projecto. Beta correspon-

do a um plano feito ha baatanto
tempo o asseguraria a continuidade
do nosso serviço naval aéreo do Kio
do Janeiro-até o estremo mil; e de-

pola do resolvida essa parte, pode-
riamos cuidar dò prolonfeal-o para o

Norte, mas não construindo estações

do pouso a eamo.
Oa serviços publiees precisam ser

tratados com mcthedo o não levia-

nameato o com desbarato doa di

nheiros públicos. .,-"••¦

OS "STOCKS" DA CIDADE
Segundo os dados colKgidos pela

tíupo^nteikkmcia dc jAtaasteclmento,
existiam na manha do dia 7 do cor-
rente, nos moinhos e trapiches desta
capital, 8J3U toneladas do trigo em
grão e 108,672 saccos dc farinha de
Ü'i?ÍO.

Na. mesma data, havia, nos depôs!-
tos dc intiammavels, 303.60!) caixas do
kérozenb e 303.311 caixas de gazolina
(inchieivo a existente a granel).

Sobre a cobrança dos impôs-
tos aduaneiros — 0 proble-

ma dá defesa econômica
nacional — Diversos assum-

. ptos
Realizou-se, hontem, a costumada

sessão semanal da Aróocluçfto Com-
morelal, presidida pelo sr. Araújo
Franco.

Depois da leitura do expodlenUo, o
presidente reforiu-Bo â ncção do Con-
tro do Defesa lSconomiea Nacional,
dando possa ao sou representante na
ArsoclaçSo, sr. Leito Ribeiro, o agra-
decendo a süa cooperação no sentido
do harmonizar os Interesses das
classes conaorvadoras.

O sr. Franco deu, ulnda, posho no
¦r. Alfredo lourenço de Almeida,
como delesudo da Associação dos
Proprietários de Padurlas, junto
dquollu Instituição.'

Em sogulda, oecupou a uttenç&o
da casa o sr. Otto Schllling, nuo tra-
tou das emendas upresoiiituitai) na
Câmara, rolativumento ao Imposto
do Importação, cujo fim vlsuva a
cobrança du referido Imposto total
om ouro o não como vem sondo tulto
actualmente, 40 ?]• papel o CO »_•
ouro.

O sr. Schllllns, explicando aa des-
vanltugens quo acarretariam para o
commercio importador essa medida,
chamou a attenção dos collegas para
so entenderem com us membros da dor, da sua
Câmara antes do roliütor uo pronun-1 Hespanha, Comprobentl» um oeiu-.un
ciar sobro o assumpto
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ksta adiada na escola de
aviação Militar

A 'festa quo devia reniluur-Bo nesta
KbcoIü no dia 10 do oorrente, comme-
ínorativ.i do annivermrto de «ia fun-
duçAo, foi transferida pam dia lade-
terminado.

A RENDA OA CENTRAL
A renda bruta da Central do

Britttl, durante a ultima semana
attingiu á Importância totul do riin
2.•130:817*01-1.

Dando sciencia o dlroctor da ar-
rocadaçao folta pela Central, o dr.
Luiz Carlos emittiu na seguintes
considerações:"Sr. director — l'eço vossa attou-
ção puru u resultado da renda ar-
roçada na semana do 1 a 7 do cor-
ronto, duriurto o qual houvo tres
dias (D, B u 7) om quo ficou an-
nulladu a rcooKa no troclio Cru-
zuiro-Norte, om virtude da innoml-
navol indisciplina das forças robel-
des tiquartclladns na cldado dú São
raulu. Nflo fftra esso gravame, quo
velu Infelicitar oruellsslmamento a
vida da nação, o teríamos, do novo,
a renda da nossa grando vla-íerroa.
attingida a 3.000:000?, no curto cs-
paço Uo uma semana."

AMNISTIA AMPLA NA HES-
PANHA

A Lcgai;ão do Hespanha recebuu
hontem um tHlegranuini do Minis-
teriu do tístado, participando que,
por proposta do Dlrectorio Militar,
«ua majestade o rui assignou um
deureto du aniiilstia, o mais amplo

cspcelo outorgado na

Apís, o sr. Albano Isslor com-
inunicou ostar presento ã reunião o
sr. Antonio r.abello Bragu, nosso
cônsul om Montreal, quo so fazia
acompanhar do mi\ Raul A, «io Cam-
pos, dlroctor doa Negociou Uonimor-
ciaes o Consularou,

O sr. Franco convidou, união, oa
visitantes para lomurem assento á
mesa, agradecendo uos mesmos essa
deforoncla.

Segulu-so apôu cotn a palavra o
si*. João Roynaldo, quo prestou con-
tas relativamente ao movimento fl-
nancolro da casa, durante o primeiro
semudtro do corrento anno.

Manlfeetou-se, en) seguida, o ar.
Leito Ribeiro, quo tratou da criação
do Centro do Defesa Econômica Na-
cional, obra que, disse, ter por mira
o fomento áa classes produetoraa do
paiz.

O sr. Leito Ribeiro f«, então, o
histórico dessa nova instituição, que
teve inicio com a aua viagem du es-
tudos ao norte do paiz, oudu verifl-
cou um campo vasto com grandes
possibilidades para unia nova fonte
do riqueza nacional.

Continuando, o sr. Leito Ribeiro
entrou em detalhes acerca, da aua
viagem nos Estados do norte, diaen-
do esperar c_uo uom caso «ovo Im

du Imprensa, políticos, alguns mlli-
tares o communs, a-süin-nulando-so o
caao do que não só iUtiiigc os pro-
cessos Já passados em julgado, mas
tambom us que estão pendentea de
execução ou cm decurso du julga-
monto, u indulta todaa aa penai do
morte decretadas o tle) quu «o p»s-
san> impor por delidos uutorlorea
a citada amnistia o estejam em tra-
mites.

AS VENOAS MERCANTIS
Tendo a Companhia de Industrias

Textls Indagado oe as factura» dc
cteue foTOOCodort.fi do olnos, lenha 0
l.uhch'!cantM, «te, «xrtio ohrlgikdua

il omiosão do dupllciitus, enibora 11-
quldavela en) 30 dias; 2", so n&o 6
pornrlltldo fornoeer facturas do mer-
cadorlas vendidna A vitita. som a du-
pllcata; 3", se fôr Ibso iiernilttido,
qual o pruzo máximo tolerado dso
vendas a dinheiro • i««.i-a pagameuto
dessas fucturaa; uo aa facturas de
mercadorias a prazo ãs nsooclniífle*)
du caridado ustüu ou não iiujolt.in a
emissão do duplicatas; o director da
Recebedoria Federal proferiu o ue-
gulnto despacho: "O Io Itoin da
consulta eslá respondido pelo offi-
elo do inlnlstro ao Io secretario da
Liga do Comm«rcto, publicado no
"Dlarlo Offlcial" de IL' do mez findo.

Quanto ao S° Item, nae vendas pa-
gas a dinheiro descontado podo o
vendedor dar nota ou factura ao
comprador, quo a exija, sen) quo
isso importo na obrigação do emlt-
tir tambem duplicata.

Quanto ao 3" Item, so o paga-
mento não 6 realizado contra entre-
ga dn. mercadoria, a vonda 6 _ consi-
d«rada a pruzo o torna neeenBarla a
omissão do duplicata, salvo quando
feila dlroctaiDcnlo tt consumidor, do
accordo con) o art. 31, observados
os paragraphos 1" o 3o do mesmo
(doereto n. 16.375 A, do 23 de do-
zembro do 1923).

Quanto ao 4" Item, as associações
du caridade tio consideram consumi-
doroa dus artigos adquiridos, o des-
tinadoa a servir para uso das nieo-
mas, Isto 0, dcado quo os nãb rc-
vendam."

mado u fazer sobro tão monientoso
assumpto.

Não com porta o momeulo, por-
quo a esplofião du paixões, compro-
mettendo a ordem publica, pela aub-
levação do ulemcntoa isolados, des-
tituidoa de qualquer orientação pa-
tric.ilicH. u sem significação uutra
quo a de iucontlda e mórbida nervo-
sidade, quu mal disfarça o acicate
dns ambições pessoaes, impôc-noa, a
i)6a, representantes quo aqui somos
das classes conservadoras do paiz,
antepor n qualquer outro inloresac,
por maia respeitável que possa aer,
o dever du levarmos ao poder leçal-
mento constituído a segurança do
nosso apoio o do nosso conforto, na
modalidade em quo us circumstan-
ciai) o possam exigir, pruri quo seja
restabelecida a ordem publica no

PARA FQRRACEAMENTO DOS
ANIMAES DO. EXERCITO

A Directoria da Despsea Publica
distribuiu ãs Delesadas Ptecaea nos
I0ata.doa os créditos destina/dos ás

despesas com o tdrmeoímento dos
amhnaes ao serviço do Exercito du-
rante o 2°, 3* o 4o trimwrtrts do an-
no corrente, na hnportanahi do réis
4.052:76OÍOOO.

pulso dado áquella região, possamos, território nacional 0 reintegrada a
em breve, ver o paia so apresentar paz e a concórdia no seio da familia
ao estrangeiro como um povo viril c brasileira,
organteado. No cumprtmenjto deste dever eivl-

O sr. Leito Ribeiro terminou, fa- co, logo que tivemos conhecimento
zendo votos pura quo 'À Aiüociação do movimento subversivo quo expio-
continuo o nhcamo prosramma, do i dlu om S. Paulo, infelicitando todo
zelar »etos interesses da classe. io paiz, dirigi-me ao palácio presi-

Após, ó sr. Franco congratulou-se j aonclal, acompanhado do todoa oa
con) a casa pela presença do sr. Del- i directores desta casa então preaen-
fim Carlos, dllreclor do Museu Com- | tes, a apresentar ao eminente chefe
mercial o, om seguida, fazendo a se- ! da nação a solidariedade da Aaso-
gulnte communicação: j ciação Oomincretal o do oommerelo

"El" esta a primeira reunião da di- ! brasileiro, que sô podo viver u prós-
rectoria depois da publicação do de- ' 

per.ir á sombra da paz u da ordem,
creto n. 16.524, do 1" do corrente, I Por ultimo, o sr. WUliara Mazzoc-
quo abre as portas da Alfândega, pa- co pediu que ficasse consignado em
ra a importação, livre do direitos, de acta uni voto de pezar peloa aeonte-
diversos gêneros do producção na- j otmontos que ae têm verificado no

PRIMEIRO CONGRESSO DRA-
SILEIRO DE CONTABILIDADE
Conformo fkeu deliberado pela

commissão executiva, reallza-ao do-
mlngo, lü, ãa 20 horaa, a sessão
preparatória o segunda-folru, .11, ftu
11 horas, a aessão solomnp do Prl-
meiro Congresso Braalleiro du Con-
tabtlldade, pai'a cujas aèssôes esta o
nendo convidados os srs. congres-
aisías.

Realizaudo-so aa acasôoa com ca-
ractor publico, a ellaa poderão as-
aistir todoa oa eontabllisüia desta
capital u doa Estadoa.

O CURSO DO PROFESSOR
BRUMPT

O professor d;-. Brumpt,' da Faculda-
du de -Medicina do Paris, inaugura
lioju áa 10 horas, no ainphltheatro Uo
bacteriologia da Faculdade . du Medi-
Bina, o curso tio .ÍParasitologlaV quo
veio professar no Instituto Franco
Brasileiro do Alta' Cultura anne.to á
Universidade do Rio do danoiro.' 

O illustre scientlsta dissertarã so-
bre o thema "Origem do Parusltlsino-
Especificidade parasitaria.".

A entrada será írantjueada a todos
03 interessados. •

PARA EXECUÇÃO DA
REFORMA CONSTI-

TÜCIOML
A alteração do Regimento do

Senado
Na sessão de hontem, do sjenade,

foi lida a seguinto etnonda ofturecldu
pula mesa, afim do dar oxecuç&o ao
plano de reforma constitucional pro-
posto polo governo, em mensagem
do maio ultimo:"AccreDoeate-se, no regimento, on-
do convier:

Art. 1." ___, mesa sú poderá receber
proposta da reforma (i Constituição,
do uccordo com us disposições ox-
pressas noa parusraphos 1" o ¦Io do
art. 90 da mesma Constituição.

Art. 2." Depois do recebida o Im-
prosaa om avulsos, u proposta será
enviada a umti commlssáo do 21
membros, eleita pelo Senado o com-
posta do um senador por Estado.

§ 1." No prazo Improrogavcl de 10
dias a commissão apresentará sou
parecer á mesa, quo fará ltnprlmll-o
cm avulsos, Juntamente com a pro-
posta, o distribuir pólos senadores.

8 2.° tíc, decorridos os 10 dias do
quo trata o paragrapho anterior, a
commissão deixar do apresentar seu
parecer, a mesa ordenará a dlstrl-
buição dus avulsos da proposta peloa
senadoreis.

Art. 2." Dez diuu depois do dlstrl-
uulda, será n proposta incluída na
ordem do dlu, om 1* discussão, an-
nunciaila ao tíenado com 48 horas
du antecedência.

Arlt. A." A proposta Inicialmente
apresentada terá trea discussões, as-
sim como terão, respectivamente,
mala unia o duas discussões us
emendas offerecidaa c approvadaa
na segunda o uu terceira.

Paragrapho unlco. Nas trea dia-
cii5Sõcs da proposta inicial, é per-
mittido apresentar emendaa.

No dia VI do uo»retito eerão ohu-
madot: u proras erraeti (."' e ultima
ohumoda) os eesaintee «andldatoa:

Aryd4a Teixeira, AWsall Moreira
Pinto, Alayde tíuiunna <ia Cmiim, Ho-
norlau Ro«a dew Affliotoif, Nair de
Beu-ja, Yvettó de Sowa .Penna, Nel-
md Chuwt da tíllva. Carmo, IamntH
Jorre Vianna, Armando Campes aar-
mento, tVerlauo Ontil tioareu, Jotó
Maria I.olto de Vasconoelk*) u Ottáo
do tkkozu Lhiboa.

Não hHvorá outra obatnada para 01 '•
tes cin.lkiutos.

O ABASTECIMENTO DE GADO
O dr. Cirvalho Aruujo, direotor da

Central cotrforoMclou com o dr. De-
lamine São Paulo, chefe do Trafego
cspecialmento sobro providencias que
aauesurom os tranaporteo do gado pa-
ra esta Capital, llcou rosolvldo quo
no ouso do solicitação de transporte,
ao Invés de serem OBtcs feitos pólos
trens do horário, o chefia do Movi-
monto, deverá formar especlaes dl-
reotos a Santa Crus.

Sobro o mesmo assumpto, mais tar-
de tratou com o chefe do Trafego o
sr, IJbunlo Vaz, dlroctor do Mata-
douro. %

— O stucU dc gado cristente liontem
ora do ais rema cm Cruielro o 200
em Plrapora,

AS FERIAS NO COMMERCIO
A Associação dou Empregados no

Commercio recebeu mais as adhe-
sõos daa firmas Queiroz íi Meyer t
Madureira & Fonseca, á campanha
om favor da Instituição dus ferias
)>o commercio.

O SELLO NAS CAMBIAES
¦U ministro da Fazenda, em aolu-

ção a uma consulta dii Banca Kran-
ccza o Italiana para a America du
Sul, sobre n taxa ilü cambio para •'
sollagoiii daa cambiaes, mandou toa-

Na no respondida de uucordu com o •,<:-
lisuussãu daa emendas apresunUidaa gulnte parecer do dirOctor da Rc-
om ueguuda o terceira, o respectiva- j celta Publiea: "O paivigrapliu 1", do

HOJE
REUNIÕES

clonal
O momento uáo comporta maiores

considerações na apreciação que, co

Ebíado de S. Paulo.
Esse pedido leve o apoio do todoa

os membros, aendo, em seguida, en-
mo presidente desta casa, sou eliu- ' 

cerrados oa trabalhoa.

Da Academia Nacional do Mediei-
na, ás 20 1|2 horas, com a seguinte
ordem para oa trabalhoa da aessão:

— A propósito da asthma —
pelo dr. Eduardo Meirellcs.

II — Em torno do alguns pontua: duranto uma hora.
da nevralgla fachil — pelo dr. Us- membro da commissão quu o substi

mente, approvados, nenhuma omen-
da será, mais permittlda. As euieii-
daa apresentadas na discussão da
proposta terão parecer da commis-
sãu no prazo improrogavcl du 5 dlaa,
findo us quaea, com uu sem parecer,
serão remelttdau á mesa, quo man-
dará imprimll-as u distribuir pelus
senadores, inclulndo-as 5 dias du-
pois, ua ordem do dia da 1* sessão.

Art. 5." As l* c 3" dlscusftòea da
proposta o daa emendas serão sio-
baea, u a 2" pur artigos,

Art. li." O interstício para as dis-
cussões sorá de .IS horas. )»> mínimo.

Art. 7." Nas discussões poderão
ser apresentadas emendas ás dispo-
siijõea da Constituição, ou emendas
ã proposta inicial de reforma.

Paragrapho unlco. Para aa pri-'meiraa 0 exigida a asslgnatura da
quarta pante dos rnembroa do Sena-
do, permittindo-se quo as segundas,
não contendo matéria nova, sejam
assignadaa pur qualquer numero do
senadores.

Ari. S" As emendaa additivas,
suppresslvds ou substitutivas do
parto do qualquer disposição da Cou-
stitulçno, ou da propoata. apresenta-
das por senadores ou pela commis-
são, serão redigidas do forma, quo
substituam intogralniunüo a disposi-
ção alterada.

Art, D." Nas 1* e 3* discussões, os
senadores sô poderão falar até duas
vezes em cada uma, o pelo espaço
total rio 2 horaa. Na 2* discussão da
proposta inicial ou das emendas, so-
mente uma vez. sobro cada artffeo,

O relator, ou

artigo 13. do visonio reguLameiiio
sujeitos ao seik> piroporcioivil, om
do sollo determina que aos papeis
quo «o (Wtipulo o pagamento om
moeda ewtranseira, o valor pnra u
pagamento do sello seja calculado
ao cambio do dia do mesmo paga-
mento.

O artigo 211, U. t. determinando o
tempo em que devo sei- pago o sol-
lo, eatabelecu que aeja o momento

|de eor asslgnado o titulo ou pupoi.
Assim, parece-me, o -caso da cou-

aultu está perfeita o claramente
previsto no regulamento: o scllo a
ser pago nas cambiaes deve ser so-
bre o valor das mesmuu cambiaes,
convertido a moeda nacional ao
cambio do dia et» qun forem stih-
bciiptoa ou aaslsnados."

PAOAMENTO A UMA FIRMA
üo ordem do ministro da Fazenda,

o Banco do IJ.-asi! pagou aos sra. Valle
Pcffeur .>i C. L.tda. a quantia dc Tis.
l.-U'5:67õ$t!18.

car do Souza.
III — Da rcflexolherapia no Ira-

tamento das ancurismas — pelo dr.
Augusto do Freitas.

luir, poderá, eni qualquer daa dis-
cuaaões, talar livremente para com-
pletu elucidação da' matéria.

Ant. 10. A discussão não poderá
ser encerrada emquanto houver ai-
gum orador inscripto, salvo auseu-
cia, ou desistência no acto de lhu aer
dada i\ palavra.

Art. lt A votação da proposta o
daa emendas quu lhu forem offere-

ldaa aerá aempro procedida emenda' tamben) náo esquece a repercussão

LIVROS NOVOS
A CYtmpnriha Abolicionista, de

Evaristo ile Moraes.

Num grosso volume, eni que a es-
crtrpulosa eru-dlc&o «o casa au burn
senso critico, o sr. Evaristo do Mo-
-iies acabo Ue forn^or hhh estúdio-
SOS da, nossa historia todos us do-
cumentos necessários ao exame da
campanha abolicionista quu, intre-
pldamentu desenvolvida du lS7'.i a
1SS8, deu como resultado u chamada
Lei Áurea.

Desfilam pelu livro, cm retratos
bom traçados, todas us figuras re-
liresentativas daqueilc movimento
libertador, u ai: conseqüências sociaes
ila Abolição sâo claramente Indica-
das pelo sr. Evaristo dc Moraes, qu

0 ME
#i EU ORGANISMO ESTA' PERFEITO, PORÉM, SEU ESTADO DE

ENFRAQUECIMENTO É GRANDE: VOCÊ NAO SE ALIMENTA

BEM DEVIDO AO FASTIO PROVOCADO PELA ANEMIA E FALTA

M .VITALIDADE,

#•-
CONTINUANDO ASSIM, FICARA' CADA VEZ MAIS MAGRO,

FRACO E PALUDO.

VOCÊ PRECISA UM TÔNICO RESTAURADOR DAS ENERGIAS E FUN-

CCIONAMÈNTO DOS 0RGA0S DEBILITADOS.

jj TOME IODOLINO, DUAS VEZES AO DIA

O MEDICO TINHA RAZÃO, USANDO O IODOLINO. COMEÇOU A

NDTRIR-SE MELHOR, COM EOM APPETTITE. VIU RENASCER AS

FORÇAS, A VONTADE DE VIVER E TRABALHAR, E ASSIM CONTI-

NUANDO CONSEGUIU UNICAMENTE COM O USO DE TA0 EXTRA-

ORDHÍAR10 FORTIFICANTE SER 0 HOMEM FORTE. ENÉRGICO E

ROBUSTO E COM A SÀUDE DE QUE SE ORGULHA ACTUALMENTE.

f.

EIS A RAZAÒ PEJÜ QUAL INDICAMOS A TODOS OS ANÊMICOS

0 USO DO IODOLINO.

por emenda., artigo por artigo, sen-
do consideradas approvadua as
emendas e artigos quo obtiverem
dois terços dos votos dos senadores
presentes ii. sessão, realizada com o
numero indispensável ás delibera-
ções do Senado.

Art. 12. No momento da votação
sft è permiti Ido an senador usar da
palavra pela ordem uma vez para
encaminhai-a. pelo tempo irnproro-
gavel do 15 minutos, cabendo ao re-

' lator ou ao membro da commissão
, que o sub-tituir, o direito do respos-
i ta a cada orador pelo mesmo prazo.
! Ari. 13. Approvada a proposta em

ultima discussão, será pela mesa cn-
yiada â Câmara dos Deputados, In-
dependente do redacção final.

Art. Ii. As emendas adoptadaa
pelo Senado, que não obtiverem dois
terços de votos na Câmara dos Depu-
itados. Sfrfio consideradas definitiva-
mento rejeitadas.

Art. 16. A proposta de reforma á
Constituição iniciada pela Câmara
dos Deputados será recebida pela
mesa e seguirá os tramites estabelc-
cidos nos artigos antecedentes.

Ari. 16. As emendas novas ado-
ptadaa pelo Senado a proposta do
reforma á Constituição, Iniciada pe-
Ia Câmara, dos Depurados, serão a
eata enviadas e sujeitas aoa tramites
do respeotivo regimento.

Art. 17. A proposta de reforma á
Constituição, approvada no primeiro
anno pelo Senado e pela Câmara doa
Deputados, será posta em discussão
até 30 dias depois de aberto o Con-
gresso Nacional no anno seguinte.

i 1." Nenhuma alteração da rofor-
ma á Constituição approvada no
unno anterior pelo Congresso Na-
cional, ou emenda nova, poderá, on-
tâo, ser aceita pela mesa,

§ 2." Para aa J.rca discussões a quu ~
a proposta aerá submettldu, prova-1 s
lecem as regras adoptadaa para oa
debates no primeiro anno.

Art. 18. Adoptadaa definitiva-
meniu as emendas â Constituição, os
presidentes c aocrutarios do Senado
o da Câmara dos Deputados, eoujun-
ctamento, poderão publlcal-a na fúr-
ma do 5 3° do art. 9U da mesma
Constituição.

Art. li). Ciuanüo a propoata du
emendas á Conatitulçáu fór do iui-
ciativa de dois terços doa Estados,
noa termos da ultima parte do pa-
ragrapho 1" do art. !)0 da Constitui-
çâo federal, será remettida á meaa
do Senado ou á da Câmara doa
Deputados 0 aegulrá os tramites es-
tabeleeidou naa disposições anterio-
rea.

Art. 21). Em tudo quanto não fòr
regulado por estas dlsposlí&ea espe-
ciaes, vigorurão aa disposições do re-
gimento.

S. S., 9 du julho do 1924. — A.
Azeredo, vice-presidente; Mendonça"Uartins, 1" secretario: Silverio Nery,
2" secretario; Plrea Rubcllo, 3" so-
cretario; Pereira Lobo, -l" secreta-
rio."

Apoiada a emenda, foi mandada a
imprimir, afim do ser discutida o vo-
tada pelo Senado dentro do breves
dias.

vida dos escravos conio motivo
inspirador dos nossos escriptores,
seja nos poemas de um Castro Al-
ves, seja nos romances do um Ma-
cedo ou du um Bernardo Guima-
rães.

como um bn»do do ave* Inquleiuu,
em torne do velha avó, brincam d«rt-
euldot*mente... Ktht embrulhou r,c
nrals nu chalé de croehot.,.

VJ para Oflde Iria. depetn de )r<ln-
da o fria, como 0 mármore das egro-
J«iV MyMerlc. M«m>, tudo rar.i a hu-
mnnldadii fi um» oterna IntrrroRn-
çfto. A pasquim de lioj" « a perBUti-
ta limoluvel Je amanhã, o n tortura
nue devora o almu humana, HOdentu
do saber, aerá Infindável, porque
nunca ella beborá a «giw maravilho-
sa que a desseutaVá aacludamoutc.

E li morte í tão aimpl<», tilo har-
monloa com tudo mais quu deve der-
ivppareoer, quo não poderá Jámni.-;
OttUMr horror. O mpdo dos homens,
ense pavor que o torna 0 mais co-
vardo dos BWCO do unltoreo, í qu'i
fel-a horrente; mus. I1Í0 fora essa
sua oomprohensfio, o iodos se resi-
gnarUm ao seu domínio, com a sua-
ve alegria com que tios dispomos 'a

um longo somno. "Os homens, pen-
sava ollu, Káo como aa flores: nu-
cem, crescem o brilham, c pouco o
pouco, a fenocor, munem; outras
flores, viçoíMia üurno hs precedentes,
vlrSo * perpetuarem u fulgor admi-
ravel das quo Jniicam 0 chão, OU
triste esqueolmento, 0 dcaejo du vi-
ver, dentro om mini. Já oatá frio co-
mo as minhas mãos iremuUs; ai do
mim, Já iiuimi desappareceu a mlnll!)
anchi dc. prcosistlr, o o meu coração
pede, no seu longo o munotonu ti-
quotuquear, um repouso duradouro.
Que mo importa o a'lêni, 0 deseonhe-
cido '.' Será sempre um logar du pau
c do qtriotudoj mio síria Justo quo
após an Inlludavola lutua da exlstcn-
cia, novamente tlvesie o homem ,1o
lutar."

O próprio temor ,1a. mortí, o Injuu-
liflcavol pavor dos a reinou do Igno-
tu já se lhe desvanecera, A vida é o
movimento, a lui 6 o movlmonto, n
s.irn <¦ o movimento, o universo In-
teiro >.• uma vibração tnuuita. o elln
íiuenu, nut cessassem pam neirenro
todor, oa movimentos, nar;i ler inlãn
o silencio sepulcrul da eternidade.
Vlvoru, conhecera o bem e o mal. e
do tudo conservava uma liuiifferen-
i,a de quem nflo tem saudode*. Do
mundo, dns auus iliusíiss doiradas o
menUroeou, qiicrw a-.vonaa a ausen-
ciit,

Enláo, ellu desejou a roorlc, qul«
o allivio, o repouso rternu, a esque-
cimento sem tim: chamou-O espiri-
tuàlmente, lnvocou-:i do fundo ,1a
sua alma dolorldu, suppllcou lhe du
mais intimo Jo coração que a cu-
volvesao uu seu «udarfo irreal do
triezu •¦ do Divido. Abraçou mcigi-
tuentu u;i Dctus, frutoa i|iierido« do
seu umior longínquo, beijando- n
muito cum a luimcnsa ternura do
seu afflicto coração, o num sorriso
de suave bondade, iiif;.'i«-lhcs bran-
damente: "ide brincar, ali, por sob
áquella (irvuro multo alta, unde p:i'i-
soros bandolinam longos e honnu-
niusos gorgelos nn.^icaes; ide, meua
iltieridos."

13 ns crianç:t« for.im-e-> om ban.li
nle.n-e e rtiidose,

tía velha avô, do riihof; muito frias.
dc esbelloa uevadoa, do novo, fleou
aozinhtt; havia, agora, em toda a na-
turessa, umu calmu o umu quieturlc
Indotinivri, C6o ,.• tei-ra parcelam .-m
ffnav, conio dois iimantes fatliredo^,
enipõa a ternura de um longo bcl-
jo de amor. Mansamente, ella fe-
chou os olhos; estava bem aasim, a
grutir o urfar e imperceptível d'is
coisas rrsudaa. Dmw sensação e«tr:i-
•>ha, lentamente u invadia: era a
morte quo chegava; sim, devia ser

M.i ir ¦ t''>»vT tn;Mi*-","*"íc, Oh*Jfl^du
uma dtllcis3lma ebrieda'dc; e, alfiui,
uniu doçuru ineffavoJ unvolveu-a, en-
to>'t>eceu-ii iud< flnldain..")e.

lüin aorriou do cândida bondade
pairava lhe noo labuix resaqlilUos.
Quando us neto.', voiiaram, fatlgadua

i-r"r. jnleiinim-mo ll dormir, c
tentaram ucorda'1-a com a sonori-
lad hifantil dos acua risos; maa,
¦". m;,'.- c^nseguirani deopertol-H.
Ella partira pura o Alírn, para o

pnrn u pavi da >3temi-
dado, para a boatitude do Nirvana,
do oiule nunca mais, nunca mala ae
volta.,..

Ohormonl dc BIUTTO.
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fORONR é a única ma-
wUUlin china portátil
de uso Universal. Reconheci- |
damente superior e ha mais '|
de 17 annos em experiência |

Excedem de 500.000 
|em uso I1

COMPRE UMA PARA |
SEU USO PARTtCULAR |

TELEPHONE :
NORTE 235

t

| Rio - CASA SYSTE3MA - S. Bento 32 |
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S. GORENSTIN
Avisa d3 Exmas. famílias que tem grande e variado "stoek"

de todas as qualidades de pelles finas. Executam-se todos es trabalhoa da»-
te ramo.

PRAÇA DOS GOVERNADORES N. 2 — Teleph.: 4072 Central

*mmwmm*%**-

BrãsTll

Ap. D. K. S. P. N. 401, em 13 - 6 - 90d. . V; |) , , .

Em todas as drogarias e pharmacias — Agentes ücraes: Soe. dc Productos Chlmicos "L. Queiroa" — Kua São Bento, S3 — S. Paulo.
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DINHEIRO PARA OS ESTADOS
O Thesouro Nacional, por inter-

mediu do Banco do Brasil, KUppriu
dc 2.000:000$ a delegacia fiscal no
P.io Grande do Sul; de 500:0005, a
delegada fiscal na Parahyba; dc
i;00:00OS. a ,-lelPSacia fiscal lio Ul"
Grande do Norte, -o de UUOtOOU?, a
Uelcsaeia fiscal em Piauhy, )iu to-
tal-do. 3.3W(:í)Oa$OO0.

j&(f*TJ*T WALLIO 9
I r-S-,il^Jl fl A LEHHA Oü CARVÃO |
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& O. — PORTO ALEGRE 1
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tíiiu-J acontecimentos de S. Panlo I BELLílyRTES

XJm. oommnnioado offloia-1
b****~ü ,,,., .'¦,~',."',"",'w~Tr~' —i _

e-qu-rda para a direita: genoraoa Eduardo Sócrates, EtUmalso Pamplona a Florindo Ramos, qua commandam aa for-
ças legtos

IV.n aoerotarla do Cat •.cie lol Cor-
nocidii d Imprensa a segulnlo nota:

Communlcado das 1- horas du í)
de julho:

Os informes ofüoiac;; recebidos de
S. Taulo durante a noito u hojo pe-ia manhã confirmam c ratificam «íue
c*>ta. e:n plena aceàn :i columna do
tropa federal para ali enviada, afim
ii" auxiliar o tcovomo estadual a dc-
bellar d mutim promovido no selo
du. poliria militar com u concurso
de vários offlclaes do exercito, In-
disolpliuuâ'09, om; lograram onga-
nar algum, conlingcntos íederaos ali
aquartcladoK, fonjando o.-s mesmos
a adherir ao inovlmento.

Com n organiisação u transportes
descia forija, lendo ficado desdo hon-
tem virtualmente concluidos, pude-ram as autoridades federaes o esta-
duaes entrar em phase decisiva.

t) eoirtingcnto do marinha c a for-
«a «lu forte do ltalpu's tinham, des-
de u véspera, assegurado a defesa
da ponta dos cabos da 15. 1'. S. Pau-
lo Raihvay, repelllndo «lalii com
enci-giu a tropa inimiga e cortando-
lhe qualquer possível retirada. Feito

. isso, avançaram o tomaram posii;ãona Varem, do Carmo, dentro da cl-
dade. h mbardeando as posições oc-
cupadas pelos insubmissos e logran-
do desafogar a situação om que ko
encontrava o palácio do.s campos
Elyseos, onde os generaes Carios
Arlindo c lístanlslau Pamplona vi-
nham resistindo heroicamente ao
cerco c tiroteios.

Essas primeira*' operayões garan-tiram a liberdade de movimento ao
presidente do Estado o aos gene-raes que. com ello se acham, os
quaes já. hontem puderam vir ao
palácio «Io governo, no centro da
cidade o tomar varias providencias.A\l os foi buscar o commandante
eni chefe general 6'ocrates, que, dc-
pois dc conferenciar longamente
•com o«s mesmos sobre a situação, le-
vou-os em visita até á séde do seu
quartel general para combinar mo-
lhor as ultimas medidas para a do-
minasão completa do motim.

Taes medidas acabam de entrar
em execuyfio com o avançaiiiento
progressivo mais rápido da colu-
mna de tropa federal, a infantaria
apoiada pela artilharia, e cata bom-bardeando desde logo eom vigor as
poslfiõei** oecupadas ao longe pelo•¦ .....j *.^..£-)-- |««.«u I Kt\j 111" lllltiiinimigo, mantidas ao mesmo tempo constltiuidas

a:; ligações eom aa £or«)a.i legaes de
marinha, exercito <• policia que jávinham desde a véspera operando
no centro da cldado.

O bombardeio conduzido com
grande vigor, produziu desde logo os
mais fulminantes effeltos, dosbara-
tando a vanguarda «Ia defcisa inimi-
í-íii (.' incendiando os armazéns da
estação do Norte. A artilharia pesa-
da do lOxercIto batia ao mesmo terii-
po as posições que. o adversário ain-
da mantinha em SanfAnna e egual-
monta convergia fogos para u quar-
tel da liUSi, quo fora. iles-le o come-
«•o, o rciluctu prinolpul dos amoll-
nados.

O fngu disperso dc fiBllaria do
inimigo, feito sempro de dentro das
casas, diminuiu logo do intenslda-
dt; o ó patente u desanimo o afrou-
xanieniu da, tropa rebelde, cujo pa-
nico vem atigmeiilun-do desde que
os prir.('elros aviões voa.r*im- sobre a
cidade, fazendio reoonhecii Centos
para regular melhor os disparos da
artilharia legal.

O Exercito prosegue na operação
coin a niiiior calma c obedecendo a
todos om preceitos dc taetica, avan-
«jando sempre e preenchendo com
exito todos os objectivos que o es-
tado maior traçou,

O moral de todas aa tropas legaes
é optimo. Officiaes e soldados riva-
lizani em dedie.i«;ão e bravura.

Os generaes que commandam es-
tãu contentitssimos com os resultados
e contam resolver som demora a si-
tua«'ãn criada para a capital paulis-
ta pelo golpe «le audácia e de amhi-
ção vibrado traiçoeiramente contra
o« poderes legaes do Estado.

.lá se tôm apresentado diversos
officiaes o soldados que ate então
não o tinham podido fazer pelas
circumstancias cm que a cidade so
viu envolvida.

A companhia «ie carros de assai-
to já desembarcou o avança para
desempenhar o seu papel que será,
como facilmente so imagina, alta-
mente decisivo.
A LIGA DO C0MMJ5B010 SOLIDA-

RIA COM O GOVKKNO
A Xjiga do Commercio enviou ao

presidente da Republica um tele-
gramma liyipothecando sua solidário-
dade nessa emergência o collocando-
se uo inteiro dispor das autoridades

O GOVERNO OITII. 13 MII.1TAR
DK SANTOS

SANTOS, ü (A.) — Assumiu o
cargo de governador Civil e Militar

O prêmio d* vlaKMn na Escola
de Bailas Artes

Terá inicio hojo, aa 12 horas, o
. concurso pnra prendo do viagem, no'curso de esculptura, devendo com-

parecei» a unlca candidata Inucrlpta
d, Margarida Lopes do Almeida.

A primeira prova desse concurso
consta, pelo rogimento interno, duuma academia, desenhada, em oitoucHsôes de quatro horas cada uma.

A pintura franceza em norte-america
Treze quadros da escola francezaacabam do ser vendidos em Nova-York, nas "Calorias Foaron" e attln-

giram, em conjuneto, a somma do300.000 dollares; muis de cinco ml-lhões de francos — 2,500 contos danossa moeda.
Elles faziam parte da famosa

eolleeção Strnnsloy. são tclus de Re-nouard, .Mnnct, Cezane, Toulouse-Lautrec, 1'lssaro, Matisso o Boudin.
Doaçfio á Escola de Bellas-

Artes
O sr. dr. Cyro de Azevedo, acabade doar á pinacotheca da EscolaNacional do Bellns-Artes, uma va-llosa collecç5o de obras do arte,composta de uma estatueta eni mar-more, «',a autoria ilo esculptor Char-pentier o dos seguintes quadros- 1)"A olreumclsào"; 2) "A unnuncia-«;ao ; 2) "Virgem llloriosa"; os, tres da escola de Ilubens, conside-rados réplicas c não simples copia —•i 1 "Magdalona arrependida", attri-buldo a Cuido Renl — 5) "O sup-

pliclo da columna", escola flu 111 en-ga — tt) "A virgem do rosário",attrlbuida a Murllio — 7) "Christo
0 a coroa de espinhos", attribuidu

PUBLICAÇÕES
ALMANACII — EJstfl publicado oArmaiuich d.» pessoal du Ministérioda Agrleiiituru, or-runlzado pela suu«Hreclorla do Contabilidade o roíercn-lo HO anno do 1821,
ACTCAI.lliADi* — Mais um nu-mero «leaba du publicar onfu revistailillHlniilii, dc UBSUIIiploa políticos uliterários,
BRASIL-MBDICO — Kstá em clr-euiaçíio o numero ¦;« dessa ooncel-luada revista «omanul do medicinao cirurgia, dirigida pelo professorAzevedo í-Jrdri;.
A B8PHBRA — Já so encontraem clrcula«,Ao o numero da "A Ks-

phera", inensarlo carioca Illustrado,referente ao mez de Julho correntee que obedece á orientação do ar.
Oswaldo Tourlnho.

O presente numero comporta umvariado texto formado do assumptos
«le opportunidade, a par de grandenumero de nhotogravuras o collabo-
ração escolhida,

ASSOCIAÇÃO CHRISTÃ Dl" MO-
ÇOS — Esto conceituada sociedade
ncabu de publicar umu "piuquette"
de propaganda, organizada pnra «is
festas do Centenário, com gravuras e
notas informativas sobre os progres-sos da mesma Instituição, em varias
partes do mundo.
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Tentação de Eva

n. Zurbaran 8) "Anaereonto elgran

offereceu mais cinco quadros mo-
nores da escola flamenga e hollandeza. Segundo decluraçãu ii«> drCyro d" Azevedo, todos estes quadros furam examinados em Paris
pelo "export" do I.ouvre, sr, Ilaru.
em 18'Jii e em Vlenna pelo sr. Vrllil-
mel. reputado "expert". Anterior-
mento 11 dr. Cyro do Azevedo havia
offorceldo á blbllotlieca da Escola
do Heilas-Artcs vários livros sobre
iissiimptcs artísticos, bem como

attrlbuldo a Rlbera. Além desses

desta cidade, hontem, às lti horas. | nymphas, escola franceza do110 edifício da Administração dos culo XVIII — 3) "S. Marcos"Correios, o almirante José Maria
Penldo, chefe da Divisão Naval quese acha neste porto.

Com parecera 111 ao acto as prlncl-
pães autoridades civis c militares,
representantes da imprensa c gran-dc numero dc pessoas gradas.

A MORTE DO MARECHAL VE»
NO DE

quantidade de objetos d<
u o pintura, destinados aos
ei menoa abastados desse
.:«'• nto.

AS NOYAS "FAYELLAS" DÀ CIMM
UM PROBLEMA SANITÁRIO E SOCIAL

REVOLUÇÃO D 1 ecoioiu
Queira V. S. ser econômico e bem servido, visitando

os grandes e afamados armazéns da CAM1SARIA e
CHAPELARIA PAULISTA, onde pôde adquirir

os melhores artigos pelos menores preços,
como poderá se certificar pelos que yão a seguir:

íiABONETI» "S. PAULO", MIÍUIOU <-UE O KA.Yra.MU GAIW l'1'l
SABONKTK "SANTELmO", CAIXA i:|:i
LENÇO!» "PYtlA.MUlH" LEGITIMO, IILZIA..
ORAVATA SKIJA .IAl'0,MiZA, IMA
UHAVATA 'l'1'Ulil', SUDA li AI.OODAO, UMA
PASTA • •¦1:111.liATE", TUIIÍ) PEQUENO
PASTA "ORIENTAL", TUBO CIRANDE ..
Tapeto ORIENTAL "PAMASCO" legitimo, 1,30 x 2
CAMISA TRICOLINE, Cúlt LISA, UMA
CAMISA TRICOLINE LISTADO. UMA
CAMISA ZEPHMl SUPERIOR, UMA
MEIAS FIO ESCOSSIA PARA HOMEM, PAR
MEIAS DE SEDA PARA HOMEM, PAR
MEIAS DE SEWA C|COSTURA, PARA SENHORA, PAU
CHAPÉOS DE PALHA DESDE **"U0 
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15600

28$S00
2S100
2S00O
2?000
1SS00
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23$00O
27Ç0OO
12*1000
1Ç800
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L'alleeeu, Iiontem, o marechal ro-formado Vespaslano Gonyalves de
Albuciuerquo o Silva. ministro do
Supremo Tribunal Militar.

ü extineto era uma figura do rc-Un-o no nosso Exercito, onde a suaté de officio avulta pelas numero-sas commlssões «íue sempre desom-
penhou, em vários postos, de suacarreira militar cheia do serviços
prestados au pai::.

Durante o governo do marechal
llermen, serviu, o extineto, como
ministro da Oucrra, tendo-se refor-!mado logo após ao termino do qua-ltriennlo e sido nomeado ministro'
do Supremo Tribunal Militar, achan-ilo-^o actualmente em disponlblli-
dade.

0 seu enterramento levo logar.hontem. mesmo, com grande acom-
panhamonto, no cemitério de S,.Inão Baptista, com a presença derepresentantes do mundo offlclal,amigos, collegas e pessõat* de amiza-de da familia enlutada.

Sobre o feretro vlam-se iniiuui»ras coroas e palmas de flores na-turaes com sentidas dedicatórias

ASSOCIAÇÕES
CENTRO .*U*a)Er»K.\SK

E' a seguinte a actual direetoria
uo Centro Madoirense: presidente,Luiz Augusto Aceioly; vlcc-presiden-
te, João Gouvêa; l» secretario, An-toniu S. Teixeira Mendoinja; 2o se-eretario. José A. de Macedo Junior;1" thesourelro, Joaquim Annibal deSouza; 2" thesourelro, Manoel Men-des Barata; 1» procurador, ManoelAugusto Pereira; 2" procurador,Eduardo Augusto Pereira; l" biblio-
lhecario, Carlos Augusto JLuü Areos;e 2" btbliothecario, Manoel Jesus daCoueoii-âo.

Assemblêa geral — presidente, A.Trindade Faria; 1" secretario, JoãoFabricio Rodrigues; 2° seeretario,
Alfredo Teixeira Gomes; conselho
I iscai — presidente, Manoel Hyginio
i~*erreira de Souza; vogaes — t.uiz
Jullo rio Moura. I.eonldis Gomes oVasco Mellm; commissão de syndi-canela — Manonl da Silva Gaspar,
José Domingos Rosa c Alfredo Ca-macho.
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Um pequeno atacado de "bicho dos péa", obrigado a andar como quadrumano

Acocorado a umn escarpada ri-baiicelra do valle do 1'uphrates,
oainoendo entro os vigorosos 1110-
lares brotos ilu bambu», Imaginavasereno o hlrsutlsnlmo o fellclael*
mu pao Adão, livro do perebas 0livro du peiihurus, quando Jeuviih,nau concordando com nquollu do-liclosa malnndroeoni paradisíaca,houve por bem complicar a vlda
do cavalheiro com a presença dcuma criatura multo eubelludu omulto Intereasanto a que chamou
Uva.

E.isa senhora entrou pela vldado homem mordendo-u numa cos-
tella, apenas.

a coisa foi slmpllclsslma: Adão,
cansado de não fazer coisa algu-
mu, arrolou u carcussa i sombra
dum tamarliulelro e adormeceu.
Quando acordou estava com umaeostella de menos e uma compll-cação de mais.

Eru Eva. a excellenlo compa-
nhelrn do toda a hora, segundo
promessas do Criador,

Iam as coisas nesso p', quandoJeovuh, em vez de expor a maçãnuma vitrine da, casa Carvalho,ende se tornaria a fruta Inaeces-'vel, 
pendurou-a ;i burguezlssl-

ma arvore da Sciencia do bem odu mal.
Vinda assim não Iriam muitomal as coisas se não fora a in-tio missão ria serpente, o turco da

prestação du Éden, Insinuando
diabólica:

Dona Eva! Zinhúrit brecha go-1110 o vruto brohibld.i. llorguê sizlnhOra gome viga egual bra Deus!
Deus não guèr zlnhôra gomo bra
nun viga egual bra Ello...

Eva tremeu, tremeu, tremeu odeitou a mão ao fruto prohlbldo,
provou-o, comeu-o. gosou-o einundou levar a conta ao unlenurunel disponível c que cra o
pae Adão.

Adão. já sem eostella, sem for-
ça moral <: sem outra salda, não
teve outro remédio senão pasarsem bufar.

Dahl para cã. outra coisa não
lém feito as descendentes dc Eva,
emquanto que os Adões de todos
os lempds. continuam a bancar,
invariavelmente, o coronel.

Em toda a parto du Universo,onde bafeja o hálito da espécie
humana, ahl estarão dois indivl-
duos dos quaes um tem sempro
uma eostella de menos.

E foi esso velho thema, que de
resto não envelhece, por ser Inhe-
rento ao gênero humano, o lho-ma escolhido pelo sr. Mozurt
Monteiro, para seu ultimo livro.'Tentação de Eva".

O trabalho desse novelista ver-

iladclro c elegante, que iletevo uuliteratura du sou pulz o prlnclpa«lo du no vel Ia, comportaria unidemorado estudo, uíio nó sob o
ponto de vlstn rie si lllosmu, cumo
peça definitiva ria arle do ficçãocumo lambem pelo caracter dotlagrunto documentário, em que ->
autor e.Merrotypou, com precisãopbotographlea o retoques dc in-lolllgcncla, a alma da sociedadedc seu tempo.

A outra secção desta folha, emque o Agripplno agrlpplna domlnie.ilmento certo teve a "Tenta-
'.•ao de Eva", um registro de boafixação.

Anslm, qtie o 11 de ponta a pon-to sem que a curiosidade me fallasso do emoções sempre novas,achol-o bom como thema, comoverdade, como originalidade, emfim, iichelo-o hom. E depois quelhe fechei o volume, saboreandoainda todo o "arrlére g«"uit" de suadeliciosa Ironia, lembrei-me deuni episódio de rlbalta, oceorridona caixa ric. uma d0 110aBím 0:èflasdo dlvemoes, n que traz um ««po-cto novo no clássico traibalho datentação de Eva.
Bra em uni dos camarins do".'entrai. Uma Eva esplendida, «lecollo do cysne o farinas venimla-

na«, descansa, num entre-actosentada a uma cadeira, eom aperna cruzada, fumando displlcentemento sua cigarrette. Nãohavia Adôes no camarim, Súbitouma serpente, descendo do umadaa tuives do forro, esguelrou-se
por um.i pinha de oortldores edeltanilo n cabeça próxima do ca-inarlm da Eva, lambiscou em sec-«»o tres vezes bebidamente. e deilou falação em cima do Eva.Deu mil conselhos â Eva, 0 aEva: moita.

Eva fumava olhando a scr**-ento com sorrl-o mal contido, s»gu
rando a ponta du cigarro. E 1cobra falou, falou, falou.

E a lava: multa.
Qir.Mirio a uorponlo, cansada detentar Ia entrar com o velho ar-

gumento do fruto, toca signal ausoguildo acto e a Eva atirando ucigarro á bacia, liquidou:
— Você 6 besla, mui está vcn-

do que eu sou barbiduV...
• to

Era o transformista Darwin,
imitador dc mulheres, que naquel-Ia noite faria um numero,

A serpente perdera o latim, re-
torcendo-so, desconcertada.

E mais iiir.ii vez um lurwin.
estragava a legenda bíblica da
origem do Homem.

."londcs ritAniori"

Falando na Sociedade de Medicina
o cirurgia, o dr. Castro Barreto
abordou um assumpto «íue pude ser
considerado de caracter sanitário e
social: a construirão de cafúas cm
todos os bairros da cidade, constru-
cções improvisadas por populações
parasitárias e miseráveis. De prefe*
rencia buscam essas camadas as col-

tuado aos fundos do majestoso Copa-
cubana Palace-Hotcl, offerecendo
desagradável contraste naquelle qua-dro soberbo do mar imimenso borda-
do pela graça architectonica d<! vi-
vendas confortáveis e palacetes ri-
«•os. Mais aquém o casario de um
bairro inteiro, com população den-
sa, milhares dc pessoas expostas aos

CAMISARIA E CHAPELARIA PAULISTA
59 - AVENIDA PASSOS - 59
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CASA WADYKA
111 - Avenida Passos - 111

CERQÜEIRA & ALVES

28$ M 27$
BELLI8SIM08 LUIZ XV

Uma "cafúa" do bairro de Copacabana

PELLICA li.NVKll.MZAUA IJ0M l-ni20*
KNCAHNAD0S, AUb"M Utl MUITOS

OUTROS.

Ba-ta-dan
ENVERNIZÂDAS E FORRADAS

27 a 32  12SO00
33 a 40  145000

100 - EOi LilA -100

Dr. Tigre de Oliveira
Gynecologia e obstetrícia. — Cons. Rua

Treie de Maio, 38. Talep. 1.086 Central— Oe 2 áa 4. — Residência: Praia do
Botafogo, 100.

54
A elite social deve
visitar a — Guana-
bara — na sua lu-
xuosa installação,
para vêr como pôde,sem pagar exageros,
vestir-se eom os
mesmos finíssimos
tecidos e a mesma
distineção das casas
dc Inxo. Kua Cario-
ca, 5*.

LINDO SALTTO DE 80LA

19$ - 20$
PEI.LICA ENVERNIZADA COM PICOTES

>*A GASPEA E OUTROS

A CASA MAIS BARATEIRA
Sapatos Luiz XV desde 20$

ALPERCATAS DE VERNIZ

8$ 10$ 12$ 13$ 14$
EM UUFFALO BRA*-CO

12$ 14$ 15$ 16$
PARA O INTERfOR, MAIS 2»O0iJ

Unas o os morros, dos bairro:», onde
a hyglene o a civilização j.i iinplan-
taram seus marcos progressistas.Desso contraste doloroso entre pa-lacetes c- cafúas, resultam tambem
um permanente attentado â esthe-
tica da "urbs" o ii. saudo .da colle-
ctividade.

A exposição rio dr. Castro Barre-
to íoi impressionante, por accentuar
mais unia ve/, u perigo das "Fa-
vellas" que se vão multiplicando, mal
esse aggravado pelo facto de consti-
tuirem taes reduetos focos endemi-cos situados em bairros salubres, co-
mu bem afflrmou aquelle medico.

Começou elle por estudar a uri-
gem «las habitações improvisadas
pela gente parasitaria o miserável,
fruto, por certo, de uma tolerância
mal eomprehendida e que, se natu-
ral ao tempo em que foram feitas
as primitivas, constituem erro im-
perdoavel, desidia criminosa nostempos actuaes.

Xão fez o orador rccriininações a
esse estado de aban.lunu em que fo-
ram deixadas ooilinas plttoroscuj,vertentes de montanhas que orlam
os nossos mais ricos bairros.

Lemitou-se a expor com do-
çumentação farta e impressionante
os quadros que a sua retina e a ob-
Jectiva da sua "kodack" retiveram.
sem o colorido bizarro das «'ores.
m»s com a precisa nitidez resultante
dos factos.

Aliás os quadros descriptos, estão
patentes aos olhos de quantos '.s
queiras vêr em todos os arrabald-.-s
da cidade, bem, junto de ruas queobedecem, ás exigências do código
sanitário e das leis municipaes.

Percorreu-os todos o dr. CastroEarreto, assignalando que, ha dois
annos passados, o morro do Lemeainda ostentava integro o seu formo-
so manto vegetal, encanto dessas es-
plendidus n-ontanhas que bordam atehia de Guanabara. Mesmo ahi nes-se re«-anto. que parecia fadado a ' esca-
par âquslla visioJiança prejudicial,appare<*eram e proliferaram os "mu-
cambos" e "cafo-Ls", arrazando e
queimando o soberbo lençol de ver-dura...

Bem depressa so estenderam ascaftias, que se foram alastrando eak-ançar-arn o trecho da "encosta, si-

resíduos que vêm do alto, enviados
por milhares de choças sem esgotos
e sem água. A.s dejecçues são atira-
das á flor da terra o mesmo aconte-
ceado aos demais detritos que apj-
drecem sob as longas estiagens, Ire-
sandam e servem de viveiros aos ver-
mes. Depois as chuvas arrastam
tudo aquillo cá para. baixo alastran-
do lurasmas, convin-du não esquecer
tambem a vehiculaçao de males po-
los habitantes de lugares onde não
pude haver saude, por não existir
hygie no.

O quadro e o mesmo em todos o.s
bairros onde se vêm novas "Fa-
vellas", tão prejudiciaes quanto as
amigas.

As conseqüências sanitárias são
desola doras. Sem noções «le hygiu-
ne. sem recursos e sem conforto, as
populações ahi reunidas são campo
favorável a todas as doenças, ;l todas
as moléstias infectuosas e parasita-
rias, constituindo a senieuteira de
um alio coerricieiilo de lethalidade
infantil. São taes lugares campo do
acção para a virulência de endemias,
dadas as suas condições mesologl-
eas. As dysenterias, a grippe e a
coqueluche, grassam ali de fôrma
endêmica. A tuberculose devastadora
estabeleceu a ronda, da morte em
torno dessas cafúas. Claru 6 que, os
Indivíduos que ahi habitam estão em
cotrtacto diário com a populaçãodos bairros em quo se encontram e
a transmissibilidade sc estabeleço fa-
zendo irromper casos de infecção,
com sorpresa para o clinico e para
a própria Saude Publica.

Outro inal apontado pelo dr. Cas-
tro Barreto, como existente nesses
amontoados de gente, é a praga do"bicho de pê". Para exemplificar e
documentar sua afflrmatíva apre-
senta a photographia de um peque-
no ataca-do por aquelles bichos, nos
pés e nas mãos, obrigando o infeliz
a andar como quadrumano !

A Sociedade de Jtfe-dichia e Cirur-
gia vae fazer um appello aos pode-
res publi«*os, para que estes, em
act*ào enérgica e efficiente possam
supprimir esses graves attentados 3.
hyglene e â esthetica da cidade,
principalmente no tocante á hy-riene
por dizer de perto com a saude do
povo e o bem da coHectrvida-*e.

"LEGISLAÇÃO FINANCEIRA E CE
DEFESA ECONÔMICA"

Sob o titulo "Legislação sobre pa-
pel-moeda, moeda-papcl, defesa du
producção nacional, o fiscalização c
organização bancarias", a Imprensa
Nacional editou um livro de real in-
teresse pari quantos se dedicam ao
estudo, ou tenham o dever ile pro-
mover a solução dus questões eco-
nomico-financeira3, sem duvida o
problema máximo da nossa, como
de qualquer outra nacionalidade.

.Alandado organizar pelo governo
passado, o sr. Eugênio Pourchet, es-
cripturario do Thesouro, a quem foi
distribuída a tarefa, uão se quiz li-
mltar ao trabalho burocrático do
simples collectanea das leis do paiz
sobro o assumpto; ao par do intel-
ligenle consolidação das dispoções
orçamentarias e de leis -permanentes
o autor soubo sclooclonar, em refe-
rentia a alguns actos principaes, u
exposição de motivos com que o go-
vorno os justificava, desfaria tor-
nando facrl comprehendor a evolti-
Cão e a razão do ser da politica eco-
noinico-finanoeira de cada época.
Não contente com essa orientação,
o sr. Pourchet, em longa introdu-
cção, apresenta o seu trabalho, cotu
um substancioso estudo de analyse
crilko-historica, illustrando-o com
paciente c cuidadosa s«5rie do dados
que mais esclarecem a matéria.

A circulação monetária, o eystemti
monetário, a origem do papel moeda
no Brasil o os vales-ouro são capi-
tulos desse estudo de argumenta-

SER BELLA ? TER ENCANTOS ?

Creme e leite de cera purificado
(PimiFlED \VAX CREAM AND M1LK)

INDIGESTÃO* GAZES, DORES EAZfA
EXPERIMENTE!

A Magneaia Divina torna s"o o vosso
debilitado estômago cm cinco minutos.

Eis um remédio que allivia os dyspo-
ptleos e faz desapparecer a IndljestUo;
gazes, ardor o azla, quasi instantânea-
mente.

Tomando depois das r-fcl«;Cei«, uma co-
lher dc piJ, ou um até dois comprimidos,
sente-se allivio em cinco minutos. Pro-
curae nas pliannacias o drogarias. Pó ou
comprimidos, deliciosamente aromatlzados.

ção segura, fundnmontada ua cila-
ção do casos concretos o sobro da-
dos estatísticos da real valor.

Dentre^ os documento'' tranecrt-
ptos. desdo o decreto fundamentado,
du 12 do outubro de 180S, quecreou. nesta capital, o primeiro"banco nacional", com escala pela"Unificação 

gradual do meio cir-
culantc o resgato do np.pel moeda"— magistral e.v-msição de motivos,
coin que .Ruy Barbosa submaliou ao
chefo do Governo Provisório o do-
creto de 7 de dezembro do 1S90,
promovendo a fusão dn Uanco Na-
cional do Brasil, du politica finan-
ceira do visconde rio Ouro Prelo,
com o Banco dos listados Unido* do
Brasil, croado na Republica  eató os actos da valorização c da or-""aniz-i<-flo bancaria do actual o do
pa-ssado periodo presidencial, parasó trazer á evidencia tres situaijoes
caracteristicas, lia multo inra .'er
e aproveltor por quantos, semlo r*n-
ponsavciij, ao menos por ficção ju-ridiea, pelo andamento dos negócios
públicos, tsnham Interesse no acau-
telamento do sua actuação.

Do confronto do todos os dados e
documentos enfeixados nesso uül
livro, não ha como desfarçar a im-
previdência o a insegurança eom
que, em geral, a alta administração
tem encarado ns mais rolevantes
problemas da organização cconoml-
co-financelra do paiz.

VIAS URINARSAS
Cttra rndlr.il «In Mrnnrrhonln. Bxm-me dirci-lo dn urethra. Trnl«m«-nt»

dn» nioleMin.i venerei» pelo Dr. Bel-miro Vnlverde. — Lnrsro dn Cario,en 10. — Ile 1 i'n O.

Dr. Fernando Vaz
ClrurciRo do Hospital de S. Fran.

cisco de Assis — ('lrurgia geral Diagnostico e tratamento clrurdco
das affecções do estômago, Intoml-
nos e vias btliare-i. Utero, ovarlai
urethra, bexiga o rins. Tratamento
do câncer, «las hemorrhaglas, doa•umores do utero o da bexiga peloradium. —• Consultório, AsscmWén,
li. — Res. Condo do Bomflm, «8•~ Te'. Villa 1223.

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma PrZ*;
jil physiologia da Faculdade de Me««lieina «lo Rio de Janeiro; Assistente
ilo Professor Oscar do Sousa no ser-
viço de Moléstias Pnlmonare» e do Co-ração, da PoIicllnl«*a Geral do Rio d*
Janeiro, 6 encontrado todos os diaa, cm
ieu consultório. Rna da Carioea n. 8,de 2 ís 4. Residência: R. Copacabai»
n. 847. T-lephor.e Ipa-iemn nn.

************ ***'"-fc-fc-VV*^*-*-i*-i-^n*V*ij-\i--u*\AAJVS TI- fír.TiTT I nn nt\ r\*r mi jDr. GEBHARD HROMADA
ífçiRtJRGIAO

Antigo primeiro aaxisteate do Pro.
(«¦or Meknftzler, Vlenna — Anil-
go naslntente do Profc»-«or Pajr,

... Lehtaig.
ALTA ClfttoBGlA _ MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATIIEBMM

RAIOS ULTRAVIOLETAS
CorunHorlo: AucmlHn, 100. Tel. a

3301 (1,30 h. n 4,3<D
Residencial Rnn Goulart, 15. TcL

Snl 583.

CAIXAS D'AGUA
Dc chapa galvanizada n. 13.

l.aoo litros i«o*ooo
l-oeo i50*ooo

800 " 1301000
600 "  oesooo
Este preço é só ató a installa-ão da no-

va fabrica, que seri muito breve.
274 — MM SM CHMSTOWO — 274

'**>*********-**--,--'-*i~ "i-i"-!"»-! i-y ij*»fíj-j-j--u-*uv*i_j-1_

Dr* Francisco Eíras
Profsuor da Faculdade de Medicina

de clinica de

GARGANTA-NARIZ-OUVIDOS
Physlatherapia da espeeialltftde 
Curas do Sol de altitude (la-npada
llciisner) — Ralos ultra-vloj*«a«,
azues o lnrra-verroelhos para acoqueluche; estados anêmicos das
crianças adcnoldeanas (a-ny-rtalaa,
vcgetaçíes) — Tuberculose da leryn

ge, asthma, catarrhos-naso-
pbarynglanos.

Thermotherapl» — Otites, slnusllea,
nevralclas Taclaes — Auto-«Meloo-
protelnothcrapta no tr-rtamenlo do

OZCfM.
Rua Uo -"oe* 01 — Bm 3 tt K

dlartaonnte
TELEPf-O-N. : Cm-nUU. 4825
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( 0 "ÀMEMCAN LEGION"
DE PASSAGEM PELA GUA-

NABARA

Xo CAMPEÃO ARtíKüTINO ANGEIi
nKTO AliCTUMAS HORAS

NO IUO
Peln mcnhfi, fundeou, nn. Guana-

!; toara, procedento de Buenou Aires o
' esculaH, o paquete norto-umerlcano

B "Amerleun Leglon", da frota da Pan
I America Llne,
V Conduziu, a unida yankeo para es-', 

te porto, 44 passageiros, ontra ollos
ob iii-H. Johana Bhcrlng, Marcos

. Sclmrroz, Harry Lane, Manoel Alvo»

. Dlao, Samuel Hacrberb, H. E. Bu-
I hodor, II. Q. Barreto, Harold May e

outro».
Em transito para Nova York, lo-

•vou o "American Lefflon" (18 passa-
gclros, entre os nuaos Lulz Angel
Flrpo, boioill' argentino, quo vao aos

, Estados Unidos realizar alguns ma-
' tches" do box.' Klrpo, ciuaoão estivemos a bordo

du unidade da Pan America Llne, re-
cebla a visita dos srs. Alberto Per-
reyra, chanceller da embaixada ar-
gonllna, Henrl(|uc Hcrrotin o AndrC-
MIJjan», directores do Club Argen-
tino.

Flrpo pretendia desembarcar em
-Santos;—dTnfflíIõ scfçuirta para ano

Paulo, afim dc realizar uma deinon-
stracjão dos seus recursos pugtllstl-
cos, porém, não o poude lazer por
Üliip, oxlgericla da policia io porl o,
que não deixou desembarcar nln-
Búcr.v. ,

MtlK tarde, o campeio sul-amerl-
cano rto box, em companhia ds anil-
gon e do membros do oasoclivqOcs
sportlvas brasileiras, desembarcott,
tendo visitado a cldado o o sladlum
do Fluminense.

Incêndio propositado
» «mm* * ¦

O delegado do 4.° districto apurou a
criminalidade de tres negociantes

Tendo concluído o processo In- ;tl6 quo no largo do Estudo ordenou
Ji_ ....» iw. min unet ttiuum iuJii \l-nnlf1fl lílil lVlItl-

Mal irremediável

Um

«laura-du sobre o Incêndio que, no
começo do niex passado, destruiu a
alfaiataria c i.-hapoluriu existente u
rua da Constituição n. li, o dr. Dor-
vai Ferreira da Cunha, delegado rto
4" districto, o remetteu no Juiz com-
petente com a seguinte minuciosa
oxpoalçüo sobre o que apurou;

"No dia 12 dc Junho findo, As 4
horus da manha, manlfestou-so um
violento incêndio no predio ll, d, Ja
rua da Constituição, dcstrulndo-o to-
talmente cm pouco tempo, &. des-
peito dos esforços ompregatltM pelo
Corpo de Bombeiros p.-tni domlnal-u,

Nu loja^desae predio eram estabe-
lecldo.-'. nos fundos, o syrio Thomaz
•loão Thomaz, com unia pequena ta-
brlca dc lenços c roupas Inuimiis: u
na frente, a firma M'. Hodrlgues
Alves n. Com?., com umu alfaiataria,
oamlsarla e chapelarla. Constituíam
essa firma os sócios Manoel Kodri

e terraos
• . ¦ j=7T-r. tp==z==

J 
PINTO — Prédios e terrenos,

* construc;õ-.B c outras operações;
rua do Rosário, 101, aob. Tel. Nor-
to G23B c 31GB.

que segulHXe pela Avenlda Rio UOU.
prldo 0 passasse ua esquina (Ia rua
Bur Ao do ItapaRlpo. Ahl saltou u
como o chauffeur notasse a sua ex-
citação, Indagou se lhe suecedera ai-
gum desustro cm casa ao quo ollo
respondeu corn estos migfieHtlvuH pa-
lavras; "Não; — a coisa í outra'.

Itcgreiisundo o chauffeur a prata
Tlradontci), pouco depois Irrompeu
o Incêndio.

No uaté c restaurante Guurany,
sito ii rua da Constituição esquina
da praça Tlradentou, falava-so na
posslbllldado dc um "estouro" na-
quolla casa, o que deu logar a que
o dono daquelie cate, sr. Mula Icni-
brasão uo tionvmandanto du guarda
nocturna u conveniência dc ser u
dlln casa vigiada.

O syrio Thomaz João Tiiomaz, de
htv multo linha o seu negocio pas-
sado v nenhum valor fnl encontrado
no «e.u cofre, o que egualmente ac
verificou com o cofre da firma M,
Rodrigues Alves & C, onde Bfl ha-
viam os livros commerciueiS o apo-
llces de seguro, contrastando com o
cofre dn dr. Uicenln Guimarães
que continha toda n suu fortuna cm
dinheiro, jolas. titulos, documentos
0 outros valores.

(Auto ii flf. 112).
Aque.lleH negociantes trabalhavam

em promiscuidade e, pelo que se
evidencia, dos a-ulus, elles formaram
um "paetus dellwtueiido" pura lan-
çarem fogo A casa e conquistarem,
por esse meio, os respectivos segu-

1',' Imprcsnlonanto a dosUume.nl-
dadu diijüL'1. homens, sem coração;

^iiiiimniiiiiiiiimTOiuiiniiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiniiiiiiiHiiHnmiwiiniinmiriiiminuinBiiimi

A VIDA DO
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NIXGUBM 
compre terrenos sem ver

oh d:i Companhia Territorial do
Hlo de Janeiro o verificar an condi-

.çdes do venda. Aseemblcn, 7Ü.

TERRENOS em Ipanoma-Leblon, a
'* 

iireatações menoaes, em ruae <i"e
serão calçadas Immedlatame-ntc.
Companhia Construetora Ipanema.
rua do Ouvidor, 139, telephone Nor-
te, 2501, ou Companhia Brasileira dc
Immovels c Construcçõcs, Avenida
P.lo Branco. 4S.

VENDE-SE o bom predio íl rui
* l.ucidin- Lago n, 02, egtacão do

Mryer, em leilão, p?!o leiloeiro PAI;-
liÂDIO. quinta-feira, 10 du corrente,
út, 4 112 horas.

BUNGALOW (Ipanema)
Aluga-se ou vimUo-ín uni, roecm-cons-

IrulllO, NÃO HABITADO'; il rua Octavio Sil-
va n. 19. Para mais infoniiüeOen i! rüu
ilos Ourives, SI.

•es Alvos e Francisco C!urclu .1 u-
nior.

No sobrado, Unha o reu consulto-
rio medico o dr, l.uli: Lacerda Gul-
maríes o ahi Lambem residia d. Ma-
ria Adelia de Lacerda Guimarães,
senhora de 5S annos <le cdade c mãe
daquelie medico,

O syrio Thomasi João Thomaz ll-
nha o seu negocio Heçuro por 30
contos; u firma M. Rodrigues Alves

i& Comp., por cem; c o dr, Lacerda
G-ulmar&es, tinha o seu consultório
no seguro por 30 contos.

'Iniciado nu mesmo dla o presente
Inquérito, ncllo 'se praticaram todas
as diligencias necessárias ao desço-
brlmento da causa e du origem desse
horrivol slnistroí do quhI í;l sorteio. uuuu umuvo itwuitun, «v(»i v.-...-.-,..^,
victlma d, Maria Ad-eliu de J^acorda!pois, unle u gananciosa perspectiva
Gulmarlos, residente no sobrado. jdo dinheiro, esqueueritin-ue de que

Contrlsta a dolorosa sltuaçllo em.no sobrá-do da t«u?u que iam des-
que se viu esta senhora: sitiada pe- truir pelo fotro, habitava umu se-
Ias chammas, tomada de verdadeiro nhora edeen it qual, ú hora do ln-
pavor e ji queimada, correu para eenrtin osturla dormindo o iseria Ir-
us fundes o precipltou-so no quintal remédio velmente devorada pelas
da casa coufinanle, recebendo, ulfim ..•hammss, .lbs nao qui'/. u destino
das queimaduras, as lesOes descri-1 ,.,,. nnueüa senhora perecesse para
pias no auto úx corpo dc delicto ai ¦•iííí--.sc denunciar !''- Justiça o.=
fls. lil o 17. .1 •< daquello crime.

Consistiram essas diligencias, prin- Hrci auloies. segundo a prova
clpalmonto no exame o vistoria du j ,i„s mitoa, são: Manoel Rodrigues
local pelns peritos dr. Ângelo Fran- \ivcts. Francisco Garcia Junlor e

Notare, engenheiro militar, ct^og^a-. João Thomaz

PRÉDIOS â' mEMBF*
AVENIDA II OK XOVliHUKO

(il.Kldock lobo)
Um /pavimento com porão habita-

vol, dividido, torrado e assoalhado,
no corpo superior magníficos dor-
n:,'.t(Jhn3, salas, cozinha e mais de-
pendências (entregue vasio),

RUA CASSÍÀNO (Gloria)
Tres pavimento», cinco dormilo-

rior. CalaQ c mais dependências
(eijt.i vago).

RUA HA.UBIXA (Botafogo)
Dois pi-edlos. Dot.; navimentos,

roin e nove quartos, salas, grande
¦quintal. Frente para a ruu da As-
í.umpçno onde tem mata um predio.

RltA OLAX'I)lNA NS. 21 K 23

(Meyer)
Uni pavimento, diias «alas, trc6

quartos o maisi dependências.
Kt'A VKiCXTR LE SOÜKA:

(Botafogo)
Dota pavimentes, boas salas o

quartos e mais dei>endencias. O ter-
reno mede 17,m.00 x 36,rn.O0.
Plsolo^rapliia e inforinaçõré com o

leiloeiro PALLADIO, íí rua
S. José n. 57, loja, onde sc trnUi

uiseu
Ivo Pr.gani, o nu Inquirição do tos
temunhas que i;niibessetu uu tivos-
sem raz&o do saber do facto c nuas
clrcumstaiicius c concluídas essas
provas, chega-so u convicção de que

| uqucllo Incêndio, tevo origem crimi-
nosa.

U lundu dus peritos nau deixa ne-
nhuinu duvida a respeito da origem
crimlnoKii ilo Incêndio e, dus teste-
nuniiiu.; ouvidas, dcstacit-ss, por aua
Importância, o depoimento de d. Ma-
riu Adclia dc Lacerda Guimarães, a
fls. 30, "I e 32. o qual constituo uni
verdudeiru libello contra us indivi-
duo:-, estabelecidos na loja.

Kâo cm numero de 17 us leste-
munhas ouvidas e us seus depoi-
montou se. conjugam c .-¦¦¦'• comple-
iam paru. o rim do uttrlbulojni o si-
nlstro aos negociantes Manoel Ru-
drigues Alves, neii soclo Francisco
Garcia Junior c o syrio Thomaz João
Thomaz.

Desde u começo du mez de Junho
aquelles negociantes começaram a
remover o -stock" nue possuíam,
chegando mesmo u tomarem do alu-
guel a casa n. 52 da ruu Frei Ca-
neca onde faziam um deposito clan-
destino de mercadorias.

Essa casa foi alugada em nume de
Benjamin Rodrigues, pae de Manoel
Rodrigues Alves e empregado da
Estrada dc Ferro Central do Brasil,
a quem a firma M. Rodrigues Al-
ve:! fi ti,., declara ter vendido mer-
cadorlas no valor dc mais de réis
11:01)0*000.

Na véspera do incêndio, às 2 2 lio-
ras, os -tres negociantes foram vis-
tos sair da casa carregados dc om-
brülhos que transportaram para
a easa do soclo Garcia.

Este, por volta das 3 horus. fui

co crime por
.'lies praticado, enquadra-se nu fl-
gura Jurídica dus artigos 13ti, 140 u
303 do Código 'Penal, pois devem
elle.-- responder lambem pelais lesões
recebidas por d. Marta Adelia de
!.m-erd.i Cluimarites, lc«6es casas que
nüo so enquadram no n. 2 do artl-
go J -1 li, por serem de natureza leve."

0 "Infanta Isabei" no porto
Km transito paru Barcelona, fun-

dcou, liontem. no porto, procedento
de Buenos Aires e escalas, u paquete
hespanhol •• Infanta Isabel de Bour-
bon", tendo, a mesma unidade, Ira-
sido pura o Rio 21) passageiros, dos
quaes 22 om 1" ciasse.

r-;!n transito viajam no navio hes-
panhol 4411 passageiros, distribuídos
pelns trea (/insirôs.

N»aln port". tomaram passagem
m.u destinu it Hespanha. us artls-
Ias da Companhia Velasco, Marlu
l.ulzu Guldo, Carmen Rodriguez e
Constioio Torres, que se desligaram
da mesma.

Ü paquete hespanhol saiu, hon-
tem mesmo, ;í tarde.

OS BONDES TAMBEM
UM KM PR EGA DO NO COMM Kit-

CiO V1CTIMADO — A' noite, na
rua Visconde de Itauna, em frente
an predio de n. 1W, o bonde linha
Uruguay-Kngenho Novo, dirigido
;-olo motorneiro dc n. 100, Vlrlttto
Maroues, atropelou o empregado no
Commercio, Gabriel Gon<jalvos dos
Santos, com 20 annos de edade, bra-
sllelro, morador ã rua São Cliristo-
vão, lil!.

A vlctimu, que soffreu esmaga

UMA SENHORITA ATROPELADA
Saltara de urn bonde e procurava

atravessar a praga Tlradentes, afim
rio alcançar à Companhia Tclepiio-
nica, onde trabalha, a senhorlta Ma-
ria do tíouzu, quando o automóvel
B,6tiU a atropelou, an-aslando-a du-
rante alguns metros, produzlndo-lhe
ferimentos o contti«6os pelo corpo.

A victlma, que 6 solteira, tem 10
iiiinus de edude o reside it i ua Ba-
rão rie Ubii, 12. lol «oct-orrlda pela
Assistência e Internada no Hospital
dos lCstrangelros.

O motorista Josí Lulz Pereira,
preflo em flagrante, fol autuado no
cartório do 4" districto.

UMA SENHORA VICTIMADA
A' tarde, quando procurava atra-

vcssnr a rua do Cattete, cm frente
ao numero 25, fol colhida pelo au-
tomovcl 4.064. dirigido polo chalif-
lem- lüiijlmel Camargo Freire, a do-
mestiça Mercedes Soares do Medel-
ro», com 30 annos de cdade, brasi-
lolrn, casada, residente ti rua San-
to Amaro, 159,

o motorista fuclu o a victlma,
quo recebeu contusOes generalizadas
tol soecorrida pela AsslBtoncliL.

A policia do ti" districto abriu In-
querito,

ABREVIANDO A VIDA
BEBEU VENENO — No neero-

lerlu fnl neuropslado o corpo do
Carlos Ortiz, despachante municipal,
o.ue. conforme 1'CglStt'ÂmoH cm nossn
edição do hontem, puzera termo á
existência, em seu escriptorio, inse-
rindo veneno, Como causa da mor-
le, foi utteütudo pelo dr. nego Bar-

i ros — Intoxicação por substancia
| corrosiva.

Morreu sem assistência
medica

No Interior do predio de n. 107. du
rua Conde de Bomfim, onde reside,
falleceu sem assistência medica o
menor Francisco German de Cam-
pos, de 10 nnnos do cdade o empre-
gado no commercio.

Sclento do oceorrido, a policia do
17" districto fe-/. remover o cadáver
do mesmo pura o necrotério do In-
t>litutu Medico Legal,

Succumbiu no hospital
Xu hospital Hahnomannlano, on-

de estava internado, falleceu o me-
nor Oscar, de 2 annos de edade, fl-
lho de Oscar dc Maurlty e residente
,'t ruu Clarlmundo Mello. 04.

O sou corpo foi removido pura u
necrotério, afim dc ser necropsiado.

Queimou-se em uma fogueira
O menor Reynaldo. dc D annos

do cdade, filho de Condido Vianna
e residente ú ruu Barilo de. llapa-
gipe, 330, fol medicado nu Assisten-
cia por ter queimado o pc esquerdo
em umn fogueira.

Após os soecorros, o alludido me-
nor retlrou-se sem quo a policia do
is" districto tivesse conhecimento do
oceorrido.

BIBLIOGRAPHIA
Annuarlo Conuncrclal IrHlnstrlal

o Acrloola da KuacwIu Moderna —
1924 — Recebemos e*tc annuarlo,
obra dc nwlfl de du/.euta» paginas,
Impresoo cm impei "couchò" i
nbunriuntementc íllustrado,

Trata-se dum volume multo útil
pela matei-la tratada, Interessando ao
lavrador como ao criador ou ao
simples amador.

Livros desta natureza merecem
um logur de destaque uu blbllotheca
dos nossos agricultores, porquo suo
um manancial dc prcclonis Informa-
c,6es.

ME5P0HDEMA
OBRA SOBRE A CULTURA DO

ALGODÃO
• j\ q. vasquea — Rio — Bsorev*-
nos: , ,"Eu, abaixo asaignado, fazendeiro,
cn município de Vassouras, lugar
denominado Marcos da Costa, K. du
P.lo, pretendendo lazer uma cultura
dc algodão u, Ignorando qual seja o
melhor tratado o semente o ípoca
de plantação, venho respeitosamente
pedir a v. a. que mc digne Informar-
ma em seu jornal u que Junto lhe
solicito o onde poderei encontrar os
ditas «ementes."

Resposta — As informações que
v. k. deseja as terú complotas cum-
pulsando o volume "Manual do Al-
yortào". dc K. Day.

Quanto ús «ementes, dirija-sc aos
srs. Calazans ^ C, rua Aurora, 2U,
S. Paulo uu a Rawllnson Muller &
C., Villa Americana, S. Poulo.

VM) DOENTE DOS OLHOS
Armando Ribeiro —¦ Riu — Es-

crovo-nos;
'¦Powuo um cachorro do estima-

i;ilo, o qual segregn um liquido pe-
los olhos, e csao liquido por onde
passa tira o pello. Poderia tazer-me
o favor de publicar pelo O JORNAL
qual u melhor collyrlo íxira essn
doont:<i ?"

Resposta — Suspeito que sc trate
duma inflammação dn caceu 1»ori-
mal, cujo nome medico 6 um tanto;
robarballvo; dncryocystltc.

Use o seguinte collyrlo:
Sulfato de zinco — 1 gramma.
Água dlstUUida — 200 grammas.
Pingue 2 sotas em cadu ulho, duas

vezes ao dia.
Caso nãn melhore, serã melhor

chamar um veterinário, que. esva-
siará o sacco lttcrlmal com umu In-
cisão, cauterlzando dopois.

E. S.
FUNGO DAS LARANJEIRAS

Antonio Porelra Telles — Santa
Rito. ido Sapucahy — Escreve-nos:

••Pelo correio remotlo-lhe um re-
gtstradu contendo frutos, galhos
casca c folhas de 3 laranjeiras dc
entre as demais que julgo estarem
doentes, pura v. s. aconselhar-me "
tratamento que devo appllcar ás
mesmas."

ItasposUt — O exame a que fol
..11'uiuL'itiiiii u material do laranjeira
onvlado por Intermédio dn rtdauelo
do 0 JORNAL, o proveniente do tjuu-
tn Rltn do Bapueahy, deu o seguinte
resultado:

FoIIihh —- Km caiiiara lltlinldii
destnvolveu-s» o fundo Coll*4otTl"
(¦Iiiiiii (tlocotiporioldcii, Penz. que
causa a anthrsc,nOti<> dap laranjeh-nf!
e manlfesta-so por manohss naa fo-
lhas. Todas na pnrles de plantas nl«-
cadas devem ser destruídas p<ilo to-
(fo e deve-se fazer appllcaqòes de
calda hnrdfllwn quando a doentia
eflinci i>erlort projtlItOB.

IVItracfm dos galhos — Este fel-
tro 6 produzido pelo fungo Septobn*
Hldlnm sp. sobro o qual Jrt. tlvemo»
oceasião de Informar cm consultai'
nn""-lni-e« qpp pedimos consultar.

•Manclrns das frntas — Não en-
centramos fungos nas mesmas, são,
provavelmente, de natureza physto-
lnglco on produzidas pela picada de
algum Inseeto. Nflo nrejudlcam n
fruta na suu «pparencla oxternu,

Bltancourt.
Chefo Interino do Servlijo de Phy

topathologla,
aOORONILHA DAS FIGUEIRAS

Colbitina —• Kscreve-nos:
"Acompanhando com Interes-'

toda n correspondência da moci.-.-h
agrícola do O JORNAL, o referiu-
rio-me ,1s- moléstias das figueiras, de
que truta no dio 7, peqn-vus Infor-
mar-ino ilo remédio quo sc pode ap-
plloar u umu figueira do figo bran-
eo, que tenho cm multa estima, que
apparece toalmento coberta nu tron-
to e galhos dumas excresconetes que
um caçam acabar com a vlda deila.
Pnra maior esclarecimento da refe-
rida moléstia, Junto-lho umas cas-
eus tiradas do tronco."

Itasposta — A figueira rio sr. Ar-
mando Castro está infestada pela «'..-
chojitllia parasita Aatcrole«m?uiiil
pustuliuis.

O trotamonto deve ser feito com
emulsSu de sabão o kerozene, de lo
em 15 dias, até a extlncção da pra-
ga.

Carlos Morrlrn.
Dlrector,

SARXA DOS CAES

í„ Corrêa — Rio — Escreve-nos!
¦•Desejava merecer-lhe u Indicação

do umu receita puni curar do le-pra
um cSo de rui,-u o estimação.

ItCVpUOtM ¦ • lx*ve, Pois, 'tt\t.r

vüis com «gun morna s «ablio orril-
nario, de potnMNt, Apôü cnxugal-o
frhJclOTK-lho ¦' corpu com « sogulm
to «oHlçflo:

A eldo pulverizado, IS gramma».
Carbonato dc potussa, 5 granitiui!)
Asua, boo grammHS.
DiUOlve-te e esfregQ-»e bem.

Em logur riestu frloçfto, pôde lo-
var n niilmul om uglltt iruima, addl-
cionada tle uma gnimina de mitill-
msrio corrosivo n«ira cartn litro rie
HKiifl, c «pd» hoccI o, passando nm
serulda, « pemadu de llelmerlch,
Mmbeni na sarna humana.

A formula dessa pomadtt 6 a eo-
guinte:

Flor <1e enxofre, durs partes, eni-
honato de pntaa-n. nms parin; bnnnai
onde o oflo este.ta, pois a sarnit fi cx-
tremamente contagiosa.

Alimentar bem o animal. Insistir
algum tempo, neste tratamento. A.
mirmt sarcoptlca, do caracter monos
12 i«trtes.

Pa»«<i-so a pomurin num dis, e no
lln seguinte lava se u animal.

E' necesserlo a máxima hynlenf,
deslnfectsr rhtoroMmento o logir
gravo, fi farilnwnte .iiravol com la-
vagens o fricções do pomttde de eu-
xofre, mas a sarna follicular à mala
crivo. . «, ,.!.•„, R, puuln, n ¦!'• I.ul-'. Pleollo,

modificada por Rardy, empregada
veterinário, descobriu umu InJecçiO
que garante, c infallivel no tr«tnni"i--
fo runi.lo dc qualquer sarna. O me-
dlcnincnto chanm-sc "Pansarnol ,
Ha íi venda ampoutas de 2 cc o do
S cc, As do 2 ce. «in destinadas aos
utiluiaes de ixqueno porte, af- 10
kilos. Caso mio onc.ontre k venda,
podo iliriRir-se no laboratório, em
S. Puulo, rus Qiiintlnu Boeayuva 21.

0 LAVRADOR MODERNO
RECONHECE E APPLICA OS

ADUBOS "POLVSC"

Peçam preços o prospectos 4.

Soe. Prod. Chini. "L. Queiroz"
'.l,"i, Rua Saúde, Rio do Janeiro

Dr. Paulo Cezar de Andrade
Cirurg. Vias Urlnarles — Aesímblía 41

visto passar de automóvel pela praça mento do pÉ esquerdo, fol, apôs ob

Tlradentes, procurando occultar o soecorros da Assistência, removida

rosto com a golla da capa que puru u Santa Casa
O motorneiro foi autuado no 14'

districto.
vestia. .

A' essa mesma hora o chaulieui
Arthur Fernandes era chamado por
Manoel Rodrigues Alves, que se
oceultara atrás do um poste, na rua !>ÍMHPIRO
Frei Caneca esquina da Avenida}.; ÜIHÍIÜIRU
Mem dn Sá e, tomando-llie o auto- | > nmproeU-se «ob Joioe, mercadorias eM "- '' apólices da "Lyra Municipal» a Juros

especiaes

Francisco de Aguiar & Cia.
RUA LUIZ OE CAMÕES, 36

0 inimitável Electrico
(Juercit renovar o vosso calçado 7

ld,; fi rua Senador Euzeblo, 107. 13'
o mais baratelro, perfeito o rápido cm
remontes, solas e n.eias solas o sal-
tos. Appllcam-sa solas do borracha, so-
lua Neolin e saltos Wingfoot. Preços
sem competidor — Rua Senador Eu-
zebio n. 107.

^^
REI DOS

UMPAMETAESI

Evitam-se cem a Vaccina

curam-se com o Soro do

Carbúnculo ©
p-...^w-1-^.M.imiiiiMM.iMitiMaaiiiaii |J[f|

Diarrhéa ou Curso dos Bezerros e
INSTITUTO BRASILEIRO DE MICROBIBLOSII

DIRECTOR: PROFESSOR DR. ROCHA LIMA.
CONSELHO TECHfMCO: DRS. ARTHUR MOSES, HEM-

RIQUE ARAGAO E PARREIRAS HOR VA.

SOROS, VACCINAS E PRODUCTOS BJOLOQlCOS.

RUA OITO DE DEZEMBRO 123—TELEPHONE VILI.A 4348
— CAIXA POSTAL 1202 — ENDEREÇO TELEGRAPKECO —
"EIOLOOIA". PEÇAM CATÁLOGOS E PROSPECTOS.

FAZENDA A' VENDA
Vendem-se duas farendas

annexas, situadas a 3 hora* de

viagem do Rio do Janeiro. Di»-

tam seis kilometros da estsçío

ferro-viaria. Dispõem as mes-

mas de superiores pastagens,

uns oitenta mil caféciros, uns

quarenta alqueires em mattas

virgens e capoeirSo, superior

i-ado de criar, jazidas de ítao-

lim e feldspatho, confortável

casa de morada, magnífica tulha

para cafó, moinho, carros, por-

cos, cereaes, uma bella queda
. d'agua — exccller.ta c pitto-

j resca cachoeira para a installa-

ção de uma usina geradora de

energia electrica.
Estas fazendas contônt 217

(duzentos e dssesete) alquei-

res dc terras divididos e com

todos os seus serviços muito

bem organizados.
Tratn-sc de irnmovol magni-

fico e situado em local de es-

plcndido clima. Póde-se ir do

Rio á propriedade, permanecer

lá seis horas e voltar no mes-

mo dia. Para mais informes,

cartas a J. M., no escriptorio

desta folha.

criação ado
magnífico 16te das raças: GUZZERAT. GYB

"VÍÂS 
URINARIAS

ATE' ONDE VAE 0 CORREIO,,,

¦/_t__Xf__m Xj-m |R|By7

mB Hf ã*r

Ur.' limlllo S" — Monitor üo Hosp
Ncclter, Purls, longa pratica cm hos-
pltaes de Londres, Berlim e Vienna
va- com precisão tratamentos ure-
thr"ose.oplcos Ua gottn o prostatltos.
Das cystites: blcnorrhaBicas, tubor-
culosa»! neoplaslcas. calculosas e prós-
•¦àluasiDas retenoSes. Das pyelltea
nelo oatheterismo ureteral. Determl-
nae.ão do valor funccional dos rins po-
Ia dosagem da urêa do sanguo-azote-
mia- da uréa do sangue e da urina

PNS1NO l4tuduo'bard. Consult»r|o: Avenida Kio Bra

por correspondeu- 
^^^ \-% T. villa G646.

vhu us subias 11-
cOcs dos notáveis
professores da ES-
COLA B1ÚSILÈ1RA
DE EDUCAQÍO K

PIANO DE CONCERTO
Vende-se utn, do tnclii cuuda, dc optl-

mo miter allcmao. ver c tratar na nm
lluarquo de Macedo, 18, das i) ás lt
Horas.

II. .120

pur correspondeu
ela a vossa própria
llngftia, as sciencias
o artes do vossa
prcdlleceliu o ai-
cançárola o maior
e.vllu na vlda — a
fortuna s o poder.
Pedi boje mesmo
ps estatutos da Es-
cola Brasileira da
Ensino por Corres-
pondenola, il Avofe
nida Ulo Branco

dizendo o curso quo preferls.

dc

RUA LARGAI 2Q
Cm frente i rua Acre

OURO VELHO
JOIA6 valhas, platina, brllhantac,
dentes e dentaduras. COMPRAM-SE
pelo melhor preço ou TROCAM-SE
por Jolas novas ou reteglos para
bolso, pulso, eto. Concertos em geral

CASA DE CONFIANÇA
JOALHERIA PALADINO

Monteiro A Loureiro — Telephone:
Norte 3044

tm ©oro
PAÜ& DENTISTAS

24 K. Garantidos. Gr 75800
22 K. Garantidos. Gr 65000
18 K. Garantldon. Gr 5ÇO0O
Prata Fina em lâminas .... ?300

VIANNA, IRfrtUO A C.»

(Secção do AflnacSo tle Metaes Preciosos)
RUA PEDRO 1., 28 o 30
(Antiga Espirite Santo)

ÚLTIMOS SIODELOS MB

FOGÕES A GAZ ALLEMÃES
"PROMETHEUS"

UCONOMICOS K HYGIKMC09
BRAKCOS fi PKUTOS

Nariz, garganta e ouvidos
Dr. Scbitsliilo césar da silva, ox-assls-

tente dos Prors. Klllan Itruh], com praii-
ca nos hospltaes de Paris, Berlim e Ylett-
na. Consultas, dc 2 ás D. ouvidor, ISO,
I» andar.

SONHO DE OURO
VEWDEU HONTEM MAIS UMA SORTE

DA LOTERIA FEDERAL

SABBADO—J 00:000$000
HABILIÍAE-VOS

SONHO DE OURO
Avenida Rio Branco, 158

Galeria Cruzeiro, 1
-OSCAR & C.a-

Doenças de Olhos, Ouvidos,
Nariz e Garganta

DR. ÁLVARO DIAS, especialista. Ttua.Ro-
drigo Silva u. 7. — 2 ils D.

Em Barra do Plrahy, distante 10 minutos da oataçâo, poderão aer vistos lindos lotes das raças GUZZERAT e GYR, odqul»

ridos na índia. Informaçí" cem o er. José Al»es Pimenta, em Barra do Plrahy •— Estado do Rio, ou com o propriítarlo, sr.

Alexandre Vigorito, á rua Primeiro de Março, 24, cobrado, Rio de Janeiro.

^"^"WILLEY"

Tintas e Vernizes
MOREIRA, BRAGA & C.

24, Rua Evaristo da Veiga, 24
Phones: — 84 e 4196 C.

Ul

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

ASCtmriA. nAssu coim
rínlllnhns de rnçn — Litil. AscHrrn, SJ

ia

FAPRICA DE TECIDOS DE ARAME
A, SPOERI tC

tJÃÍwMr». 48 — Têl. II. M. 270?

auto-planos
allemães — Pe-
çam preços e
catálogos a R.
ferreira & C.
Rua S. Fran-
cisco Xavier
!-.. USS. Telepho-

ue Villa 3068. Uá-ae Bondes prazos.

PM S

tfe*",-, ,-i M_tr~8~| 1

AUADAM UE nBCKIlUR NOVO SOR-
'1'IMENTO

CASA HAMBURGO
EWEL & GOHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
i-EiiiaimoNH norti; uise

Vias Urinarias
Cura rápida e srarantlda da gonor-

rhéa e snas compllcaçüen. DRS. JOAO
ABREU e BRAXDINO CORRÊA. Rua
Eào Pedro 64. "laá S ás IS luvas. Tela-
phone: Norto ò$C3.

BANCO SUL-AMERICANO
RUA OUVIDOR 54

Descontos o redescontos de lo-
trás, empréstimos populares, ad-
minlstração de ber.s do raiz, etc.

Contas correntes limitadas, de
movimento e dc aviso aos melho-
res juros.

ALEPTOL

OOENÇAS
DE

OUVIDOS
garganta
nariz

l BOGCA

Cura garantida
• rápida do

OZENA
(tetidez de nariz)

processo Inteira-
mente novo

FORIVHCi üA
Para a oxtlne&o completa da

SAL'VA Kit «ora o

INDEPENDÊNCIA
dc Euccesso garantido.

ntIA 8. PHDRO, »l — IUO

composiçáo: pcplunalo dc tudo. poplu-
nato dc ferro, niethylarslnalo dc sotlio,:
nüeloophospliato dc cálcio c vitaminai ilu |
agi-lilo.

E' um preparado fcoli a rorma dc xaro-1
pe, custo agracablllsslnio, ilebtlnailü prlu-
cipalmente tio uso das crlangas.

AM3PTOL c uni elemento Imprescln- i
Oivcl á alimentação da criança, utn pede- |
ro'o tonleo lnrantil que devo ser indica- i
do uns casos dc dystrophias, pretuber-
oulosos, tuberculosos ósseas, esorophulo-
aee, estados csthenlcos, etc.

eoUict' dc eüiik antes das princlpaes
rcrolçOes.

LABORATÓRIO PASTEUR DA
BAHIA

Deposito: GENERAL CÁfflARA, 91 — RIO

ALVARES PENTEADO, 38, E. 8. PAULO

Dr. Á. F. da Costa Junior
AsBiftcnte Pae. Med. — Pello — Sy-
uhilis — Tumores — r.iuKumtiierapia
— Rua Chile 17 (i ás C;.

DR. EVRICO DK LEMOS

professor livre dc«a especialidade d»
(••aculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro. Consultório: rua da Assemblês
n. lt, sobrado, das II fts õ da tart*
releptone Central lõS".

"H"te oosmal

ADUBOS "FORTlfflA" PARA A LAVOURA

Vende-se na rua Vasuo da Gama, li';
rua 7 n. 151 c l- dc Manjo, lu — Preço
dos vidros 5?jüú c 3?üU0.

Para eafésaes novos c velhof. replantas. etc, assim como para as
lavouras de c.Minu. arroz, feijão, batatas, alfjifa. rte, ok adubos
"FORTUNA" constituem o rnílin poderoso auxiliar, tanto para
AUGMENTAR como para SIEtiHORAR a produci;ão. A sua rom-

posição fol motiotilosamento estudada, tendo-so nm vista os nossos
variados tvpos rlc terras. K' o achtbo mais RACIONAL e rie i-csul-
lados mais IMMEDIATOS. Centenaros dc atteatados o confirmam!

FABRICADO NA BASE DE TORTA DE MAMONÜ, PAR1NHA DE 068OS
DEfGELATINADOS, SALITRE DO CK1LE, 8UPERF06FATO, CLORURETO

DE POTA8SA ETC.

l'ara pl-nços e outras informações, queiram os Intcrcssudos dlrlglr-so il

ADUBOS "FORTUNA" LTDA.

Rua Boa Vista 21 — Caixa Postal 1002 - S. PAULO

CASA BANCARIA SOB A PIS-
CALIZ.VÇAO DO OCVEKNO

FKOBRAÍi
UKSCONTOS 13 REDESCONTOS
.\ucltani-»e deposito» a praso flio

com juros vantajowjR

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

iiiiiiiiiii Jlr ji
 _W_ im
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Dr

GRÁTIS - IZ
er ser feliz em empregos, em n»-
s e em amizades, sozar saude. edu-

car a vontade, augmentar a memória, a lueides. do es-
ni-ito o o vigor pbyslco o viril: agir pelo pensamento ft
distancia, Uvrar-so das influencias estranhas o doml-
nal-as, vencer as dlfficuldadM da vlda e aldansar a fo-
ilcíaàde o a pa,, poça já o MENSAGEIRO DA FORT*-
\A. Dá-se om rjião ou manda-se r^-io Correio, grátis, se
BOi-vc para adultos e não analphatietos.

Escreva para AltlSTOTEl.ES ITÁLIA, k CAIXA POS-
TAL 604, — Secyão A. — tRua S, .Iorí, 6). Mande-no»
nome o endereço, escriptos com clareza. ho)o meamo.

AGENTES E VIAJANTES
Accltam-se eni todos os Estados, para

carimbei e gravuras; bôa cotnmlssSo. Cen-
diçOcs: Aiilonlu H. da Silva, rua ucneral
Câmara, 110, Rio.

Crissiuma Filho
Tratamento de molsstias cirur-

eicas em geral. Especlalidado: tu-
mores do ventre, seloo c testi-
fulos: bexiga, próstata c rins; va-
clna. utero c ovarlos; vl»s bnta-
-es. estômago e intestinos; he-
morrhoides. Cura radical dos es-
•veltamentoa dc urethra e hydrc-

ele. — Rua Rodrigo Silva, 7 (âs
4 heras).

CASEMIRAS
Bttl.Ní E AVIAMENTOS

A' RUA GOMES CARNEIRO N. 8
I
i próximo à rua Marechal l-'lorimo

— 'leiep. ^oitc Ui07 —

A casa mais conhecida do Rio de Janeira

ASS01SSRO NOS PREÇOS

MO É AGÜA
COLORIDA!...

Vabrlcada pelos mais niodornoa e
ffOlent ificou procesaos, it ATLAS é a
melhor iln* tiniu» pnra cBcrever.

DOENÇAS DO PULMÃO
D.-. F. Catão, dc Hospital dos

Tuberculosos. Docente da Fa-
c-.:!du:e dc -Medicina dü P.io de

i \ Janeiro. Consultório, raa Pri-' 
meiro dc Março, 10, das 13 horas

I , em deante. Teleph. Norte, 4133,

LEGITIMA DEFESA
I-. COMPRAR NA PHARMACIA a
U-;UG.UMA CANTOS HEITOR. & C

«CA LUCCil'ATA.\A, 85

¦Si,
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0 GABINETE
PORTUGUEZ

O programma do novo go-
verno

LISBOA, 9 (U. P.) — O sovernoapresentou a declaração ministerial.
O presidente do Conselho, sr. Ro-drigues Gaspar disso que proBCguIrãa parto do programma do govorno
passado relativo uo equilíbrio orça-
mentarlo o íl valorização da moeda.
Espera o governo que o parlamentoapprovo us medidas apresentadas
pelo sr. Álvaro de Castro, nomeada-
mento a remodelação dos serviços
públicos, a' actuallzaçilo dos Impôs-
ton, o problema do Inqulllnuto o dns
estradas. O governo propoz tambom
o augmenta dos vencimentos do
ínncclonallsmo. os democráticos o o
grupo da acção republicana apoiam
o governo.

Os nacionalistas apresentaram
logo uma moção de desconfiança.

FALLECEU OTTO ANTRICK
BERLIM, 9 (U. P.) — Fallocou

liontem o ox-deputado Koclallsta
Otto Antrlck, que bateu em 1902
como sportsman, o record do volo-
cldado o resistência.

Dr. A. Ouriqae Machado
DOENÇAS DOS OLHOS

TP.AV. S. FRANCISCO 9, T. C. 609
Assistente da Santa Casa do Rio de
Janeiro, ex-adjunto das clinicas dos
professores: J. Meller e M. Sachs,
«le Vienna. E. Krückman o Sllsx,
do Berlim.

Exames de olhos pela Rotfrel-
llcht e com a lâmpada do fenda de
Oullst.anú,

A PRESIDÊNCIA NOR-
TE-AMERICANA

Foi escolhido por acclamação
o sr. John Davis, pêlos de-

mocratas
NOVA YORK, 9 (U. P. — Con-

tlnu'a o Impasse na escolha do can-
dldato do partido democrata, Na

sessão do hontom, a nolto, da Con-
vonção Nacional, ora, reunida nesta
cldado, roallzou-so o 94° escrutínio
quo dou o seguinte resultado:
MacAdoo, 306 votos; governador
A. Smlth, 863 1|2; ox-ombalxador
Duvls, 82 3|4.

NOVA YORK, fl (Ui P.) — O re-
sultado do 1)6" escrutínio da Con-
vonção Nacional Democrática dou o
sogulnto resultado: MacAdoo, 421;
A. Smlth, 309 1|2 o Davis 171 1|2.

Os srs. Smlth o MacAdoo encon-
traram-so hontom em um jantar
realizando uma conferência om quo
tambom tomaram parto o sr. Walsh
o outros.

O sr. MacAdoo recusou retirar a-strar-cairtltdaturar *-

HOJE
Leilão de

Lindo
Falacete

O LEILOEIRO

FÁBIO
Venderá, boje, ás «inco horas

da tarde, á roa Bulhões de Carvalho
OS, (próximo ao numero 90 da roa
Rainha lUll_abctli — Ipanema) uni
lindo palaoete do solida o moderna
construcção, com jardim na freute,
com pcqaeua escadaria de mármore,
com magníficas aaoommodações paru
pequena Íamllla de tratamento, teu-
do as divisões: _ magníficos quar-
tos, uma espaçosa sala do jantar,
sala do visitas, banheiro com ba-
librara esmaltada e aquecedor, co»
/tinha eem fogão a gaz, quintal, tao-
«íuo para lavagem, W. C. etc. K DE
'JODO O RICO MOBILLUUO QÜE
O GÜABNECE.

DAVIS FOI O ESCOLHIDO
NOVA YORK, 9 (U. P.) — A

Convenção Nacional Democrata re-
unida nesta cldado conseguiu hojo
finalmente, chegar a um accordo
acerca da escolha do candidato do
partido na próxima eleição presl-
dencial, nomeando o ex-ombalxador
I. \V. Davis para disputar a cadeira
ao presldento Coolldge candidato do
partido republicano.

NOVA YORK, 9 (U. P.) — A
Conven(;ão Nacional Democrática
suspendeu os sous trabalhos ás 20
horas o 20 minutou de hoje.

— O sr. John W. Davis, do West
Virgínia, íoi liojo escolhido candl-
dato da Convenção Democrática X
presidência 

' dos Estados Unidos, no
103 escrutínio. A votação foi feita
por acclamação.

Drogaria Baptista
Vendas cm grosso o a

J're«jos baratlssimoa. •— Rua
Manjo, 10.

varejo.
1» de

"FIDALGA"
a Cerveja

preferida
Teleph. Villa 111

VANTAGE ¦ ¦••

Píde e esti fazendo "A NOBREZA",
com um colossal lote que acaba de adqul-
rir em leilão da Alfândega: casacos de
Jertoy de seda e 15, podes finas, «charpas
da moda, cortinas, cortinados o fazendas
dineraas; meias para senhora», homens e
crianças, Velu grande quantidade.

— DESAFIANDO —
Tafetallne de seda, metro . . .• 12S800
Epongú rantasla, metro .... _$7oo
Camisas para homens, uma . r.çooo
Cuecas cambraia, uma l$.00
Gravatas, bello sortlmnclo . . 1§_oo
Cachenez «le pura 1_ :i?í_u.
CMpo da China, oórte. . ..¦ . dotsou
Casacos para Trio, um ' . o$SUU

VINDE APROVEITAR '

95 - URUGUAYANA - 95

TROPAS RUSSAS NA FRON-
TEIRA DA ROMANIA

LONDRES, -"(U. P.) — O cor-
respondente do "Mornlng Post", om
Belgrado, tologrnpha quo so conflr-
muni nu noticias ali rocebldau de
Bucarost, referindo que a Kuvslii

esta concentrando grando quantlda-du tropas na fronteira romalcu.

0 FASCISMO ALLEMÃO
DERLIM, 0 j(U. P.) — Um grupo

numeroso do membros da organiza-
ção do dofCBa republicana, conheci-
da polo nomo du "Bandeira Preta,
Vormolhtt o Amarella do Helch" In-
vadlram hontom o rodUOto dos fas-
clslnii oni Munlrh, lnstiilliinilo ali
nina secçáo da sua própria orga-nizacüo.

0 CONTROLE MILITAR
PARIS, li (U. V.) — A conferen-

cia dos Embaixadores enviou uma
nula ao governo allomfío tomiiniln
coiilieclmenlo da accèltacAo da 4n-
specçtto militar lni.r-.-illl_.da o sa-
llenlando quo a commlssfio de con-
trôlo só seril retirada so essa ln-
specção for sàtlsfactorla o n Alie-
manha cumprir todns as estipula-
ções dos embaixadores.

*«*»*^^i'Ni^»<*-«*^'VS^^^VVV'WWW

0 "ADOIPH VON BAYER"
TEVE FOGO A BORDO

BERLIM, » (U. P.) — Despachos
radlogrnphlcos recebidos nesta capl-
tal dizem «mo o vapor de passagei-
ros "Adolph von Iliiyer" da Com-
panhla Hugo Stlnnes, Ineendlou-so
no porto de Alexandria.

O Incêndio, segundo accrescenta o
radlogiammu foi totalmente tlomi-
nado.

HUGHES TENCIONA 3R A
BERLIM

B1.RI.1M, 9 (U. P.) — Consla queo ministro dus Relações Exteriores
dos listados Unidos, sr. Charles Hu-
ghes, tenciona visitar esta capital
depois da Conferência da Associa-
ção dos Advogados quu «levo se rea-
lizar em Londres no ine_ dc ugoslo
próximo.

DE HESPANHA
ÚV____ÍUD, 9 (U. P.) — A viagem «lo

Rei Affonso XIII ás localidades do
Vailo do Arau, foi coroada de exito
completo. O Soberano foi por toda a
parte acolaiuud- euLíiusiastk-amentc
.pelas populações.

Em uma das cidades «visitadas o
.Rei dirigiu a palavra au puvo dlzcn-
do tor multa satIsfa«;ão «lu cumprir u
palavra que dera om Barcelona du vi-
sitar a,região, accrescenUindu «mu fa-
zia votos porquê u sua vlugeni fosao
0 inicio dc uma era du grando pro--
porldudc no Valle «lo liran. I

— Tolcgràinnitts ofCicíosus recebidos
de Marrocos dizem que nas proxlml-dades do Und u Lan reina completa
Iranquillldudc. As columnas que Ift se
acham n_o entraram cm aci-ãu.

0 RELATÓRIO DAWES
E' significativa a partida do
embaixador norte-america-

no para Berlim
WASHINGTON. Il (U. P.) — A

partida apressada do embaixador
llou.iuii jiiira o sou posto om Bor-Um, mulo devo chegar no dia 17 docorrente, quando so sabia quo u suavolta estava marcada para o'mez do
agosto, . Interpretada como slgnlfi-
rando n Importância t|Ü0 os listados
Unidos ligam ft conferência nllladu
do.LondrOB, convocada para o dia lfi.

Aorodita-sp que «, embaixador
Houffton tem autorização para Infor-
mur no ínlnliitro «lo Exterior, sr.
Btí-flnomaiin o póhtó «le vista norte-
americano sobre u urgência do cum-
prlmcnto «lo programma Dawes.

NO HK.ICIISTAG
BERLIM, 9 (U. T>.) — Annuncla-

io com caracter o.'t'lcloso quo o go-•orno oatil empregando oa nialoros-!sfor«;os no sentido de apressar os
irojoctòs de lei, que devem ser ap-
provados pelo Rclclistug, nntes quosejam postas em execução ns sug-«restCes contidas no relatório do co-
mltú Dawea,

reseIíhaHportugal
¦IjISEOA, D (U. P.) — A Câmara

votou um Imposto addlclonal nobre ns
contrlbulç&cs «lo Estudo, destinado it
auxiliar as obras «lc beneficência.

O arcebispo du Bruga recebeu
coiiiiiiuiilcuc.es tio Rio do Janeiro o
«iu Lisboa exprimindo grando conten-
lamento pelu magestade «lo Congresso
Eucharistico e afíirmarido que ossa
manifestação indica uos poderes du
Republica u necessidade de respeitar
u considerar a tradição religiosa dos
portuguezes que constitue a maior
força moral do paiz.Os soldu-Jos hespanhóes que com-
batem um Marrocos solicitaram o pa-'trouliiio dus senhoras portuguezas co-
mo madrinhas do guerra.

Ll-UOA, 9 (U. P.) — Faleceu,
hoje, nestu capitai, u general Eduar-
dutJIlvu.

A municipalidade ordenou que
nas escolas publicas sujam colloca-
dos bustos do poeta (juerra Jun-
«liielru.

Em transito para Paris, passa-
mm, hoje, por aqui, a bordo do"Massllia", oo srs. Mello, franco.
Outra Fonseca, Aloyslo ilu Castro o
Álvaro da l_'uiiha, ficando i'ste orn
Lisboa para seguir paru. Madrid. Os
secretario:} du embaixada brasileira,
offpri .¦nriini-lhe um almoço.

LISBOA, 9 (A.) — o capitão Ri-
beiro du Fonseca, que foi ferido no
iluellu com u cx-presidento do Con-
selhq do .Ministro, dr. Álvaro do Cas-
tro, teve hoje altu do hospital inill-
tar, uprescntantlo-o ao corpo a que
pertence.Continuam cm alia, nu. Bolsa, os
titulos c valores portuguezes.
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MOVEISPAÈ,A
;-,|S(ÉEiTÒR^Í|.n.f
;Ruái. Quitanda ^ I ,, j

A.PIWTO frC. VJ. L
yx. ¦.<¦¦;. .**ív".

DR. CARLOS 0SB0RNE
Do Instituto de Radlodiagno-tlco o
Kndlotbrrapla do Dr. Manoel do
Abreu. Rua Evaristo da Voiga, _0;
próximo ao Sheatro Municipal. Te-

lephono C. 442.
**************** a*^*i*i*.r_**_rv._,MMVvT_Tj-u_

K «S 1 © S JC n hõi o|ra.
phlns dusdoenças ao c.stomaKo, intestinos.

pulmões, coração, rins, etc.  u. _¦¦DR. HKNATO DE SOI;»A l/OBES
prof. da Faculdade. Preços iiiodkoa!
Itua fe. Joso 39 — Do 2 ás 5.

DR. JULIO VIEIRA
OUVIDOS, NARIZ E GAÚCIANTA

AssemblCa 41 — Central 4803 — 3 fis6 — Praia do Botafogo, 162 — Sul 730

Otn PFI17 noa negócios, a_nc.e«
Omll IllLlu-er saude, realizar tud>
—- que desejar; cartas cot,
_e!loB para a resposta a P. 8., Betaoflo d» M. ponlta. B. do Rio.

VIAS URINARIAS
DK. D. LIMIARES '•—• Asslst. da Fa-

cuidado — Cirurgia geral — Gynoco-
logia — Tratamento da blenorrliagia
o suas complicações — Rua Chile, 9,
das 4 ás 8 horas.

MOTOR A VAPOR
Vcndo-su um, typo -Ideal", üo tabrl-

cante uiucrlcuiio, "Fleming _ii_inc", do•iu II. P., noniluac-, cylliidro 0,10 x 11,33,
volanlo do l«\$o, altu velocidade. A. üon-
çslves & Barros, rua Frei Caneca, '_. t0.lephono N. U660.

PEQUENOS ANglOBSCieS
ANTIGÜIDADES — ragem-_e ma** xlmoa pregos: prataria, chalés
hespanhoee, objectos em marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,louça, moveio e quadros. Galeria
j-ssllnecr, rua Barão de S. Gonçalo,
22 (junto á Av. Central). Tele-
phone C. 4243.

ANT_GU_l_ADES-iB.ilhantes, jola»
e prata. Compram-se pelos melho-.-ee preços. A "Mina de Ouro", Ave-

nidu R.o Ri-nneo, 137.

PONCBRTAM-SB joiae c relógios na'Pêndula Americana; á rua dos
Inválidos, 10.

ÇODLECÇAO de sellos — Compra-
se, il rua do Mercado, 39, 2o an-

dar. TrataT ou escrever, a Adehnaro
Adaur, dae 2 ás 3.

DK. HYGINO. Cir. geral, Mol. Sras.
_¦-!.' 

1U-",u^U *-*'--*4»U, med. opera,oi»'.syphilis, appendicttes, hérnias,a. José. Ü9 (1 ás 5). T. C. D15.

J)R. FLAVIO PESSOA — Pratica
doa hospitaes da Europa, Necker6r,.Br0C£ de Parls- VIils urinarias,Rins, Doenças daii senhoras, curaradical da blen.irhagia aguda 1chronica e suas complicações Tratamento sem dôr, do estreitamento«lu urethra pela electrolise; cons ruaSachet, 21, das 12 ás 16 horaa.Tel. ti. 7.217. Residência, rua G-níral Lanabarro, 470, tel. Vllla 6168-.

T\H. AUGUSTO CERQUEIRA —
Moléstias da Pelle e Syphllis. Con-

eultosío: Assembléa, 37. das 4 horaiem diante.

QDR. KAUL PACHECO — Parteiro
o gjnecologlstn, com 12 annos de

pratica. Partos sem dôr, moléstias
das senhoras, tumores do solo o ven-
tre, hérnias, appendlcites. hemor-
rhoidas, operação cesariana. Instai-
laijão especial para sua oünica no
Sanatório Guanabara. Consultório,
rua da Carioca, 81, daa 2 l!2 ás 6;
cartões com hora marcada. Resi-
deneia, Sanatório Guanabara —- Tel.
B. M. 877 e 403.

ntMHEIRO para nypothec-o o pro-
mlssori&s. Juros módicos, cora J.

Pinto. «Chamados e cartas, á rua d*
Rosário, 161, 00b. Tel. Norte 5238
eMXSS.

HORÓSCOPOS, o mala perfeito es-tudo scientifico o verdadeiro dasua vida. Mande o «Ha o o mez _¦¦>seu nascimento pura conhecer bemo suu futuro; cartas a J. Turt, Cai-sa Postal 2.417, Rio.

J^ATERNÍDADE Ta7tte_i-7lT^nT-
dame Virgínia Madruga, pai-itratamento de senhoras grávidas emtrabalho de parto ou doentes Dia-rla_ do 10 a 30 mil réis. Dispõe deboas installações pura qualquer in-tervonção; Funcclona eob a diroecão

«cientifica do dr. Maurity Santo», árua d0 Matto-o, 115. Phone Villa
11. 149.

QUElí comprar, vender, eoncevtur
-> ou fazer joius uom seriedade-.'
procure a "Joalhei-ia Valentlm", ruaGonçalves Diatá, 37, phone 991 c.

yENDÜM-SE doia bon,s terrenos,
a 4:500$ cudu lote, promptos aserem t_üíieado.s. om local ventilado

o aaudavelí Boca «Io Matto). dlstau-
te cento c poucos metros de tres
linhas «lp bonds «tue gaitam 4ú mi-
nutos até ás bareu_; trala-se, pela
manhã, á rua Araújo Leitão, fi^.

.,.....__,___-_, - 1

ÈSLr A limpeza ^Sik
____¦ Mr T______________iJ^ dos mus e ^jÊk

Êm ^ da bexiga ^m
M tpsanto a dè € arpo o w
¦ ©5 Comprimidos ¦

H eesohem o pp&Mema, ¦
1 eeonstiruem © maior I

desmjeetank |I émwim-mimmm I
M Cuidado com ns ffl

imitações!: m

DR. REGO LINS COQUELUCHE
Trata-se com a Coqueluchina

CENTENAS DE .VTTESTADOS

J^^TIirT-ll lilllll -Wll lllllllllÍHÍr

VIAS U1UXAIUVS, PARTOS, OPERA-
fúES. RES.: UAHB1NA 37. TEL. SUL

841. CONS.: AV. KIO BRANCO, 175,
LIAS 3 A'S 5.

Dra. BARBOSA PEREIRA
Medica pela 1'aculdailu. Doenças de Se-
nlioi-a.. Gynccologiu o Partoi. Itua Dlille
11. 17^ ii terças, quintas c sulibíidos, «Ie

i ás -' horas.

A CONFERÊNCIA
INTER.ALLIADA

¦

A entrevista entre Mac Do-
nald e Herriot é da máxima

importância
PARIS. 0 («U. P.) — o presidentedo Conselho do Ministros, sr. Her-not o o primeiro ministro da GrilHretanliii, sr. .Mae Donald, reataram,hoje, us conversações sobro a sinua-

eao Internacional 110 palácio do
Qual iVOrsny.

O cheio do governo britannico
nchavu-se oxtremamonto fatlgado.

Attrlbuo-so geralmente ú conto-reiKiii actual, maior Importância queíi. colobl-ada no mez de Janeiro do1923 entre o fallecldo sr, Bonar Law
0 o «'x-prcshlcnto do conselho sr.
Polncarí.

Seguinte ho utflrma, os ponto» dovista Uos governos da Inglaterra o
da Franga sobre a dlfCoronça surgi-
da iiela remessa do nieinornndum
britannico, ntnda divergem radical-
mente.

PARIS, 9 (U. i>.) — Oa primeirosministros da Grã Br.tanha c Ua
Franga, srs. Mac Donald o Herriot,
terminaram, hoje, a conferência queIniciaram liontem sobre a proxlmnreunião Uos alllados om Londres no
dia 10 do corrente.

Nessa entrevista foi organizado
um programma commum contendo
us suggpstOes feitas pela França o
pela Inglaterra.

PAUIS, 9 (U. P.) — Era impres-
suo, hontem, X noite, que os primei-ros ministros Mac üoual o Herriot,
quo ko haviam entretido cm confe-
rencla, durante o dlu, itlnham encon-
truilo maiores dlfficuldades do quesupptinhani, a propósito da diver-
gencla resultante do recente tnemo-
randum britannico. o sr. Herriot
declarou ao correspondento da United
Press:"A minha Impressão sobro a si-
tuayão 6 boa. Creio que lograremos
bom exito em Londres."

O sr. Mac Donal passou o dia,
hontem, ligeiramente adoentado; to-
Uavia, não interrompeu as suas con-
versaijões com o seu collega frunee„.
UMA NOTA DO «MlVl_R.NO 1JKI-

TANNICO
LONDRES, 9 (U. P.) — O mo-

morandum do governo britannico
quo provocou o mal entendido entre
II T''ran«;;i e 11 Grã l.retanha, declara
«iue o. próxima conferência interna-
cional a reunir-se em Londres, «ieci-
«lira sobre o organismo ao qunl com-
petlrú estabelecer as eondi_'hs _»:-
cessariaa para quo a Allemanha deve
ser considerada comu passível dc
sancijão por falta do observância «loa
í-ecommenduyõoa presorlplas no re-
latorlo Dawes.

Diz mais o memoraiiduin quo o
governo britannico Julga a commis-
são du 1-eparaijões incompetente pa-ra resolver sobro tal nssunipto c
suggero que o comitê financeiro da
Liga das Nações seja escolhido paratal incumbência.

O REGRESSO DO SR. MAO
DONALD

LONDRES, 9 (U. P.l — O pri-meiro ministro da Gril Bretanha, sr.
Mac Donal, apôs á terminação de
sua conferência com o sr. Herriot,
presidente do Conselho do Ministros,
regressou a Londres.•Os dois chefes dos governos fran-
coz o inglez, declaram â Imprensa
que não so produzirão novas desln-
lelligencias.

AS FORÇAS NORTE-AME-
RICANAS EM S. DOMINGOS

WASHINGTON. 9 (D. P.) — O
ministro do S. Domingos conimuni-
cou ao ministério das RelaçCes Ex-
teriorea que o Congresso Dominica-
no ratificou o accordo sobro a ova-
cuação das forças militares dos Eb-
lados Unidos assignadoB em Washin-
gton 110 dia .0 do Junho dc 192_.

0 TRAFICO DA ESCRAVA-
TURA BRANCA

GENEBRA. !1 IV. P.) — Deve
reunir-se aqui amanhã a conmiissâo
«*special da Liga das Nações encar-
regada do organizar as convençõeH
relativas á suppressão de traficu da
escravatura branca.

NOTAS DA ITAUA
ROMA, 9 (lí. P.) — Desabou,

hontem, repentinamente, nina tenj-
pestade «le graulzo nu. região do
Alundovi, cansando grandea estrugoa
nus plantaçSes, calculando-se perdi-
do um terço das colheitas. Aa pc-
dias eram de tul proporção que ma-
taram dois lavradores, quo por ellas
foram attingidos. As victimaí! apre-
senítavam os craneo. feridos.

—. o conhecido maestro Puccini
enviou uma carta ao "Giornalo 1'lta-
lia", contestando a. veracidado Ua
noticia ha pouco espalhada, c se-
gundo a qual estaria assentado que
a preniiéro da sua nova opera "Tu-
randot", seria cantada na Metropoli-
tan Opera do Nova York, na proxl-
uni estaijão theatral,

— A decisão Uo gablneto do pôr
cm execução a lei de imprensa, ap-
provada pelo Ministério o anno pas-
sado, despertou viva animosidade
nos Jornaei da opposlção.

Os órgãos do governo, cnltretanto,
declaram i|Ue os jornaes opposlcio-
nlstas gozavam de extrema liberda-
de, orgia de linguagem, que durou
do mais, o accentuam que anterior-
mente á exeiiução dessa lei a oppo-
Bicão atirava-se ao mais desabrido
ataque contra o governo.

NÁPOLES, 9 (U. P.) — O hy-
droplano 'li, da marinha do guerra
italiana, foi de encontro a uni edi-
íicio perto de San Glovannl Teduc-
cio, caindo precipitadamente. O ca-
pitão aviador Baistrocchi, filho do
general do mesmo nome, ficou seria-
mente ferido o o tenente Dl Mato
perdeu u vida.

ROMA. 9 OU. P.) — Sua Santi-
duAe o Papa Pio XI doou a quan-
tia de uincoenta mil liras para a re-
construcção da Ca-thedral do Poa
destruída pelo fogo.

A 0PP0SIÇÃ0 AO GOVER-
NO DA ALBÂNIA

BELGRADO, 9 (C. P.) — Infor-
ma-se que os -mussulmanos da Al-

¦bania, que constituem ali a maioria i
da população, decidiram oppfir-se X
politica de reforma agraria do novo
chefe de gabinete, monsenhor Fa-
noli. Os «mussulmanos mostram-se
dispostos a resistir pelas armas, si j
fôr necessário. 4.. . . I

NAS OMPIADAS
As diversas provas fmaes
STADIUM DE COLOMBES, 9 (U.

P.) — Nus provas flnaes,. realizada.,
hojj, da corrida do duzentos metro»,
dus Olynipladas, vohceu o uthlcta
norte-anierlc.no Jacl: Scholtz.

PARIS, 8 (U, P.) - O athleta
ílnlandez Wlllam Rltola ganhou,
hoje, o "stecplo chasso" olymplco,

PRD1ATRISMO

STADIUM DR COLOMBES, 9 (U,I'.) —- o resultado das corridas «te
duzentos motriiNi primeiro, Jaçlt
Scholtz, dus Estados Unidos! segun-
rto, Charles Paddoclt, «los Estado*
línMosi lercelrò, sr. Tlddol, «los Bs-
lados Unidos; quarto, sr. lllll; quln-to, sr. Abrah.ams. Oa tres ultimos süo
todoa dn Inglaterra.

O tempo do Scholtz foi de 21 se-
gundos «« Ires quintos, cgunl no "re-
oord" olymplco,

STADIUM DE COLOMBES, 9 (ir.P>) — Resullados Ua corrida Uu 110
metros, com obstáculos: primeiro
Klnsey, dos Estudos Unidos; segun-
do, Altontlon, da ACrica do Sul; ter-
celro, Pelcrsen, dos Estudos Unidos;
.soxto, Oiilhrlo, dos Estados Unidos.

O CA-lIPEONATO DE Eí.PADA
STADIUM DE COLOMBES, 9 (U.P') — A França venceu, hoje, ocampeonato olymplco Ue espada,

derrotando Portugal por um -'scoi-o-'
de 10 a r, e 1 a o. Gatidln, ganhou
por dois pontos, Esso jogador, ainda
nuo esta restabelecido, o por isso não'participa das provas indlvlduaes,

STADIUM DE COLOMBES, 9 (U.P.) — Xus provas de espada, reali-
zadas, 'hoje, nus Olynipladas, a Ita-
lia derrotou Portugal e a Franca
derrotou u Bélgica.

O campeão francez Claudin, quose havia retirado do concursu, porestar doente, reapparecou, hoje, sor-
prehenU-nilo a assistência com a vi-
ctoria cm quatro matches.¦Os exccllcntes resultados alcança-
dus por Portugal, até agora, parece
que lhe garantirão o quarto logar.

A OOLLOCAÇAO DOS PAIZES,
POR PONTOS

STADIUM DE COLOMBES, 9 (U.P-) — Findos un jogos olynupicos Uo
hoje, ora u seguinte a col]u«.-a«;üu dos
paizes por pontas; Estedoa Unidos;
135; Flnlanillu, 73; Inglaterra,
Ü4 1|_; Suécia, Is ||'.; Françu,
13 1|-; Hungria, 7 l|_; África do
Sul c tíulssu, G cada uni; Noruega
e Nova Zelândia, 1 cada um.

NOTICIAS DA AMERI--
CA DO-SUL

• » 1»

.Va Arfircntina
BUENOS AIRES, 0 (A.)1- Ba3sendo fostlvamonto commemorado.em toda a Republica, o anniversario

da hidepondoncla Argentina.
A s 9 horas, houve solemne "Te-

Doum , na Cathedral, assistindo,ak-ni do presidente da Republica e !do todo o corpo diplomático aquiacreditado, pelas personalidadesmnls em evidencia no mundo sociala político.
Ao ni.io-illa, os contingentes doExercito o da Marinha, o as forças'estrangeiras que aqui se acham émvisita do cumprimentos, Uesfllarfloem continência no presldento dn.Republica o corpo ministerial, quose nchiirflo na sacada da Casa Ro-sada.
Depois dn desfile, o sr. Mnrcoln

Alvear, presidente da Republica etodos os ministro., darflo rocepçllo «ocorpo diplomático, autoridades e asropre-entnç(5os estrangeiras, que aquiso acham.

O REGRESSO DO ESCOTEIRO
FLUMINENSE

BUENOS AIRES, 9 (A.) — O es-cotoiro brasileiro Álvaro Francisco
da Silva, realizador do "rald" 

pedes-tre Hlo-Santlos-o, que se acha nestacapital, desdo ante-hontem, hospeda-
do na cmbnlxada brasileira, tom sidoalvo das muis carinhosas attcnçOes,nao sô por -parte do toda a impren-sa portenha, que, estampando o seuretrato, faz amplas referencias aoseu feito corajoso.

Conformo dissemos, om telegram-
mvas anteriores, Alvuro da Silva st-guiril para o Rio a bordo do cruza-
dor "Barroso", quo so acha no por-te desta eaplt.il, representando oBrasil nas cummemorações do 9 de
Julho.
No Chile
A ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO

yANTIAGO, 9 (A.) _ Ò sr. A..ulr-
ro Corda; que havia sido encarrega-
do pelu presldento da Republica-, dr.Arturo Alessandri, de organizar o
novu gabinete ministerial, desistiu
dessa Incumbência; por ntto ter con-
Boguldõ chegar a um accordo com
os políticos com que uc entenderá
paro esso fim.

O dr. Arluro AlessaiiUre, presiden-to «lu Republica, convidou u dr.
Eleoiioru 5'afiez. para formar u no-
vo íniini-toriu, não. sondo ainda co-
nheclda a sua resposta.
BNUÍI

¦ifi

0 CREME DENTIFR1C10 DE

COLGATE 9 9

é o melhor dentre os melhores, porque limpa c alveja os
dentes sem desgastar o esmalte.
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DOENÇAS DA PELE E SÍPIIS
Dr. Werneck Machado'

horto da Carioca 11 — 1» andar
(Sé atteade a doentes ilniu

C4»«__-ilkU_es) .•
'im*aam*-«> _.__-_._ _,|_, . nnj-Lfu-i-arLfu

LENHA
A metro» tuiUew, talara*. leku e em
tOéaa, rmm caaa* de fan_UU>, a p_e«o_
razoável-,.— Ai-fltmm-ic p__ida» yelo
(ele.-«lie T.KtS — R. Atesrrln, 30— Fw-eca, Headea * C.

ESPADAS SUB-OFFKtAES
MARINHA

Avenida Passos, 11.
Alfaiates Militares da actualldade J

CLINICA DE DOBIfCAS DO AU.
¦ CTDM E AN-S

TratavPnto e-nrclal indolor das

HEM0RRH0IDAS
um opetnt-O.

DH. RAUL PITANGA SAI-TOS
Fasaclo, SC, sob., du 1 áa 4

i
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Brasileira de Electricidadejj

SIEMENS |
SM.KE-. í í 1• o

D
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oCtipanhia

LAVO LI NA
PRODUCTO, ntDlSPEWSAVEL BM TO-
DOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAUDE,

HOSPITAES, ETC.
A' VEHDA EIO TOOOS OB AMAZENS

Sim! o "DIP cora!
Ccceira dc cio e cxtcnniiui campa-

tós inrallivelmenie. VIDRO, 0%. Raa vas-
co da.OaHiG, 12. Roa Sete, 3 c 1-51 ei»
de Março, 10. ,

ESCRiPTorao, deposito
B VENDAS

88 Boa Primeiro do Março 88
RIO' DE JANEIIIO

_=-0_ao-_:

PIANOS
l_ AUTO-PIANOS A-I.BIKAB- _rE

PniüEIItA 0€AJ,I_>ADE
Visitem a permanente o; geaode
Exposição da CASA. ADOLFO Bmr-
G13U,. Eua. do Passeio n. 42, loja
— Telephone Central _í«. Ten-
dü--c;e u dinheiro e a preataç&o.
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E, F. C. do Brasil
A trtwÂo ('entrn I fornoceu hon»

twin, por conta do» dlvemos Mlnls-
lerlo» o oubrn» vepintlçíioii publica»,
»a Kwmagenu, na Importância tot«l

— Dmpacho» dn Dlrectoria — M,
Pinto & C, pedhido Indomnlzuçilo

: — .I*o«iio-mi a quantia do *Ut8*(2Ü0.
oorrointo por conta do oonductor"Romeu Antônio Pereira da Rocha
a respectiva lndermilaaçilo; Menottl
J^eirarl & M<Wlo, Idcm, Idorn—Idom,
a quantia, de 37$, correndo a inde-
mutação por conta do agente Ho-
norlo Rebello Junior; João Vlcunto
do Freitas, Idom, Idom — Idem, por
vonta do confwnüte Alfredo Tliormí
Q. Jurthor, a quantia do GOf, do ac-
ofrrdo pom o parooor; Jovellno P.o-
olfuclo Ccrquclra, idom, Idem —

' 'dfin, a quantia d» fi$, a quanto fl-
ca reduzida a preoente raolamação,
do -iccordo com o parecer, du Tra-

, teiro, coi-.r<mlo a. IndniiwiauQüo por
conta do pwtlcanla do confronte-

! Antônio Teixeira Macedo; Jamll Bo-
I tnlt & Irmão, Idem, Idwn — Idom,
i ii. quantia de 1441, a quapto fica rn-
| duzida a presente rooWvnwcão, do1 aocordo oçm o parecer do Trafego,
i correndo por conta' do empregado
• abaixo Indicado a respectiva Inde-
. mnlzucão; Companhia Materiaes do
Consb-ucção, idem, jdem — Idem, a
quantia do 88), por conta do fiel dc
trem Antônio CoítiWip Cardim; Bar-
nel & O., Idem, idem — Idem, a
quantia do 3J-100, a quanto fica re-
duzida a «presente rec|.i'mai>ao, de

accordo com o pareoer do Trafego,
correndo a respectiva indemnlzação
•por conta, do praticante do uonterren-
to Podro Sfoury Moydr; A. RodrI-
gues, idem, idern — Idem, a quantia' 
de 39$UHC, a quanto fica reduzida
a proitento reclamação, de accordo
com o parecer, correndo por conta do
ex-pratleanto de conferonto Jqsê Hu-
rico Cabral, na pessoa do seu tlador,
a Indenmizacão; Maiioel Oançailveo
Duarlo, Idem, Idcm — idem, a quan-
tia do 38$200. correndo por conta' 
do pratleanfo Nfio conferemto Caeta-
no l''cllppo a respectiva Indemniza-
ijãn; American LocprmJtivo tjalca
Corporation, pedindo reeHfculnão de
photosraphle»-r,Re»t|tuamTBa, medi

anto recibo; Mochetto & Abreu, po-
dlncio permissão para- construirem um
barracão lio püjeò da eulação do' 
Prudente dc Morac» — Attendidos,

ti titulo precário, nos termos do pa-
recer da. B* Oi visão; lienri-iuo iFi-e-
dorico Braima, pedindo baixa de
fiançsi — Dê-so baixa, im fiança;
Companhia Cerâmica Brasileira,
Andrade -fe Nomiando, pedindo res-
Utulção do caução — Re/j-titua-se;

TuUlz Henrique Steel, Romana Ale-
xandrina, Antenor José Ferreira Ge>
deãa, Flausino Pocetru, Ramos, pe
dlndo certidão — Certifique-ee; Se-
verWo Macedo Jardim, pedindo pa-
gamento — Pãgwa-se a gula antiexa
Baeta. & Mello, Santa Caso. da Mise-
rtcordia do Rio de Janeiro, idem,
idom — Providenele-ae, da accordo
com o .parecer da Contabilidade; An
tonio Pinto dc Carvalho Sobrinho,
pedindo collocacão para um filho
Não ha vaga; Abelardo do Mattos
Cardoso, pedindo collocacão—Aguar-
d« opportunidade. Não ha agora'
vasa; Mario 'Fouloura do Oliveira,
pedindo rcadmissão — opportuna
mento será attendido; 

"Marques &
Silva, pedindo restituição de óxocí:
so de imposto — Di-rij-gm-so ã Sc
cintaria dc Finanças do Estado do
Kio; American Locomotivo &'ale«
•Corporation, propondo forneclmen
ío do material — Indeferido; não
nos convém a. preposta apresentada.

No Lloyd Brasileiro
.0 va^ior "Alegrete" sairã ho-je pa-

ra. Santos, onde vae receber um im-
portanto carregamento de café, de-
vendo zarpar no dia 15 do fluente
para Antnerpia o escalas.

PEDIDOS
HARMOMIA DE VISTAS

Depula do um dia do grando» o
genurulizada» conversão sobro os
tioonteclmentos, a Camara teve uma
sessão anlmwdu. Houve muitos dia-
oursos, Interesse, apartes o certa pai-
xão,

Logo no expediente, o ur. A;:«rodo
Llnrn, discutiu o pluno do auxiliar a
siderurgia nacional. Rememorou o»
debutes do anno passado o a oppo-
Mçflo quo, em companhia do ur. Mo-
tello Junior, oppuzera áo projecto
govorna-montal, upprovadn do afoga-
dlho. Vario» aparte» interrompiam u
orador, quo os onfrontnva com bo-
nhomla. Mru principalmente do» Hrs.
Auguitto do I,lnut o Prudn Lopes, quo
partiam os apartes, eniun no anno
passado haviam sido elles oh dois
coraJoHOH o lllustres defensores do
projecto do governo.

Quem entrava no recinto, noredl-
tava que o ar, Azevedo Lima ostava
discursando sobre a situação, li os
mais exaltados não uo continham,
quo não dissessem ao orador;

Vi ex. está trabalhando Impa-
trlotlcamonto contra o sou palz.

Ao quo o «r. Azevedo Lima podia
retrucar faollmonto:

V. ex. me aparteiu sem saber
o assumpto dc que estou tratando.— »-?-»— .

S&o obstante, áa Decorrências, che-
garam a lumu o debate, através du
lim discurso do sr. Adolphu Berga-
min!.

O representante carioca discutiu u
prlsfio de um Jornalista, impugnan-
du-a, por não enxergar motivos que
it explicassem, Mondo tal perlortlsta
um homem reconhecidamente amigo
da ordem o contrario ãs revoluçjus.
O sr. Bergamlnl censurou aladu u
facilidade com quu um tue» momen-
tos so effectuuvam prisões, sem au-
torizaçâo ou desejo do governo, quo
era, entretanto, quem ficava e.vposto
ãa oritleau resultantes itesso acto.

Depola du muitas considerações,
sempro muito apartuado, o sr. Ber-
gamlnl e-utrou na. lierorução ú come-
ç;ou a apontar as comliclouuea quu o
poderiam lar.ur passai- como utu rc-
voiucionario.

A Camara. protestou contra o dia-
curuo de s, ex. u procurando expres-
sar os sentimento» geraes, o sr. Nl-
i.anor Nascimento fez u apologia c!a
ordem.

B o discurso continuou nosso tom,
com a uríento apologia du legal;-
dado, Mas o sr. Nluanor tombem dis-
so a» oondlclpnacB quo o faziam ftii
voiucionario,

O sr. Azevedo Lima tambem fa-
lou, definindo uu niiiih upliilScs, fa-
voravels a uma revolução apenas do
princípios o do idéas, alguma coisa
quu fosse, como npurtuou alguém,
mais uniu evolução.

Coube falar, então, ao Bi'. Anto-
nlo Curiós. Com aquella aua hahlli-
dado peculiar, o "leadur" trouxe a
ilebatu um aspecto Interessante daa
discusaCus: a uniuilmldado da Uamn-
ra, nu reprovação dos acontoclmun-
ton do S. Paulo o iln. revolta que aítl-
luva a mal» prospera dus unidades
federativa» da nação.

S, ex. podia tur levado mais longo
a conclusão. A unanimidade da Ca-
mara foi mal» ampla do qne a ello
mesmo pareceu. Não houve nenhuma
apologia da revolução e quando o
sr. Bergamlnl Indicou un condido-
unos quo o fariam revolucionai-lo,
dizia Idéus quo todos aceitavam. Até
o próprio sr. Anionlo Carlos o adver-
tltl do que, sob lii(,s condições, tola
a goiile seria revolucionaria.

O sr. NIcanor não disso coisa ai-
guma- dlfferuntu_do—diaiiursu_do_Brj.
Bergamlnl, I3m synthese, as opiniões
o doutrinas oram au mesmas. Ape-
nau o ur. Nlcaiioi-, aproveitando-so
dò iiioinc.nto e da mã Interpretação
dada um .discurso do sr. lüergainlnL
quiz su reuonimoiidar .1 admiração di
inaioi-lii. sem vêr que dava a perce-
ber, pelo seu discurso, uma divisão
quo realmente não existia.

Teve razão o sr. Antônio Cariou,
quando realçou

CARTA APERTA
• * ¦

Ao sr. Oscar Fagundes

DECLARAÇÕES

LI, no "J»rnal do S. Loti-renoo" —
columna de honra, corpo 12 — u sua
contradlcta íi chronica dQ sr. Assis
Memória sobro a ostlmavel estância
vlelnhA, quo o rio Verdo epeunta.
Concordo com o amigo om genero o
numero; o sorla capaz do mandar-
lho um abraço do sinceras felicita-

ções, so a sua carta aberta, meu caro
Fagundo», não vleuso eivada do njos-
mo vicio da arenga dp sr. Assis Me-
morla; dizer inverdade» o falar do

quem com vocG não so mstlteu. Por
Isso, recoba agora o troco immedla-
to, pois que essas coisa» não so
adiam para a» calcnda» gregas.

Pura a revido do S. Lourenço, não
sei porquo vocü escreveu isto: "Ca-

xambú, u não ser o Parquo o umas
treu ruas regularmonte calçadas, na-
du mais so tem a elogiar, pois nem
mesmo os hoteis por mal» quo nuel-
rum, podem uer considerados como

stilu uni ufl hotol quo prestusse, Jã
Cax&mbú tinha u sou arando J-Iotel
— quo ora considerado um dos ino-
Ihores da todo o puiz. Hojo, ulém
do luxuoso Orando Hoíel (Palace),
existe aqui, du mgsmo gonero, o

Hotel Avenida. Diga-mo çft, Fagun^
dos mau, porventura JA encontrou
vocc- coisa melhor aqui oip Minas,
em fi. Paulo ou outro listado qual-
quer?

Muls aluda — Você, Fagundes, ul-
lude ao nosso Parque assim: "a não
ser o formoso Parque..." Como 80 o
Parque fosse apenas formoso... A
sua muldada é manifesta, porquo
acima affirma quo uias prefeituras
do Caldas e Caxambu "nfto so encon»
tram qualquer coisa quo se com-
paro com us eutanclus hydro-mlne-
raes da Europa." Ora, meu caro
(salva aluda a syiitaxe), permltta-

do primeira ordem, salvo quanto uo

Jogo."
Ponho de lado u redacção du po-

rlodo o pergunto:
— A quo propósito vem casa série

do nouodados gratuitas? Llscrevcndo
'l,.."n.""!"*Id.u.d.°-.í1.ai|sso. P amigo Fagundes clova São

dcfende-o, p3o-no a ca-
13sse ponto flupu J vallclru dos dlspauterlos do padro

lar„0mUvk 
T.o^fl' 

'Assis? Quo tem Caiumbú com a brl-k om conseqüência

Camara, Nenhum deputado approva..
qu desculpa, a revolta que se. verlfi- | Lourenço
UU 0111 H. Puulu
pbrfellwiiento ee
tes du Cuinara  ,. -
dos discursos dos deputados quelga du vucè» dois?

mi podiam presumir como os mais I Quer0 u.Tplicar-lhc, cm duas linhas,
cxlremados. Poiii esses mesmos dei - i
-aram palent- u condetnpação porque ixchu haver no período aci-,
formal cora quo encaravam o movi- | nia referido, uma uírio do ncccdadeu
iisesit') s'aiuioso de Ü. Paulo, a. ro-
belllão contra um iíover!io sereno u
telerunte. como o do sr. Uarloii 'ju
Curo pos.

(Transórlptd cio "Jorna! .do Bra-
sil", du liontem).

Concurso de Quadras & Sonetos
Fica instituído ueslu secção

mais um concurso literário e
este de quadras soltas e sonc-
tos. As producções enviadas a
concurso só poderão ser lyricas
ou humorísticas. Não serão to-
mados em consideração os tra-
balhos que nâo forem desse *je-
nero.

Só .''erào publicadas as pro-
ducções julgadas interessantes.

Prêmios: pura a melhor pro-
ducção lyrica uma collecção de
lindos romances c para a me-
lhor producção humorística
unia assignatura do O JOR-
NAL.

mo uniu Ubcrdudeziuhu-. tiro o sou
cavallo da chuva!.,. Su vocú jà ostovu
aqui u uo conheço a Europa, uão ua-
bu ver ou não unteudo o que \6. ln-
duguu du Duusuhu de Abranulica, o
brasileiro lllustru quo, talvez, inala
conheça estâncias hydro-mlnoruea
do mundo, quul 6 tt opnlão dello so-
bro Caxambu, um fuço ãs suas irmãs
cstrungclras. Prucqru oiilrevlaluv
lambem, nosso mesmo purllculur, o
professor Azevedo üodré, outra gran-
du autoridade ua matéria. Pergunte,
meu Fagundes, apressado, a essa
gertte boa o idônea, so o pavilhão

Secretaria da Instrucção do Estado do Espirito
Saoto

«TOTAIi OE O0KCOKRBNQIA -

Un ordeiq do Uxmo. Ur. fiMrnturio da InitrucçSo, declaro
aoliur-fi «berta ooncurrenuia publica par» o fornedsoonto do
material esealar ybilxo dl»cr>mIna4o, destinado ao» eatebclecU
jtipntoa do eauilio do l*BUdo.

k A» propontas dvverüo ocr r«m»ttldaa ao Dtnctor do íjx-
pedienle da Socmlnriu, da In»tnicçllo, em eti-rthicraB fechado»,
com o fiubnei-lpto — PnoroerA.

A» propofto» «erüo verMc»*ui 6. WflU da» iatvraaado», vm
do sau» repreMintaatea, no dia SC de Julho d» «mrmU «ano, ã»
18 hora», n»t Swçao do Bxp*H««t» d» nmmm fl»«r»«»rl», da-
vendo dellas constar oe pra-jo» da coda artigo, |>or unidade, o,
Hoguldainonto, ppr quantidade,

O Julgamento da proposta, ser* feito patTJcIlMlamaoto, sendo
preterida a do Moitanto qve propujrer, por escripto, maior aba.
timento o ofíorsoer artigo de melhor qualidade.

Nio. comparecendo os concurrenles, ou eau» ropirmotanteg,
ã apreclucão da prpposta entrogue, oorrfirt «8»a A revelia.

As propouUi» deverão st,r csflt+pUB cni tres O) vias, oera
emenda» ou rasur.iH, com oa pregos mencionado» por extenso »
om algarismo,

Os lloitantoa de praças conunerclae» oxtnuihna deverão fa-
Ker constar da proposta todas as despeza» de embarque, de»,

pacho, seguro, omiuilagoiu, do modo que a mercadoria fique
livro do quulqutr oiius, desde quo esteda embarcada, deedo qtwn-
do oorror&o por conta do oomprador as demais denptaus.

Seogã» do Expediente da Seoreteria dn In«trooo4o do Es-
tado do Espirito (Santo, em 26 do Junho da 1S24. -i Svetonto
ie Retendo Peixoto, Direotor.

¦IDO carteiras escolares, de aooôrdo com o medelo abetto,

sendo 2S0 üunanhò «naior, IDO tamanho médio e 61 traael»».

Kaf y (comprimido» para dur de ca-
beca quo não atacam o cora-

cão) ó encontrado em toda» us
pharmnciaa e drogarias, tanto da Ca-
pitai como .snburbios. Tuho 35500;
cnrteini, 19000.

MliMtiCi
2§£ (ántarcüca)

KntncB a dwnlellia
P«ne*: Central XSI7 •

29»3 M Norte 4223

A CURA RADICAL DAS
HEMORRHOIDES

ASSOCáR
lefiücdn püfiríSlim I

Para garantia da sua legitimidade, deve exigir-sa OjlCÈÕ
BB PAPEL AZUL COM CINTA VBKMBlHA i com ÍWii
i um ngistra-ia da COMPANHIA OZIHAS HACIülà£S

Koí Sw^Si*S8K JSn * * i i 'jÇv *^*^íw^^* ^-^ Tf i í^?v?

gratuitas. I hydrotherupico do Caxambu temu o
Ciuambú não tem apenas itroü | confronto, ko o beneflciamenfo das

ruun regularnieiitc calcadas: as ruua fontes 6 aqui mesquinho, au as íiuas
João Pinheiro, Major Penha, Conse- ! ruaa su uiivcrgonliam do cotojo, su
lheiro Mayrinli, "Wftnecslao Braz, oa hoteis merecem uma summarla
Oliveira Mutru, Américo Macedo u ] reprovação.
Avenida Cavnilio Soares, aa prayas Meu caro amigo: sabo o quo fal-
1B do Setembro o da Matriz; são to- I ta u Caxambu'.' E' ser cidado do
das doladas du um optimo calça- águas num palz oiidu os seus filhos,
mento, o tambem de illumlnuijão ud- [ para rechassarem ataque» estúpidos,
miravel, ai-borlzação cuidadosa, oto.lnão so ponham egualmente a dizer
Pois bem: não hu, no quo so chama tolices, menosprozuudo quem nuda

propriamente o Centro de Caxambu, tem com a questão,
neqhuina outra ruu, avenida ou pra-
i;a. Ahi estão citadas nada menos
do ti ruas, I avenida o" 2 praças—Isto
0 — todo o Caiambú central, com-
morciul o aqualtico.

Ou hoteis, diz o caríssimo Fagun-
des, não são do primeira ordom. Pur-
mitta a réplica: na sua opinião,
meu caro. Imagino quo, vau para
una ÜO annos, quuiido"o Rio uão pos-

Florlano dc liemos,
(Da "A 

Çluzeta do Caxambu"!.

BREVEMENTE"NOTA OPTIMA"
Livro da contoa de FLORIANO DE LEMOS

Edição da Casa Esperança
CAXAMBU' — MINAS

Industria pastoril

Quando apparecem os primeiros
SYMPTOMAS da DIARRHEA

nio se deve tomar um astríngente. Bem ao contrario, o que se
indica é om taxativo para'remover ae matérias irritante» que
provocam a actividade.excessiva dos intestinos.

«SAL DE
FRUCTA"

(Eao's»Frii!tSalt")
purifica'e tonifica o estontaso e as vias evae-aatorlas.-preparan-
do-o» para aproveiurem o chi quente, que constitue tambem
um esceHente tônico para seguir « taxativo.

O "Sal de Fructa" dc Eno vem sendo osado para ,a
freveoçio 

c a cure da dtairbea ba toais dc meio secato.'roenrac-o. como medida dc precauçio.
MmMMm*MM^inMi*Ír*Wa\*'Tli*m^*VtT^

tmmtili i iihiiírmrr- »or J. C EKCX Ud. Londra*. IngtatenD.

HABOio r. ãtrams «to.. i«*,. «m» v«*k> Têtou* Sta**

COIPARHIA F4CI0SAI DE SEGUROS OPERÁRIOS
A VMCA ACTORIZADA A OPEKAK EXCLUSIVAMENTE EM

Por p»occsso sem ehloroformlo oatn
¦sífrlraento para o doente. Tumores,
liitulas, corrlmentoq o quedas do re-|
cto. Baios X ao diuguostico. DB. VON .doi^inger da GRAOA, da bbnb, SEGUROS DE ACCIDENTE*? N9 TRÃBALHa
FICENCIA PORTUGUEZA. aa 3 1)2,
r.odrleo Silva n,

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINO E NUTRIÇÃO

DB. I3RNESTO OARNPIRO.
¦ OOM IiONGA PRATICA NOS
HOfiPITABS ]>A BURCMPA.
8. JOSK', 69. O. 515. DIÁRIA-
MENTE, DAS 3 A'S « HORAS.
Besldeúcla, Mamuez de OUn-
da, 58. S. 28.44. AtlAnde cha-

ísiadoa u (*Ki)iii«dllo

|Q — RUA S. BENTO — (Avenida Rio Rkusco),
¦fBLBPHONE NORTS . «BI

'WM EHRLBW"
a melhor inle^cHo mejeuriaíi -no

tratamento da syphWs, eftleaei» u au-
tencia ahssduU do dâr, atteetadaa pe-
los grandes clínicos: Prots, Abreu Fia-
lho, Bocha Vaz, Honrlquo Roao, Aua-
tregesilo, Ed. 

"Ma-julUSoa, etc. ate,
VENDE)! Kodolpho Hess & C< M

«3, 7 de, Sotembro,

rsfliiflTÔiiF"
j GOflNflBflRfl
| RUA GUANABARA, 22
1 (LAP.\HJEIRAS). TELEPHONES*

(C I). 

M. 877 6 878
InsUIUdo a 46 m». d« altitude, »m
local lielade, «llanoioao • livra d*

Ípoolrsi, 

em otntra ds majertoio par-
que e desfrutando maravIlliNO p«-

norami.

I 

FRANQUEADO A' CLINICA
OE QUALQUER MEDICO

2 Esplendidas inatallaeães para ALTA

ÍCIRUMIA

Socçâo eipeeial de MATERNIDADE •
GVNECOLOQIA.

(ALMENTApXO 
ESPECIAL para d-Mn> i

tes em REGIMEN DIETETICO. |
,9 DIÁRIAS UEáDE JS*fO00 ?

. ^.omm*.(>mmiimm.0!tmm(i9mAimA

A cada instante pequenas partículas de caspa
áe podem alojar no períeranco. Cada noite o

Tricófèro de Barry
as destroe, por cons^uinte impede calvicfc.

I Conserva o pericraneo devidamente alimentado
I e o cabell^em perfeito estado de saúde, *¦
l impr^nado de um delicioso perfume.

O dr. JosG Monteiro Machado, quo
vem dirigindo com dedicutjão o com-
petencla a Granja Riachuelo, mau-
tida pelo governo federal no muni-
ciplo do Pedro Leopoldo, rosolyeu
em boa hora promover, naquella
fazenda, uma graudo exposiçüo de
animaoa, descendente»- dos reurodu-
ctores existentes no estabelecimento.

Esse certamen, quo so revestiu do
maior oxito, reulizou-se ante-hon-
tem. Ninguém ignora aa vantagens
de uma exposição como essa. Ito-
vela o servo de estimulo.

Os criadores surgem, com enthu-
siasmo, para offerecor ao julganieu-
to seleccionadur dos entendidos os

produetos que as respectivas faüen-
das apresentam, como prova do pa-
pei quo exercem no desenvolvimento
econômico do Estado. E a exposl-

ção ê, além do tudo, uma efticien-
to propaganda, que os bons centros
produetores não podem o nao dc-
vem dispensar.

Comprehenderam claramonto os
objectivos e os resultados da recen-
te exposicjão aquelles quo têm in-
teresses que se prendem ao assum-

pto, o dahi o bom numero de con-
correntes quo participaram do cer-
tameu o a presença de innumeros
visitantes quo ello logrou alcanyar.

Merece, pois, calorosos applausos
a iniciativa da Granja Riachuelo e
está de parabéns o seu director,

pelo muito quo conseguiu com esso
movimento.

"Extraído do "Diário do Minas.")

Malas e artigos de viagem
A "Cana Marinho" entâ fazendo a

vtnoa de todo o seu stock, por munoi
do custo, tudo o quo lia do meinor em
obra áe lei- Quem quiser ter malas au-
periores, aproveite a oecuaião, E' na
rua Sete de Setembro, 66. — HanecJ
Joaquim Murltihu.

¦" i ¦ '¦ «-a» ««B>»<g» "» ! ' r — ' —

' Cumplido de SanfAnna
Prof. du Direito Civil na Ualvoral,

uaáe — Esc. Rua 1° de Marco o. JJ
— Tel. N. -4058 — Res. Sul 31)113.

Costumes, vestidos, robes,
manteauxs, capas e manteaux
para theatro, impermeáveis

Vicente Perrotta, ex-alfaiate das
fazendas pretas

KVA ASSEMBLE'.*, ",2 — T. C. 817»

;. duziau do cadelriu óesinonuuveia pura uso do praíesui-ei,
lic.endo sor artigo de regrular qualidade.

100 contadores nreohiui.oos, oom 100 boünhas c^ida ua,
100 tympanos de qualidades ("uvereas.
100 bandeiras nacionaea, de lm,10i)76.
60 pares do ferros para carteiras, de abatado eom o moioio

acima apresentado.
30 pares de ferros para carteira» lndVtduaen. gndutulav.
2W lini.-iro-i com tampa de metal, pura uso iu carteiros,
1100 duou du vmU-U:

A' PRAÇA
Antônio

Carvalhal e
Leite Fernandes
Francisco Pontes

Veneravel e Archiepiscopal Ordem
Terceira de Nossa Senhora do

Monte do Carmo
l'rcoe<IiyKÍo a fw-tivktadc du Gio-

, i-iosa NoMUt lienhuni »lo Monte do
Corrêa, sócios componentes ca | Canno, i-c4iii7flr-sc-á uu cereja djcstn

Veuoruvcl Ordkiu, ilc 10 a 18 do cor-

A NOVA DIRECÇAO
DA

PlbUUAS'

'.«ura» ^^^^
"(Pílulas 

de Pípalna c Pudophylina)
ümpre^udas com sueceáso nas moles-

tias do estômago, fígado o Intestino». E.-;-
tas pílulas, alem de tônicas, sao Indicadas
nas dyspcpstas, dures de cabci-a, moléstias
do ligado o priaüo de ventre. São um pu-
deroso digestivo c regularizado!- das se-
creçfies gastrp-intostinaes. A' venda em
todas as pharmuclas u drogarias. Vidro,
-jSõoo. Depositários: Martins & Bacelar,
nosario, 172.

Wm, Ms e Vigas âe todos os typos, Supaninetoras
metallicas, komtms, Toifeinss a rapar, do

S. *. JOHH ÇOÇKERtLL
i mi I » I i, i mi' ¦

ÚNICOS REPRESENTANTES

F, de Siqueira &G. Ltd.
ROA PRIMEIRO DE MARÇO 31 - M Borte 2830

Dr. ARMANDO GUEDES
Oponçôes — Deentu d» eenhoras
Arronso Poiinã 131 — Vllla: 05S

Uruguayana i'l — Central: 10

convida V. Ex. a fazer uma visita aos
sous vastos Armruens das Ruas Gon-
çiilvea Dias, 60 o 71 o Uruguayana, 82

AS SUAS ULTIMAS CREAÇÕES de MO-
VEIS e TAPEÇARIAS farão o encanto

de aua residência.

MARTINS MALHBRO a CIA.

COBERTORES!
Camisas e meias de lã

para todos os preços
Grandes saldos!

de roupas brancas
para homens e senhoras

Artigos para cama e mesa

firma A. L, FERNANDES & C,
com sédc social á rua S. Pedro
n. 132, sobrado, e negocio do
compra e venda de immovais *

de construcções em gerai, pro-
prietaria, nesta Capital, de
terrenos situados nas ruas:
Darão de Mesquita, Uruguay,

Pontes Corrêa, Ladislau Netto,
Maxwell, Juparanã, Barão de
Vassouras, Barão de S. Fran-

cisco Filho e outras, no distri-
cto do Andarahy, livres e des-
embaraçados de todo e qualquer
enus, con; muni cam a esta pra-
ça, ou a quem Interessar pos-
sa, que dissolveram aquella
sociedade, de pleno e mutuo
accordo, retirando-se o sócio

Antônio Leite Fernandes Car-

valha), pago e satisfeito de seu
capital e lucros, ficando o so-j-
cio Francisco Pontas Corrêa
responsável pelo passivo e

! emittido na posse de todos os
1 haveres sociaes, inclusive na
! de todas as suas propriedades,

| de conformidade com a escri-
' 
ptura publica lavrada em noias

do tabelllão Pedro Evangelista
de Castro, em 30 de junho p.
passado.

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

rontu, A» 17 1|2 liortus, o novcimrU»
da líit-oUa padroeira dB .liisiltuiyão.

Na ft-ijtivNlitdc, quo .»e i-oU-brn no
dia SO, ooin o brilho o pompa owxa-
niu-lne), fará o |mj!,--íyi-ii« da Virgem
du (.Uiitin, um ifo.-i mulu iHitim-toti
nr-:;!or»>i hatTOsí drMa capital.

Ão («'OVÓdU) miK-otPo padro Anto-
nio IbuiiuaJdo dn Sllva reta confia-
du, pura a íia>Ui e novenariu, a orga-
ul-aução da on-hn^ni que, uol) sua
K-senrta, eicüiitaWi seloe-laí, composi-
«.'ím^h de coiihiigriult-D a-utort-o do mu-
sica saçni.

l>c. orckMii tt» Uarhwiiim Irmão
Prior, hTm> poiividudoa a aseástir áquel-
livi nuisTiiflcciite.-i Mitoa du <mlto o
louvor â SciUeroiili Itiviulia do far-
molki, todo:, os iioseofj InnSos (rrat-
duuclns tt nihO-1 e fleli» dox-otos deat»
lEipluU, <'uju proçjcnçu. dura maior
renleu á soloiiiniilnri»!.

Socrtiluriii da Veneravel Ordem,
cuii 7 do julho do l»24.

O siOt'i-eta-.-iti, Franolsco Burbosa da
Roului.

'Waldemar Husaa communica , aos
seua amigos f> froKuezes fiue tratie-
lcriii sua rusidenúiu para Indayassú,
unde flcii no ititeiru dispor du quan-

n sim syn*rpathid
o prefí-renoia.

Iniiayassú -« Katado Ju Rio.,

HAMILTON BARATA
ADVOGADO

Escriptorio: AV. KIO IllUNCO, 131, i« •
Telephone: Norte 'Ji!S'J

Esperança Bras
JWA DA CARIOCA 52

r
MACHINAS-MACHINAS j

N2o comprem... nüo vendam... sem ,
nos «insultarem. Temus quanüdado e va- j
riedade cm nosso arniazoi» e deposito da
rua Sinto Chriat», »SS. Temos pessoal te- ,
ehnteu, correspondentea cm todo u lntu-
rior, se V, s. deseja adquirir alguma ma-
china o «lia eatata, Uw será orrerecida.
em meltWTOS condizes, graras ao cuiilra-
cto atrtsto em que nus aeiiimoa oom todos
os interessados no artigo, ae deseja ven-
der Hlaruma machina. escrova-nos ou nus
telephone, serã attendido com presteza.
A, Gouçalves li Birros, rua Frei Caneca
d, 15. TiapUooc: IWto 3.W).

METHODO DK CORTE ROUPA
homem — em portuguez'lis. lü$0uo

UIJOU DK LA MODE . . . 2?D0Ò
no typo do M. Deiialn, chegou

o n. 23
JORNAES para BORDAR, avulso o em

assignatura
FIGURINOS

sempro novidades

CASA REYNAUD
Itua dos Ourives ti. D7

laregmo

A' PRAÇA

POUAS!
Temos cm slocl; ilc todas as dimensões

t lelllos, 1'erro ou madeira. \. lionualves
(l Birros; rua Frol Carne» u. 43. Telepbo-
tio Norte ü.MO. Escreram ou tcíepbotrein.

FRANCISCO PONTES COR'
RÍA, pesoeiante matriculado e
successor da extineta firma A.
L. FERNANDES & C„ commu-
nica aos seus amigos e a quem
interessar possa que continua-
rá, em seu nome individual,
cem o mesmo negocio de sua
antecessora, de compra e ven-!
da de Immoveis e especialmen-
te da construcções em geral,!
em suas propriedades, no An-
darahy, mantendo o seu escri-1
ptorio central, a rua S. Pedro'
n. 132, sobrado, onde espera
merecer a mesma confiança'
dispensada á extineta soeieda-
de, da qual sempre fei o sócio
gerente.

Rio de Janeiro, 1 de Julho de |
1924. — Francisco Pontes
Corrêa.

Kortllicüiite que ae impOo por «er
U sua propaganda fçlta por todo»
quantos deliu fazem ueu. AUGMEN-
TA O ArPKrlTK, KNGORDA,
FORTALECE E HESTmiE A BOA
Cólt. U sobretudo nas peasoas im-
paludadas. nas depauperadas poi- oi-
ceçaq de trabalho phyeico o intelle-
c-tual, que u "OAKOGKXO" realça o
seu valor. Com o uso de doía fraa-
cos o paciente oertlficar-se-ti da «ri-
íiciencia d»ase importante prepara-
dr. OnmponlcjãQ de QUIXA, KOI^A,
STaVOHNOS e ARbENIOO, medi-
(.•«mentos já de aobra liónhoddo»
como do real prestigio ao combato
ern todo-» oe casos do fraqueza, 8a-
bor agradável.

Veníe-w em toda-j *ti üroseria* •
Pliarmaclas,

Correia Balata
LEGITIMA

marca
it CYCLOP"

A nmis forte • resistente
A mais flexível

A mais adherente

COFRES NASCIMENTO
0S PREFW1DOS

223 -. RWft GOKWL CAIMK4 !— 283

GARANTIDA

ATACADO E VAREIO
SO' NA CASA

A. W. TESSEY & Cia. Mda.
RUA THEOPHILO OTTOffl 89

Caixa Postal VT! Tel. IT. 3802
End. Tel, VESSEY

íèááà&á=~« .-yy
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TODOS OS SPORTS IELB. I .
II. Kl'

A IMPOHTAiNTlü Ill-JIINIAO J»U
DOMINGO, NO PltAPO

fíAISflNrWHIll
Para o "meetlng" tio iJomRWW

vindouro, no hlpiiudromo do Hiiu•1'riinc-Uico Xavier, u piala importan-
to dos loull/.ailo.s, (tlil)uulmunlu, polo
,lncl'«y Club. foiwtn hontem afrixa*
Jmi is seguintes cot&uQes

l" pareô ¦
iiotroH;

Tu pan .
Ilorúo. ¦
Fragoeo
Bahia. .
Ilcni . .
Bolívia.

"Pardal" - 1,'JOU

ii
35
40
00
50

2" pareô — "L|n|crs" -*, 1,400 me*
trou:

Capataz ,., . .. . ,., ,., 25
«Viu«rol . . „ ,., . ,., (,, 30
Vândalo. , 

',., 
„ K „ „, 50

Olgamle , 40
«Jraiispopot . . . , , 2ú

3" pareô — "Criação Racional" —
l.oou metros:

Itegonto
Paranati.
Pimenta.
Oouso. '.
uTavwlta.
iFlorldor.
Garupa .
Tritao. .
IFMraju' .
Pequery 

'.
Cales . .
HarúTieaa,
Barão. .

•1° parco —
.iiiotroá:

Nassau .
Baalng .
Uruayc .
Detraquó
Liberto .
Quorelta

5" pareô
1 .750 uietroa

Lauraú .
Hercúlea

. Arlstéu.
Nljlnsky
Olympo .
Liro . .
Alirasol .

U° parco
in ií tros:

Salerno . . .
/Pu-lrlcio . .
Thebaa. . .
.Mico .¦..,-,
Alsaclana . .
Molecoto . .'?" pareô — G.

— 3.200 metros:
Mahemet Ali
Ves'godo . .
Éden . . . ,
Albenla . . .,
Metrópole .• ,
iPertiuaü . .
iRonden. .

S" pareô —
metros:

iSantuzza . ,.,
Solldago . .
Ramalero . .
Kupüsão , .
Rei de Ourou
JCouleuso . .

'• • ri i* èi 20
00

..... ,., 80
¦, «O
i. i. i. .i.i ti 0
....... 70

* • i* i*i 50
....... 50

it . m i.i 40
. ,. ;. I. ., 35
. ... ..; . .., 80no

Ü0
uqvll Eyo" — 1.7D0

40
:. , ;., ,.; ... 35

18
. . .. 35
..... 33
...... 50"Sul-Aiiierica" —

..... >.i 30
. ,. ,. -10
...... UC

¦ • • • ti.)
30

.... liíi"Sunstai'*' — 1.V50

. ... . i. ¦¦ 30
. . h ,. 3(1
•'. 10

 bl)
• |f I. 4*5

.... 40
. P. "Jockey Club"

14
S0
27

100
35

1(10
200

- 1.600

Uoraolo Perutiiu estiveram, hoiiteni,
IIM pIiHji. da va.on.no,, ondo fl»craiii
<i*»tt'l<*ltllf ll" t-lOdc, 4PCUHII-

KOOTBALT.

De Minas Geraes
l'AliltM',\ l)l'l TW(,IIK>S IJIM

ALI'IÜ.\'Ab
IMsJLLO HORIZONTE, V (A.1 —

foi funíailu, im «Idndo do AWvmt»
Uniu. mii-li-iliidi! uoni O capital do mil
ooulti.-, puni iixploraçilu dt unia la-
lírica do iiiclduii.
UM I-OSTO H.MilOTBlil-PIIONIOO

•BBJ.LO IfOTtlSSONTl!), 1» (A.) —
A Escola d,- Uncenhuria denta clda-
do esta iiiHialliindii uni suu sedo um
uppurellio do radiotolephonlu.

O MUNICÍPIO DE GOIUNTIIO
BELLO HOBK90NTI-. 9 (A.) —¦

Roalucar-se-a uninnh(l a InaUguruç&O
(lo município do Corlntho, nosto Es-
tado, estando sendo preparadas
grandes fiJMtiui por esse motivo.

EXPOSIÇÃO AtíRO-PEOUARIA
BELLO HORI5JONTB, 0 (A.) —¦

Reina grande animação om todo o
Estudo por motivo da Taroclra Ex-
poiilçíio Agro-Peouarla, a so Inaugu-
rar brevenionto.
Oo Maranhão

1'ALLHCLHKNTO BO THESOU*
REIRO BA DELEGACIA

FISCAL
S. LUIZ, 0 (A.) — Falleceu o

coronel Carneiro de Freitas, tliesou-
relro da Delegacia Fiscal do Thesou-
ro Nuclonal o ex-doputaflo uo Con-
grosso do Estado. .

O finado, quo foi duranto algum
tompo correspondeu to da "Amerl-
cana", e ora membru du dirèctoria
do Centro Godofredo Vlaiinu, teve
uuucbI&o do prestar os melhorou «ur-
viçou ao Estado como scu delegado
á oonfcrciiolii dc limites Intur-esta
duaes que, nessu capital, precedeu
ao Congresso du Ueographla reunido
em Bollo Horizonte, cm 11)13.
Dc Alagoas

VM OASO DE PEBRE TVPHO
MAOHIO'. 0 (O JORNAL) — A

Inapoutorla de Hyglene constatou
upi coso de fobro typho à rua 15 du
Novumbro, denta cidade, tendo sido
tomadas dlvursutl providencias para
u Isolamento iminedlato do doente,
O DESFALQUE NA ALFÂNDEGA

MACEIÓ', U (O JORNAL) — Foi
conoluldo o tiogundo Inquérito que
ü inspector da Alfândega mandou
iniciar contra a espora do ex-tUe-

da labella, o Flamengo obtovo unia Isourelro, Interino, Galdino Silva. Â
difflcil victoria de 1 x 0. policia apprehendeu dciesete contos

Agora, o Flamengo, já uáo tom | de rc;6 quo estavam em poder de

Merca a Ubolla do oaiupuouuto
na AiiHiiclaçilu, ires iiiatchos iwru o
próximo domingo quu uno sao' dos
inulo equilibrados, so levarmos um
oontu us equipou dlnputnnte»,

Fluminense * l-ungA —• Pouca
Ktnto teril evperangus quu o ulub
Hulnii-liiiiio da camisa v«-rniclho o
branco, durrotaríi o fortu conjunto
do Fluminense.

No primeiro encontro perdeu pelo
excêntrico «coro do 11 x 5.

IJopuls o Banuu derrotou o Flu*
mei|go por 3 }t 2, coisa quo o cam*
peno nilo conseguiu, o por faa ou
por nofus, derrotou t&mbom o Ame-
rio».

Continuamos a nüo dar palpites.
Coltiii, alias, quo só ee ve entre nos.

Aqui du tudo so faz Jogo, quando
nao ha margem para lucros ou por-
dus, o elumiriilo 6 tfio viciado que
dá palpito até por sport. ••

'Fellzmunto nüo chegam u Influir
no animo nem no espirito dos Joga-
dores os palpito» dos clironlstas, bo-
nüo, olles poderiam, talve/,, uo com
sous palpites, faner o campeão...

SupponhamoH I>or exemplo, nesse
encontro do domingo, ontru o Flu-
mlnonuo o Bangú. tío todos os jov-
uaeu dessem palpites de todos os
scoreu, ou mais Inveroslmols, favo-
ravela uo Bangú. üe luso influlaso
ulgu no animo doa jogadores do Flu-
mlnonue, elles deveriam desanimar
antou do começar o jogo... No cm-
tanto, foliismente, o palpltu 0 um
pioro paasatcnipo a quo ligam lm-
portancla, tíómcuto ou InteresasdoB.
Um uport do uport, por sport.

America x Brasil — No primeiro
encontro venceu o America por 3x1.
Domingo próximo, todos esperam
quo a victoria do team 1-lvI-ru.bro,
seja piais ucçcntuuda, pois agora
pareço quo lia accordo em ao derro-
tar o Brasil por acorea do 6 c V
ggals!

Ainda bem que (-. o S. C. Brasil...
Flamengo x HoUcmlco ¦*»• Dado o

equilíbrio do forças, esuo devo Sor
o melhor jogo de domingo. No an-
terior encontro, que foi ò primeiro

iiiiiiunfiiimituMuiiiiinnMiiwnniwnnmiitiniiiiiiiimmtiiiiiiiiiriiHniimiiw

IO /Direito e o Fôrol
ji>viiimHiiHiiiiiWHii»mii'.*^HiiiiiiHmniH»imiiiiitnimiiiffnimwrimniniii3

«u"!l."ut., cS."'i, ^w» no »rt. 273,
L. • úi0, Coi"Fi' •'•n-t'1- combinado

'Big-Boy"

•10
r.o

io

DIVERSAS NOTKM.'. B
Hontem, por oceasião dtt abertura

dan cotações, foram feitaa variaa
apostas a favor de MeJiomet Ali,
alistado no grando "Jockey Club" o
de Tupan, inscrlpto no promlo "Par-
dal".

Montados pelo aprendiz Raul
AatoTga, Tymblra o Tamoyo galopa-iam forte, liontem. «a pista da ve-
te-raim, purtajnduiSo amboú miillo
bem.

Ou anlmaes a c«rgo do entrai-
neur Paulo Rosa deverão seir dirigi-
dos, nus rouni&ee de domingo o se-
sunda-feira próximas, no Jockey-
Club, por Lydlo çje Soik*.Quasi todos os pensionistas de

o mesmu prestigio dou invencíveis e
o Hellenlco acha-se muito mala trei-
nado. Vejamos o resultado no do-
mingo o se a aucledado c luultft,
vejamos ua palpites...

CAMPEONATO DA LIGA
Jogos dc domingo

Liga Metropolllt.ua — Sério A —
River x Mangueira, no campo da rua
João Pinheiro; club da avenida Vin-
te o Oito do Setembro x Carioca, no
campo da rua General Silva Telles;
MacUonüie x Palmeiras, no campo
du rua. Prefeito Hcraedello', série E—
Americano x Confiança, em 'campo
ainda não conhecido; tí. Paulo e Rio
x Progresso, no campo da rua Ho-
rapa o SU.va; Metropolitano x Fida,!-
go, uo cum pu da rua Engenho do
Dentro; açr'e O — Everest x Enge-
nho do Dentro, uo campo de
Inhaúma; Olaria x Modealu, nu
campo du estação do Olarlu,

D. M. D. T.
Em sessão ordinária rounoin-se

amanhai sexta-feira, ás 20 I|2 horas,
os ura. moniprua do conselho uupe.
1'lor.
O SPORT NO ESTRANGEIRO

"»> *¦¦»-¦. •T,|y'

O PO?:
NOVA VORK, |) (U. P.) — O

empresário du liox Tes. Rlcke-rd an-
uunciou hoje quo os pugilistas Luis
Ftrpo, argentino o Wills, norte-apie-
rlcano, realizarão um match na noi-
te de G do setembro próximo, na
cidade do Jersey.

uma \lslnha de Galdino, estando
envolvido tumhciii no processo um
cserlotururiu da Delegacia Fiscal.
Ua Parahyba

CRIAÇÃO DE UMA COLÔNIA
DE ALIENADOS

PA-RAiHYBA. 0 (*A.) — Esta quasl
concluída u ubru du colônia de alie-
nados, desta capital..

A inauguração de estabelecimentos
dessa natureza estava Incluída no
programmu administrativo do presi-
dente Solon de Lucenu que tudo tem
feito pelo boin apparolhamentu ma-
torial c niorall da. dita casa dc ussls-
lenda publica.

O dr. Joaquim Benevldes, acaba
dc offerecer uni relatório aobre a
cott.iiiissãu que vem de desempenhar
no sul do palz, onde visitou vários
estabeleci mentos do cura dc inules-
tias nioiii.íea.

.

Os proprietários da CAMISARIA AFRICANA, á AVE-
NIDA PASSOS NS. 21 e 54-A. communicam aos seus dis-
ti netos clientes que continuará até o fim do mez cor-rente a grande venda de bonificação, como verão pelos
preços a seguir:
Meias dc seda, artigo superior, par .... 45500 '
Meias dc seda com costura, todas as cores, par 105000Meias de seda com costura, todas as cores, par. 85500Meias de seda com costura, todas as cores, par 65000Meias fio dc escossia c|t>atfqet, todas as cores,
par 65500

Meias "Scdalina" todas as cores, par . . . .: 45500
Meias dc seda c|ajour, artigo de luxo, par . 255000
Meias mousseline, todas as cores, par . ... ..: ,., 175900

PARA HOMEM
Meias de seda, todas as cores, par . . . .- ,., 45500
Meias de seda, furta-côres, par . . . ..'".'. . 

'. 75500
Meias pretas de seda, artigo fino, par . . . . 85500
Meias finas, todas as cores, par  25500
Meias finas, todas as cores, par ...... 15500
Meias fio de escossia, par 5$ e. 55500
Meias fio de escossia, par 6$ 75000
Uni iote dc camisa» cropon forte, uma .... 105900
Uni lote de camisas crepon claro, uma. . . 115500
Um lote de camisas zephlr e luizine, uma . . 115500
Um lote de camisas linho e seda ingleza, uma. 285500
Um lote de cuecas, para saldar, uma .... 35900
Cuecas de cretonne, para saldar, uma .... 59000
Cuecas de Mousseline branca, para saldar, uma. 6$Q00
Cuecas de Mousseline branca, finíssima, uma 75500
Cuecas de Mousseline, zephir superior, uma 65500
Pyjamas de zephir, artigo bom, um 15$500
GRANDE E VARIADO SORTIMENTO EM ROUPAS BRAN-

CAS PARA HOMENS, RAPAZES E CRIANÇAS COMO
SEJAM :

Camisas, Cuecas, Ceroula», Lenços, Meias, Gravatas, etc.
Tapetes para quarto 185500
Tapetes para sala, lindos padrões 955000
Pannos para mesa, desde . ........ 125500
Atoalhados, reclame, metro ..'.._ 45500
Toalhas para rosto, uma ./•'.],., ,. ..; 25000
Toalhas para banho, uma , 

'. ¦,. 85500

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

*»mam**m***j*jài*mw*^^
,,,._. . . — ,.,.«*..>.> , ii -,,...-  ' i_i * • i. i mimm «m.*

SE FOR GENUÍNO, ENTÃO É

CHA' PROVOST

EXPEDIENTE
Tendo chegado ao escripto*

rio do ü JORNAL, varias re-
clamaçõeã, todas ellas do*
cunientadati, de que SJ.LVTNO
MAURÍCIO MUIRA, posso ex*
agente em Parahyba, está cor-
rendo os Estados do norte do
paiz, angariando assignaturas
para esta tolha, declaramos
não estar esse sr. a isso autori-
zado, e serem falsos os talões
de recibos por elle empregados.

GUARDA-LIVROS
rou 7?«ou

Querels aprender a ser cuarda-H.
vros aem auxilio do rneBtru u tem vos
ter preciso consultar outra pessoa ?
Nüo pêrcaes tempu eui qsuolhcr livro»,
ido íi. Livraria Francisco Alves o ou-
trás boas livrarias ou ao seu deposi-
inrio A. Silvu, a rua Buenos Aires
n. "28 e pedi um 'exemplar do Escrl-
yturaijãii Mercantil por Domingos Car-
reira, pois ii o tratado mais simples e
claro que ate lioje tem uiiuarecido ao.
bro o assumpto.

0P1LAÇÃ0 Tratamento aegu*
ro o efficaz com o
emprugo do PHB

NATOL. Innumeras comprovagões aqui
e nos Estados. Milhares do attestados.
Facll do usar, não cxlee purgantes o
6 bem aceito petas crianças. A' ven-
du nas Pharmacias do P.io e dos Ea*
tados. Depositários : Droearia Baptis-
ta — Rua 1" do Marso, :o — • Rio d«
Janeiro.

JNPICAD0R FORENSE
rilMIHMUAS t (VIUS

l-rtinclm — Jtiií, if, Flumliiu
Burbu-u ilu RmoiiiIo: Hittu.idn —•
.lulz, «Ir. 'loi-u Bi.p.lB.11 il" Campou
Tmirliihiil '1'tiPii'lni — .ml/,, «Ir, I-eu-
poldo Cilhar Uuuuo Hiilriid»; (.Hiaiiu

 jula, dr. M»rtlu|io Oarocz tlal-
dus üarratu; Onlntu — .Tulas, dr, Aliu-
lunlo Uuunu do Carvalho (0111 «ixur-
ciclo nu -" Vnru du UrpliaoB u Au-
Heuteu) u JuU em exurcluio, u hup-
l*lente dr. fiylviu Martins Teixeira;
Saxlu, — JuU. «Ir. Kdmundii «ln OH-
vetra Flguelredu; Sertuia — Julü, dr.
José Llnliarea (oom exarclolu nu
Juízo du Provotlorlu u Resíduos) o
Jula um exercício u HU|ip!«nte «Ir.
Uilz do Moraes «Jardim) CHtnvit —
Juln, dl', l^roderlco SusBDklnd.

I'RE)TORIAS CllISUNABS
I'1'.im-ln. — Jula, dr. Antônio Vlel-

rn Braga (licenciado), Julü uni exer-
¦ciclo o auiiplente dr. J. do Souza
Pereira EotafoBo; Segunda — Juiz
(vago), Juiz em exercício, o Hiippleu-
to dr. Mario Fernandes Pinheiro;
Tcrcolra — Juiz, dr. Antônio Ber-
nurdlno dos Santos Netto; Q «uta—
Juiz, dr. Joíiii Severluiio Carneiro «Ia
Cuiiliii; Oiiliit» — Juiz, dr. Álvaro
Moutliiho Ribeiro du Cóula; Sexla—
Juiz. dr. José Burle do Figueiredo;
Setlmii — Juiz, dr. Eduardo do Sou-
za Santou; Oltavii — Juiz, dr. AugutP
lu Sabolu da Silvu Lliua.

JURY
Sob ii presidência do dr. Edgard

Costa, servindo Ue escrivão o ser-
veiituarlo do -" Üfflolo Vroderico
Moss do Castro, Installar-se-ú. hoje,
âs 1" 1]- horas, a sessão do Jury
deste íncz.

Occupará ll tribuna da ucousaijào
o dr. Joaquim Heurlquu AUiíra do
Laet, -" promotor publico.

Será tiubmottldu a Julgameutu o
homicida Victuriuo <ie Sá que Já fora
chamado a Julgainenlu na sessio de
nittlo ultimo.

CHRONICA DO FORO
FOI COXDEMNA&O PELO «TülZ

UA 3' VARA ORDJJNAL
Manoel pereira de Oliveira, uo

dia 11 Je marco do corrente ániioj
cerca das 1!l> horas, uo interior do
botequim á rua Condo de Bomfim
n. S'ü, ao rec.eber ordem do prisão
por estar promovendo desordem,
conlra esta resistiu violentamente,
sendo .1 custo conduzido ao 17o' dis-
tricto policial, onde foi autuado.

Por sentença de hontem, o Juiz |
da -ü4 Vara Criminal, dr. Álvaro
Berfçrd, coudemnou o aceusado a
dois unnos de prisão cellular, gráo
mínimo do art. 134, 5 1", do Código
Penal.

PLENÁRIOS DA 4a VARA
Realizou-se, liontem, ás lo horas,

a audiência plenária uo Juízo de DI-
reito da -l4 Vara Criminal.

Peranto o respectivo Juiz, dr. Re-
nato de Carvalho Tavares, tendo eo-
nio escrivão o sr. Luiz W. de Aguiar,
compareceram a Julgamento os ac-
ousados André Cid y Cld, incurso
como autor «io dellcto previsto no
ur!. 2Ü7 do Código Peaial e Joaquim
do Espirito Santo, pronunciados por
homicídio culposo ua pessoa do Fer-
nando S.iligado, facto occorrldo em
13 de outubro de 1930 na rua dos
Voluntários dá Pátria.

O primeiro daqúelles réos obtlvera
Já ti-es adiamentos du^ seu Julga-,
mento, allegaudu para |sso u auseu-
cia do ijeu advogado, U\'. Nicanor do
Nascimento.

Conio esto não houvesse compa-
recldu ainda lioutem ao plenário e
não tivesso o aecusado direito a novo
adiamento, deu-lhe o Juiz outro ad-
vogado, quo foi requisitado da As-
sigtonciu. Judiciaria, q dr. Cândido
Gomes de Freitas.

O libello foi sustentado pelo 1"
promotor publico em exercício na-
quella Vara, Ur. Júlio du Oliveira
Sobrinho, e a defesa oral produzida
por aquello representante Ua Assis-
tencia Judiciaríii.

Em segundo logar, Col apresentado
o roo Joaquim do Espirito Santo,
que compareceu acompanhado do
seu advogado -dr. Renato Octavio
Brito de Araújo, que tez a defesa,
do seu constituinte, depois Uo haver
o mesmo promotor sustentado o li-
bello.

Os autos do anrboa os processos
subiram á conelusão Uo Juiz para
sentença final.

! DENÜNÕiA lSIPR«OKDFNTia
Por falia de prova, o Juiz da íi"

Vara Criminal impronunciou liou-
tem Domingos Nogueira.

E' quo o aceusado fora denuncia-
do por ter se opposto à prisão, uo
momento em que so originou ufn
eonflicto no dia 10 du marco do
corrente anno, no bar Hunseatiea no
Leme.

DOIS CRIMES REPUGNANTES
Perante o Juizo da -1" Vara Cri-

minai foram denunciados hontem
pelo 1° promotor publico, Adelaide
Nascimento, Ue nacionalidade por-

«om u iu| n, 3.8*2. do itutii a o Itúlll.no Frederico 1'urrtleru, pruprluta.tio do um armiizeiii, ft nm General
So" «Ü1 }% '"i10 <lclltítü Uu ""¦
£.11,° *' du ¦«•«mu Código,^ "TíIlSÍ"10 L'01" «¦ mencionada lei

wmm* '." iB.d!J ^Bl-Mi «i nicnorejEmilia o Aldim, do 12 o I uiiiioado edade, re»pooUvttm«nto,

EXPEDIENTE
SUPREMO TRIBUNAL FEÜERAL

4B" sessão em D do jtilhu do 1112-1.
— Presidência do niliilatro André
Cavalcanti.

A'k 13 liorus o mela abriu-uu a
sonsao, ncnulldo-Hu iircsentos ou mi-
nliitrou (;•!"..larãeM Natal, Lcoul Ra-
mos, Munlz Burreto, Pedro Mlblulll,
Viveiros do Castro, llermcneglldo do
Barros, Pedro dos Santos, Clomlnla-
no da Franca o Artliur Ribeiro, Bel-
xai-um du comparecer .os ministros
Herminio do Espirito Sanlu, presi-
dente, o Sebastião Uo Lacerda quu
so ueliam em goso Ue Ucenca e Clu-
dofredo Cunha e Pires o Albiuiuer-
que, prucuradur geral da Republica,
com causa Justificada.

Foi lida u aliprovada u acta da
aessâu anterlur o despachado todo u
expediente.

JULGAMENTOS

c «3
RADIO-JORNAL

CONFERÊNCIA RADI0PH0N1CA INTERNA-
CIONAL •

®
%

SAPATARIA DIPLOMATA
O MELHOR CALÇADO PELO MENOR PREÇO

47 — Rua da Assembléa --17 — Telephone: Central -1Ü88
PELO CORREIO

Em calcado para homem o senhora, mais
25500, em par.

Em alpercata, mais 1Ç500, em par.

I 6&*m, mm]**£j§r\
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Gasa de Saude Estellita Lins
OPERAÇÕES EM GERAL

CIRURGIA URINARI A — GTNEOOLOGIA
Apus u recente remodelação por que passou o estabeloclmaqto aesplts-

lar, leram ampliadas ás InsiailacOcs c creado novo serviço, era sereio ea.
poclal, para o tratamenlu cirúrgico dus Doenças das Vias Urinarias.

SALA AL BARRAN
Opr.rsráu, diárias o curativos, inclusive, exime, dc Halos X e do Labo-

ratorlo (sansue, urln» o pús), 12 dias  &oo$0ou
Dr. Estellita Lins, (da Urui Vermelha). Com pratica dos Hospitaes da

Europa. Avenida 2i de Set«mpro 824. Telepliouu: Vllla 0113.
'(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimuiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiii.

TO« MIX
Chromo amarello .. .. .. ..
Chromo vinho
Chromo preto
O mesmo modelo em chromo su

perlor 45$ e .. .....*-

TCC émA^mr ^*miltam. \^mm***mt\ íi
jmJ^Aw ^Vtmmmlmmmm**9^ \ Fl

MODERNO
Clu-omo côr de vinho, oom vista

beije, 35$000

VERA

PELLICA ENVERNIZAÇA
V.- 18 a 20 ,. .. .. «íbau
N.°a 37 a 3a  11*000
N.°a 3« a 40  139600

CHROMO CÔR DE VINHO
N.'» Ií » 31 ., .... 63000
x.»» a7 11 3S  79500 POPULAR
.\." 33 11 -10 .. .... DtMMO Chromo vinho ou preto, 249BOQ

Pedidos a SOARES & PAVÃO

***\\*\mmWm *\W m\\

Escola para.Chaufíeurs
Em virtude da próxima mudança da s*.

üe para o prédio próprio ti Avenida Salva,
dor do Si, resolveu o Director da Escola
Para Chauffeurs, com sede actual i rua.
«liacnuelo n. ssn, fazer reducçoes noí pre.
ços das inalricul!iá,.,dos dirrereiites cursos.
Minlstram-su irs|ruc(it>c|i a .domicilio.

DR. ADAÜTO J. BOTELHO
A..i"«en(e do Profr. |f. Roxo *,* Fa-
caUade de Medicina —> lUrdlco tio H-
N. de Alleaado» — Director do Sana.

(orlo Tlotnfo|;o
CLINICA GEinAL — MOLESTU-9

NERVOSAS E HENTABS
Franquea-se cirtrau. «" ui'tlnelU {ubuco. .Consultório: Rüa . Rodrigo Silva, 3».
Dirtjtm-so para » • ».:.**'y*'-.«uO U. 3^ _ Tel, c, 1S38 _ Kesidenela: Rua Gene*
Phouo Horto oili/. [ ral Polydoro, 104 (Bataíos*).

Appellai.íui crliillnul — N. 222 —
Vluuhy — Relutor, o ministro Leoni
Hanios; uppellunte, tíuetonlo RI-
helro; uppelladu, 6, .IU8ti«;a Federul
— Julgou-se preseripta 11 UOtjSo pe-
uai, ununlinementu, Ausentes oa ml-
llistroH G. Natal o Pe.iro Mibielll o
áeininlanu da Fránou,

Aggravos ilu ]K-tl«;iio:
N. 2.800 — Pernambuco — Ro-

lator, o ministro Arthur Ribeiro;
uílgriivuiite, a Companhia NaveffaeSO
Lloyd Brasileiro; usgravados, Aío-
vedo Fernandes & O. — Negou-so
provimento ao aggravo unanime-
lliente. Ausentes OB minlairos G. Na-
tal, Pedro Mibielll o Geniiiiiuno da
Franca.

N. 3.S14 — Paraná — Relator, o
ministro Edmund» LInis; aggravan-
tes, José Maxlnilnla.no Uo Faria
Netto; aggravaioB Hchimldt Frost
S_ C. — Negou-se provimento au
uggravu contra os votos dos mlnls-
tros Edmundo Lins e Munlz Bar-
reto. Ausentes os ministros G. Na-
tal, Podro Mibielll o Utmlnlaiio da
Franca.

N. 11.815 — Uio Ue Janeiro — Re-
lator, u ministro H. Burros-, aggra-
vante, o Ur. Sylvlo Martins Tei-
xeirai agsravados, C^Ma Maria
Ferreira de Albuquerque Mello o
outrus '-rr- Deu-su provimento uo
aggravo, unanimemente.

Aggruvo de Instrumento — Nu-
-mero 3.80(1 — Amazonas — Rela-
tor. o ministro H. Barros; aggra-
vante, Fernando Etzer & C; aggra-
vudo J. C. Araújo —- Nüo se co-
nheeeu do aggravo por ter sido tu-
terposto fora do prazo legal, una-
nliiieinente.

Carta testemunha vol — N. 3.417
— (3. Paulo — Relator, o ministro
Munlz Barreto; supiilieaute, Pe-
traiva Ue Bacchi; tiyppllcada, á Fa-
zfiiula Uo Estado de Ü. Paulo —
Julgou-se Improcedente a carta upa-
jiimemente.

Recursos c*traor«llnarios:
N. 1.-37 — Dlstrlcto Federa]

(embargos.) — Relator, o ministro
Ednjujido Llps; enibargaiito dosls-
tente, Rosinu. Mlche); embarcado,
Manoel Pereira 1— V'"1 homologada
a Uesistenwía requerida, upanlmo-
mente.

N. 1.70-1 -sr Llstricto Federai
Relator, o niiiiistru lildmundo Lins;
recorrentes, dr. Joaquim Narciso d4
Silva Mattos e outros; recorrido,
T|io Britlsh Bank of tíoutli ,\meriea
Ltd. 

"— 
Preliminarnieuto julgou-so

não ser caso de recurso extraordi-
nario, unanimemente.

N. 7.139 — Rio Uo Janeiro — Re-
la-tor, o ministro G. Natal; recor-
rente, coronel l.uiz Teixeira Leomil;
recorridos, Pedro Braut o outros —
Preliminarmente julgou-se não ser
caso Uo recursu oxtraordlnai-to, una-
nimemente.

Appéllacãcs eiveis:
N. 'J.190 — Dlstrleto Federal —

Relator, o ministro Leoni Ramos:
einbargantes, Henriqueta Miraberry
Pereira e Souza e outros; embarga-
du, á Companhia Seguros Sul-Amo-
rica — Foram recebidos os embar-
gos, unanimemente. Impedido o ml-
nistro PeUro Mibielll.

N. 3.6-1:! — ülstrluto Federal —
Relator, o ministro Viveiros dc Cas-
tro; l" appellante, o Juizo Federal;
2' appellante, á União Federal;
appellado, Amalio Abílio Soares da
Câmara — Negou-se provimento ã
appellac;iio. unanimemente.

N. 3.941 — Districto Federal —
Relator, o ministro H. Barros; 1°
appellante, o Juizo Federal; 2"
appellante, Manoel Pedro Medeiros;
3a appellada, a União Federal;
appellados os mesmos — Negou-so
provimento ás appellações contra o
voto do ministro H. de Barros que
dava provimento á da União Fe-
deral para julgar improuedente a
ace&u. Ausentes os ministros G. Na-
tal o Pedro Mibielli. '

CORTE ÜIi AtfPELLAÇÀO
Terceira Cauiar»

Sob a presidência do desombar-
gador Machado Guimarães, secre-
tariado pelo chefe da 3* secejão sr.
João Luiz Pinheiro da Hllva.

Compareceram os Uesenibargado-
res Francelino Guimarães, Angra de
Oliveira o Souza Gomes.

Esteve presente o dr. André Ue
Faria Pereira, procurador gerul Uo
Dlstrlcto.

JULGAMENTOS
Hábeas-L-orpus:
N. 5.337 -— Relator, desembar-

gador Angra; linpetrante, dr. Octa-
vio de Farlü Limoeiro, em íavar do
paciento Paulo de Oliveira -^ Jul-
gou.So prejudiçudo, á visla. da do-
sisteucia do impetrante.

N. ü.i2'34 — Relator, desembar-
gador Francelino; Impetrante, dr.
Hermogenes Nogueira de Oliveira,
em (avor do paciento Álvaro Perei-
ra -—- Ooncedeu-se a ordem, para
informações da 3" Vara Crimina).

N. 5.235 — Relator, desembar-
gador Angra; paciente, Joào Braga
Lopes — Concedeu-se a ordem, para
informações do juia do direito üg 4a
Vara Criminal.

EM SIESA
Recursos crimes:
Ns. 9-97 u 999.
Passagem de autos:
Ao desembargador Angra de OH*

veira.
Ns. 5.636, 6.701 e 0.717.
Ao desembargador Souza Gomes.
Ns. IS.-508, U.G0H. «.'665, 6,668,

ú.»SU o 6.9'5Í.
Em mesa (novamente);
Ns. 6.T8S,'0.880, 0,896, 6.U03,

0.830, 0.035, 6.888, 6.833, 0.974,
6,907, 0.042. 6.854, 6.965, 6.958,
6.952, 6.944, 0.»38, 0.91S, 0.913,
6.803 o 6.833.

lioeursos crimcb:
Ns. 987 o 991. ,
Com dia:
Ns. 6.580. 0.601, 0.615, C.&2J o

0.804.
Accordãos puullcailos:
Ns. 0.486. 0.533, 6.583, 6.694,

6.718, 6.752, 6.7<5-ti, 6.833, 6.850,
6.886 o 6.921., >

i:«iillzoii-i,r em Genebra (íiulssa).
no niea «le abril ultimo, uma confe-
renolu preliminar, com o fim de sr
fo"inur UIIIU "Entente" Intei-naelon-il
sobru* 11 rudlophonlu, tendo uldo
udopladas uu ruaoluçfiou luguliiti.-.-..

1" — Convoear-se, pura multo bre-
ve, umu nova conferência Inter go
viM-mimontuI, com o fim de facultar -1
ruilln-teleplionla a mais franca ovo-
lu\:fio 0 pleno desenvolvimento.

8° — Serem certos campos de ex-
toiisao de oiida reservados, oxcluul-
vumonto, fls omissões ra-dlo-telepho- i
nicas e mullo nitidamente Uealaoado.sl
dns destinados à radio -lelegraplila.

3" — Attendendo ú concldèravel
c.-ontrlliiilção «los amadores do T. S,
F., paru o extraordinário surto do
progresso da radio-tcleijliunlu. am-
pararem-80-lhos todos os direitos e,
rt'Dervarem-8e-lhoa certos campos,
pari, suas experiências.

I'1 — Llmltar-so o emprego das
ondas amortecidas, exclusivamente,
aos slgnaes du soecorro dos barcos o
aus signites horários.

A conferência preliminar faz uni

umpreear a radloplimila, te torne «*.•
tenslva a todos os Estados,

RADIOELEGTRIGIDADE BETROSPE
CTIVA

A titulo de curlo.tdadc, repreiluzlnioí
aqui esso apparelhú, quo, 1:011111 so subo,
foi o prliuolto que perinltllu a ltitorlpi;fl(*
pliotuimitiiilcu «Us con«iilos variáveis,

ttppeUü ú Hooíedttdo dfia NaçOea a \\
União Tolegrapllica Universal, para
que .-.c realize, quanto antes, a confe-1
rencia plenária.

,ls sociedades rádlophonlqaH sín
conviiladas, no próprio Interesso da
radlophonla, a fazer propaganda doa-
sa Iniciativa o a onvldar o" melhor
res esfonjos para quo os respectivos
governos Interveniiam em tal sen-i
tido.

Uma commlssão executiva provi-
sorla estft encarregada de estabele-
cer Um llame entro as diversas esta-
i.-ões de epilBuflo, aa companhias o 03
jornaes raJlophonicos.

FMnalmente. a conferência mani-
feslou o voto no sentido de quo a

I / 
' ¦¦_'/£/';..; ?t;\
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OSCILLOQItAPHQ «LONDCt. (1888)
Desde a época de sua crlaçlo, dou esse
engenhoso apparelho lotar a Innumora
appllcavOes, bem conhecidas dos eiectrl
clstss. Licita e dlzer.se, ollis, que certo»
apparelhos inscriptores empretrtdos 1100
receptores modernos das grandes csuçOc-

autorização, para os amadores, da do '1'. S. I-\ se derivam do oscUlographo.
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RÃ D/O TELERHONI A
nPPARELH(?8 RECEPTORES S TRANSMISSORES — PEÇAS S0BRESAÍ-EN*

TE8 E ACÇH8S0HIO8
LIGNEUL, SANTOS & CIA
Largo da Carioca n. 6, 1° andar

 RIO 0E JANEIRO ——

I PARA TINGIR T7k

CÁJÁ pâlP

0|fei* VE/TIDGi
| W ^ DE IMVE^Q I
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\\ LIVRARIA FRANCISCO ALVES j
1 Fundada em 1S54 — RUA ÜO OBVU)OJl, 189 — Klo dc Janeiro J
\ ULA hiZSRO BA-L.RO' 129 —. g. Paulo — UCA DA BAHIA, 1065 1

I r*"
Pri- 1

*

níCIiLO HOÍWSONTB
Ksta caaa tem um p-ando sortimento do llvriis do ensino

marln, secundário e superior, oa quão» vendo por preços baratlsal-
mos: assim como gia, mappai, globos, ouilc-rnoa para oacrlpta, de-
senho, etc. — Remettamoa catalogoi gratla para todo o Brasil.

.¦_¦ mi*** lunjjvinjuxn-nrViivvri"nnnfii^JTT^JtJ",'^*rj^fTMy,'T**r"**y->-a**-'>*--«--*-«-*t*-*'-**>-*1

ÀGASÀUi

; ¦••¦ ¦¦¦ - 
;. ¦ ¦ • ¦ -¦ .-¦ ¦¦,.¦¦-- ' — I ' 

,i 
' i Wli.

,1 Belleza e Juveatuâe constante!! I
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PRODUCTCS SCIENTIFICOS DE F. LOPEZ
I nrãn Ap V<»nii«: dli' * pelIp '"í-anf-neamento uma alvura ericaníadora,LU Lau UC v cima tornando a cutls nua, lisa,- branca e asseHnetla: curn
espinhas, cravos, fardas, pannos do rosto e todas as tmpureiüjs da cotis; 6
o inau filio e delicado de todos os preparados para » cutis.

Dovmrklína 
ai:illm- tinmítllftUinwte- o cur» ein poqcos dla< comleooca,ermoillld rrletrae, d,rtnroí, cm-ilnjtens, ferida", ÚWK> cspUOias o

suores desagradáveis,'
171^,. Ão DJ1«,„ produeto egual á L0ÇA0 DE VEHUS, porem de corrlOl ae Pelieza jevemente rosadu.

O A lir.o ° melhor produeto para arormosear os caoellos; toroft-os ma-UnaUlina C|0Si brilhantes e ondulados. Cura a caspa c a queda dos ca-
•jeilos, rapidamente di aos ualíolJos lieljeji e vigor, tornando-os abundantes
o bonitos. Perfumo sublime.

M; 
sem egual par» fortalecer e desenvolver os-smtjs caldos ou

amigenO atronlUados. tonia.nao*OB fortes e rijos, Produeto anajysado
na b. b. P.

r« 'I . • T nr><1_ f«í desappsrecei' lnstantaneajnento o cabello, pel-UepiiatOtlO Lapcí jü 0 penvgem do rosto ou do qualquer parte do
corpo; unlco que so pude applicar no rosto. Resultados gírgntrdos. Britar
lmltaçòis; cxlgii" produetos legltHn.05 de V. LOPEZ.

Vendem.se na* Perfumarlas: Bailn, Avenida e Cirlo; mt» Dreaarisa Hu-
ber, Berrini e Orlando Rsnaol. — Em 8. Paulo: Berusl & Cia.

 LABORATÓRIO F. LOPEZ — CAIXA POSTAL 11511
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HARMONIUNS
paru CAt-JJJ-LAS E EGREJ.1S

Orande-j*.ai'4eaade u preçoa redurfdoa"A GUITARRA PE PRATA"
sr — nun oa carioca — 37
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O JORNAL — Quinta-feira, 10 de Julho de 1924
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0 GOVERNO DA REPUBLICA E 0 GOVERHO DA CIDADE «BO
oc ãa»

ODO

NO CONGUHSSO

SENADO
A SES&lO DE IIONTKM

Com a presença de *w uenadoroa*
foi aborta a sessão, sendo approvn-
da, sem debato, a acta du reunião
luitaarler.

Foi Ilío o mandado imprimir o
parecer da ConimlasUo do, Instrucção
Publica, favorável á emenda do sr.
Arlstidou Rocha, já proposição dn
Câmara que prorogu até 31 du Julhode 1924, o prazo estabolccldo om
loi, para o registro dos diplomas ox-
podidos pela Escola do- Engenharia."Maokcnzlo College", do _. Paulo.
A emenda dilata o prazo para Ul do
julho do 192D.

Foi apreaentada, pela mesa, a ro-
forma do regimento, introduzindo-
lhe dlspoBlçSes cspociucn regulado-
raa dos tramites, que terá que sof-
frer a proposta do reforma constl-
tuclonal.
NECROLÓGIO' DO MINISTRO VES-

PA8IANO DE ALBUQUERQUE
Annunoloda a hora destinada ao

expediente o sr. Vespuclo do Abreu
communicou ã casa o fallecimento
do marechal Vespasiano de Albu-
querque traçando em rápidas con-
HideraçSes a sua blographla, enume-
rando os serviços por ello prestados
110 Exercito, na alta administração
do- palz o no parlamento,, como re-
presentante do Rio Grande do Sul.

O orador concluiu requerendo a
Inserção, na acta, do um voto do
pesar pelo seu passamento o a ro-
messa de um telegramma .do condo-
lendas á família do extineto.

Posto a votou, o requerimento foi
unanimcineiito approvado.

ORDEM' DO DIA
•Passando-so á. ordem do dia, fo-

ram approvadas as seguintes mate-
rias:, proposição da Câmara quo
abre, pelo Ministério da Viação, um
credito do 60:000$ para pagamento
6, Empresa Fluvial Plauhyenso; pro-
posição da . Câmara quu manda
admittir, sem .multa, u registro oa
nascimentos occorrldos no. Brasil,
desde 1889 até a publicação de nova
lei; o parecer da Commissão do Fl-
nanças opinando quo seja indeferi-
do o requerimento em que Deslderlo-Pinto Machado, carteiro aposentado
dos" Correios," -solicita relevamento de
preseripção para poder roclámar ju-
dicialmento o pagamento do uma

: gratificação uddieionul a quo uo jul-
._a uom direito.
'A CONSTRUCÇAO DE • ESTRADAS¦ . DB RODAiGEM'" Ém seguida entrou em 3* dis-
cussão o projecto do Senado que au-
toriza o governo a emprestar a par-
tlcular ou empresa, quo se propuzer
construir estradas do rodagem a
5:000$ por kilomotro o a auxiliar
a lavoura ;.do cacáo.'- . .

O sr. Jeronymo Monteiro, autor¦do projecto, fas; a sua j-astificação,
declarando quo desde o anno passa-
do tinha proposto a medida, que
visa conceder alguns favores, com
certa parcimônia, aliás, á lavoura do
cacau,, no sul do Estado da Bahia,
conhecendo aa necessidades da zona
cacaueira, dahi o seu gesto pro-
curando engrandecer a riquíssima
região bahiana onde a cultura do
cacau se faz com grande sacrifício.
Propondo qne o Senado, appro vo as
medidas consubstanciadas no > aeu
projecto, .terminou solicitando o voto
dos sams collegas para o projecto
que Irá proporcionar aos habitantes
daquella zona recursos de quo tanto
carecem para o desenvolvimento dasua principal lavoura. Approvada, a'

waaaaaaamm*m*Uewaaaa} _>¦ir—

matéria. Col remettlda íl ConimissOo
do Redacçao,

Nada mala havendo, foi levantada
a EOíiuao,

OOMSU9SAO DE PODEREI"
Para olclçüo dou seus dlrlgontes,

devo na reunir, hojo, a Coiunilssfio
du Poderes, quo terá do Iniciar os
trabalhou com a apuração daa clol-
çOcb no Estado do Riu o uo Ceará,
Já realizadas.

, COMiMISSAO DE FINANÇAS
Esteve reunldu a Commlssflo do

Pliiuiiçua, sob a presidência do sr.
Buono de Calva, sendo asslgnadou
oa seguintes• purecerus: favorável,
com unia cm«u*la, á proposição da
Camnra que autoriza u abertura do
credito d,o 1 . í<i .'. l!'.S.:!3 francos bel-
gas, pura pagamento á "tíoc.ieté Me-
tallurglque do Sambro e Mosello"; fa-
voravel,' D,*uniu emenda, iirorogando,
por, troa unnos, u execução da me-
dida quu Isenta do imposto do lm-
portaçlo o gado vaceum procedente
da Bolívia u destinado ús regiõos do
aVniuzonas e Matto Grosso; tavora-
vol, ao..vélo á resolução que concede
Isenção de direitos do consumo aos
automóveis do uso particular que
tenham sido levados pura o onlrun-
golro polo respectivo proprietário;
o, favorável, á abertura do credito
(ilimitado, para a recepção do her-
deiro du Itália.

ü sr, Euzebio dc Andrade juaílfl-
cou eslo ultimo parecer com os pre-
cedoutos, e o er, João Lyra deixou
do usslgnal-o om virtude do resulta-
do dos precedentes

laesat loac iono__3a_c=__acneMsn__s«_ao_= _0_* i-.it

CÂMARA
O QUE HOCVE FM PiãSSillitO¦ — LEGISLAÇÃO SOCIAL

Secretariado pelos srs. Heitor de
SOUZa o Domingos Barbosa, o sr.
Arnolpho Azevedo declarou os tra-
balhos Iniciados com a presença do
•13 deputados, tondo sido, sobre u
acta, feiuis declarações de votos pe-
los srs. Toledo Dodsworth o Maciel
Junlor.

O primeiro, affirniou que, so pro-
sento á .sessão em quu su votara o
estado dc sitio, teria dado seu voto
á medida, com restricções.

O segundo, disso que, uni attenção
ao governo, cuja siteuyãu, no mo-
monto, c de diffieuldades, daria mais
tarde a ros. osta quu merecia o Ire-
cho do discurso do .sr. Nlcanor do
Nascimento, proferido na véspera,
referente aos federalistas.

Approvada a acta, foram lidos os
papeis do expediente, quo careciam
de importância.

VOTO DE PEZAR
O sr. Collares Moreira fez o ue-

erologio do dr. Frederico Figueira,
antigo . político do Maranhão, cujos
destinos chegara a presidir.

Concluiu )ior pedir a inserção de
um voto de pezar, na acta, como ho-
nionagem á memória do mesmo.
Esto requerimento foi unanlmémen-
te approvado.

DEOLAiRA_lAO DE VOTO
Pronunciou ainda, algumas pala-

vi-as, o sr. Galdino Filho, declarando
que teria todo seu voto á decreta-
çüo do estado de sitio, se estivesse
presente á sessão em que a Câmara
approvaru essa medida solicitada
pelo governo.

- FAX/TA DE NUMERO
Aiinunciada a ordem du dia, a

mesa declarou não haver numero
para as votações. Antes de serem
levantados os trabalhos, ficaram,
sem debate, eneorradas as discussões
seguintes: 2", do projecto do Senado,
relevando da preseripção cm que ln-

Quando Médicos estão em Accordo
Um facto que causa grande satisfacção i
que, na profusão e confusão de medieamen-

tot. a profissão medica está em accordo em usar e recom-
mendar a Ehralsio de Scott sempre que seja necessário forta-
lecer o <_-gyj_mo humano. As palàms 

"tônico e reconati-
tunrte" applkam-se cabal e plenamente á afamada

EMULSÃO dc SCOTT $$&£&**

Cuidado com as crianças!
A maioria dt» fortlfkmntcs conhecidos. DE GOSTO DELICIOSOB*° *___? "-*-7*1 Pr^*r»4os' Rcotsisos - foif__>c*ite alcoólicos queraprcsenUm mn v-cirtedeiro perigo para os deücados organismosdas ("riaaças! ¦.,.«.-• 6.

'-1*ip ARJ^OINÁE O,ESTÔMAGO DÒé! VOSSOS 1TLHOS !
se eólio fraquinhos, pallidos, magros ou rachlticos, dac-lbcamueamento o

toitioo Xjoy^Ei^sp
o afauadoforttficouto «_ne não contéani álcool nem drogas nocivaso qne rabnsteco as criancinhas, tornando-a*, alegres, coradas e íor-rooaas. Vsm-ae em __ta*- diluídas em um cálice de agua assucaraduOs paes «ae nw ncareni satisafeltos com os erfeltos aàTONKJO LOVBKSO receberão a devoliicSo do dliüwlro nuo _asta"ram na compra.

Esta garantia se encontra cm cada bula do grando

TÔNICO LOVERSO
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correu o dlrolto de d, Maria Emilia
Martins do Carvalho, para rocobor
a ponsilo do meio-so-ldo, deixada
por sou marido; com parecer favo-
ravol da Conrnilssáo du Finanças; eespecial, do projeeto, (redacçflo du
emenda approvada o doslacada do
projecto li. 27-3, do 1983), reconhe-
condo de utilidade publica a Acade-
mia do Commercio do Alfqnas, om
.Mlnus dorues.

LIÜGISLAÇAO .SOCIAL
Pelu primeira voa, reuniu-se, hon-

tom, u Commiasiio de Leglslaç&o
Social.

Foram escolhidos 'seu presidento o
vice-presidente os era. Augusto do
Lima o Nlcanor do Nascimento.

A Commissão rounlr-sc-ú, ordina-
rlainonto, ás terçiis-felnis.
No Ministerio da Fazenda

Dcvldumento aaalgnada pelo ml-
nistro, fui tiansmittlda á Inspectu-
ria du Buncoa a carta», atente do
Banco Mercantil doa Varejistas, com
sedo om líeclCo, Estado do Peruam-
bllco.

Ao dlrector da D. F, Central
do Brasil o dlrector da Receita Pu-
blica pediu providencias no sentido
riu ser Intimado Woncealâo Cordovil
Pires a prestai' naquella repartição
o reforço de sua fiança.Ao seu collega da ropartlçáo
do Aguus o Obras Publicas o dire-
ctor du Receita Publica solicitou
providencias afim do que soja lntl-
mado u prestar fiança Octaclllo Luiz
Iticao

Ramos Sóbrio \ Cí

ção dos empregados da Alfândega
do Ceará, commereiantes e Indus-
triaea daquelle Estado que deveráo
compor as eommissões arbltraea, du-
rante o corrente anno.

Dando provimento a um
curso, u ministro resolveu attender
a uma reclanlaçSo da Bootli Lino
contra a cobrança da taxa de cari-

.dado exigida pela Mesa do Rendas
de Tutoya, no Maranhão, visto não
ser cabível tul exigência por partodaquella repartição, quando o pro-dueto dessa arrecadação so destina
á Casa do Caridade do Parnahyba.
No Ministerio da Marinha

O ministro da Ma-nmha nomeou,
por portarias do hontem, u capitão
do corveta medico dr. Fábio Alves
de Vasconcellos, pana exercer o car-
go do instruetor dc Padlolagemi o
primeiros soecorros da Escola Me-
dica da Armada, cumulativamente
eom as InatruoijSes de Leis e Regu-
lamentos conhecimentos úteis aos
médicos da Arniadn o o capitão-te-
nente Frederico Garcia da Soledade,
para exsnrcer o cargo du capitão do
porto do Estado da Parahyba.

Forani exonerados: o capitão
de corveta medico dr. Octavio Joa-
quim Tosta da Silva, do cargo de
instruuor de Leis o Regulamentos
conhecimentos uteia aos médicos
da Armada, matri ou lados na Esoolu
Medica da Armada; o capitão-te-
nente Honorio Neiva do Figueiredo,
de caipitão do porto do Estado da
Par-ahyba o o 1° tenente engenheiro
machinista Manoel Pereira dos Reis
Netto, de encarregado do olectrlel-
dade a bordo do navio-eseola "Ben-
Jamin Constant".

O ministro solicitou do dr. au-
dltor da 6* cireumecripção Judicia-
ria Militar (jurisdicção da Marinha),
que seja dispensado dos trabalhos
do Conselho de Justiça Militar para
quo foi sorteado, o 1° tenento Ber-
tino Dutra da Silvia, vl_o serem,
presentemente, n*-fceesa*rios á adml-
nistração naval.

Foram concedido-- pelo -minis-
tro UU dias do licença ao enfermei-
ro naval do 1* ela_se Francisco Ma-
chado Linhares e do ti-es mezes, ao
operário do Arsenal do Marinha des-
ta capital Carlos Avelino de Olivol-
ra, amboe pura tratamento de
saude.
No Ministério da Justiça

O ministro trausmitUu ao presi-dente do Tritmnal de Contas o termo
do contrato celebrado cam Costa
Sautos _ Comp., para o serviço dc
eonducção do cadaverea, atienadoa c
enfermos, aifim de aer registrado poraquello Tribunal. .

For acto do hontem foi natu-
ralizada brasileira d. Arminda de
Carv-alho, naturall dc Portugal o rc-
sidente-nesta capital.

Foram concedidas as seguintes
llceinjas: dc seis mezes, ao inspéctor
sanitário dr. João Nery, ao surb-in-
b-pector sanitário dr. Corsino Bouret
o ao D" official Francisco Euiz da
Nobrega Filho, todos do Departa-
mento do Saude Publica; uu aju-
dante fiscal da Guarda Civil, Joa-
quim Rufino doa Santos, ao profes-
sor eathedi-atico da Escola Polyto
ohniea desta capital, dr. "".ieinio
Athanasio Cardoso e aos guardas ei-
vis, Do*nii»gos de tíâ Raposo e Theo-
tonio José dos Sasuitos; de tres meues,
ao ohefe de serviço da Directoria' do
Saneamento Rural, dr. Arthur Ri-
beiro Guimarães, ao guarda civil
Lulü Caetano da Silva; do dois me-

I zes, ao guarda civil Arthur Teixeira
Cardoao; de 45 dias, ao sargento da
Policia 'Militar, Américo Joaquim' Pereira Caldas.

j — Foi concedido "oxequatur" á
i carta rogatória expedida pelas justi-

çaa portugue-saa ãs de S. Paulo, pa-ra avaliação du bens, cm inventario
por óbito òje Domingos Gonçalves
Carregora c Silva.
POLICIA

Está de dia á Central do Policia
a 1* delegacia auxiliar.

—- O chefe de policia assignou os
seguintes actos: nomeando o escre-,
vente do S" districto, Manoel da
Fontoura Rodrlguee, para exercer,
interinamente, o cargo de commls-
sario de 2" classe do 10° districto,
duranto o impedimento do effectivo,
Joaquim Albano, que está á dlsposi-
ção do Ministro do Interior; e. no-
meando escrevente, interino, do S°
districto, Jayme Corrêa de Azevedo.

(JUARDA CIVIL
Dia á sede central, fiscal Domin*

gos e ajudante Soares; ronda geral,fiscaes: Almeida, Carvalho, Acely-
no, Ovidio, Netto, Rufino e Siquel-
ra.

Uniforme, 3°.
—- Foram concedidas licenças: deseis mezes, ao guarda do 2' 473, e,

de trez mezes, ao do l1 265.Pelos serviços prestados, du-rante as íestua dos pescadores deBotafogo, foram louvados: o fiscalAgnelllo. ajudante França e guar-daa de 2* Ü3n. 692, 708 e 962- os de3* 1.035, 1.097, 1.228 c. 1.173, e, ode reserva 1.310.
O inspéctor exarou os seguin-tes despachos: na communicação dofiscal Sardinha' — provridencie o ai-

moxaríte: na petição do guarda de

1" 7 — do aceôrdo com o almoxarl-
fe; no de 1* 3S1 — sim, mediante
recibo; nn. petição do de 2' 528 —
como pároco ao almoxarlfc; e, na do
do 3' 1.031 —- sim, deixando roclbo.Tiveram permissão para usar
crOpo, no braço esquerdo, os guar-
dus 1,088 o 189.

Pastou a prompto do serviço
em quo ao achava o guarda 444,— Apresentou-uo prompto pa-ra o eorviço o guurda do 3' 1,102.—¦ Dovem comparecer, hoje, ft
secretaria, aa 11 horas, para depor,
os guardas 29, 188, 291, 3*5*1, 593.
Sil, 734 o 023, e á presença do cho-
fo do oxpedlonto, os ditos 439, 1.330
o 1.335.

Perderam u gratificação cor*
respondente ao dia do ante-hontem,
os guardas 341, 1,094 o 1.163.

POLICIA MILITAR
Superior de dlu, capitão Barboza;

official de dia ao quartel general,2" tenente Felicíssimo; medico de
dlu, civil dr. Chaves Fartei medico
do promptldão, 2" tenento dr. Mar-ton; pharmaceutico do dia, 1° tenen-to Aguiar: dentista de dia, 2* te-
racnto Suyão; interno do dia, aca-
deinico Samuel; auxiliai- do officialdo dlu ao quartel general, sargento
Guimarães; musica du promptidão,a banda do 2» batalhão; piquete uo
quartel general, 2 corneteiros do 4°
batalhão; ordens a assistência do
pessoal, 2 praças da Companhia doMetralhadoras; guurda da Moeda,
2" tenente Ruymundo; guarda do
Thesouro, 1" tenente Prado; guar— O -ministro approvou—o—rela— -da—do—quartel general, 2" tenente
Lage; promptldão no quartel gene-ral; 2" tenento Pereira du Souza;
promptldão no quurtel general, ca-
pitão Furtado: promptidão no regi-
monto de cavallarla, 2'' tenente Or-ro- hindu; promptidão no 4° batalhão,
Io tenente Gnrâel. Dias nos corpos:
no 1" batalhão, 1" tenente Verlssi-
mo; no 2", capitão Go-,1ucazcs; no
.'l". 1° tenente -Soldo: no 4", capltáu
Izlriru: no 5°, capitão Paranhos: no
regimento de cavallarla, 1" tenente
Kstellltu; no corpo tle serviços au-
xiliares, 2° tenente Telles,

Uniformo, 4° <i-h1-í).
No Ministerio da Agricultura

O director do Serviço de Indus-
tria Pastoril, attendendo ao que
propoz o chefe da secção de En-
zootius o Eplzootias, e tendo cm vis-
ta o disposto nos artigoa 8 e 12 do
Regulamento approvado pelo decre-
to n. 11.711, do D de marco de
1021, resolveu quo os Postos do As-

sistencia Veterinária do mesmo Ber-
viço tenham suas aedes nos so-
guintes pontos du paiz; Amazonas,
cidade do Mnn&os; Puri,' cldado du
Eeltm; Piauhy, cidade do Thorejjlna:
Coará, cidade do Quixadá; Parahy-
ba, cldado da Parahyba; Pernambu-
co, povoado Rio Brunco; Sergipe,
Aracaju'; Bahia, S. Salvador; Rio
do Janeiro, cidade do Campos; São
Paulo, Cruzeiro e Araraquara; Pa-
raná, Ponta Grossa; Santa Catha-
rina, Florianópolis; Rio Orando do
Sul, Passo Fundo, Santu Maria o
Bagé; Minas Geraes, Juiz de Fora o
Uberaba; Goyaz, Catalão; Multo-
Grosso, Campo Grande. Foi oncaml-
uhodo á Directoria Geral de Con-
tabilldado com Informação fuvo-
rnvel do Serviço de Industria
Pastoril, o requerimento om quoo criador Francisco de Paula
Vasconcellos, do Guuratlnguetá, Es-
tado do S. Paulo, solicita o uuxllio
do ãOOí por haver construído um
banheiro currnpatlcida om sua pro-
prledade agrícola.
No Ministerio da Viação

O sr. Franclaeu Sá approvou,
hontem a tomada do contaa da Rede
Sul Mineira, referente no 1° semes-
tro do 1923.

Ao dlreotor da Central do Bra-
sil, para quo Informo com urgen-
cia, o ministro transmlttlu um offi-
cio em que o prefeito de Mogy das
Cruaes solicita seja tomado nli de-
vida consideração um pedido do ne-
goclantes de carvão vegetal o lenha
daquelle município, no sentido de
aerem fornocldoa vagões para o
tranaporte dos referidos produetos.O ministro solicitou ao Tribu-
nal du Contas que seja distribuída ú '
delegacia fiscal do Tliesouro, no jCeará, para ser entregue por adlan-
tamento, em duas prestações, ao en- '
genhelro-chefe do 5° districto tele-;
graphico, a quantia rio 116:lO0S0OO,
afim do attender ás despesas com as
construcçOes dus Unhas telogruphl-
cas de Fortalcza-Iguutu' (circuito
auxiliar), construcçao atfi Coltés, 10!)
kilometros — Jaguaribo-MIrlm a
Cachoeira, passando em Riacho do ,Sangue, Sobrul-Mussapé, S. João do
Jaguaribe, Alto Santo o Umary São
Gonçalo.

O ar. Francisco Sá ainda pediuaquelle Tribunal seja distribuída por
adiantamento, ,ein tros prestações,uo engeniiolro-chefe do 11" districto,
em S. Salvadxir, a quantia do rela
85:250$, para oceorrer ás despesas
com us construcções das linhas te-
legruphicas do Barra do Rio du Con-

tas-ltnplra, Ituiisstr-Bom Jesus dos
Meiras e Cuctile, Cruz daa Almas-
Conceição do Almeida o Mundo
Novo-Morro do Chapéo,

—- Attendendo ao que solicitou a
dlrectorla da Central do Brasil, o
ministro solicitou providencias uo
sou collogn da Fazenda no sentido
do ser ouvida sompro aquella re-
partição antes do que, por parto do
Ministério d,n Fazenda, Boja realiza-
du a cessão do qualquor ilofl torre-
nou do marinha, comprehendldos
entro as estaçôea de Murlquy o Man-
gurattbu.

Attendendo ao quo requisitou
o presidente da commissão cxecutl-
vu da Terceira Exposição A.ro-Pe-
cuaria (Jo Lavras, o minlBtro auto-
rlzou o tranfinrto gratuito, nos tro-
cima de Lavras a Patrocínio, a Bom
Jardim, n S. Joilo d'EI-Rey o a 011-
vclrns, da E. F. Oeste do Minas,
dos animaes e objectos destinados
áquolle certamen quo so realizará
nos dias 14 a 19 do corrente mez.A' vlsta Ias Informações pre-
stadns a respeito peln Inspoctoria do
Portos, o ministro declarou no de-
legado do Tliesouro no Estndo do
Espirito Stuito, quo nno pode ser
uttendlda a concessão requerida porAnselmo Cruz de uforamento o do-
ínlnio útil do um terreno do mari-
nhas, Blto em Santa Cruz, naquelle
Estado,

Informado pela Tn-qiectorla dc
Portos, de que já foram ciubllcados
pola delegacia do Thesouro em Por-
nambuco, os cdltaos paru o afora-•mento perpetuo do um terreno de
marinhas, praia da Bôa Viagem,
ilha do Nogueira, município do Re-
cite, requerido por Octavio Cleinoil-
tino de Albuquerque o Pedro Belgnno
da Silva, ueni que previamente fosse
ouvido o sou Ministério, como deter-
mina a lei, o ministro solicitou as
necessários providencias ao sou col-
lega da Fazenda para quu não su
torne effectlva a concessão do afo-
ramento em apreço por vir a mos-
ma prejudicar os serviços do dis-
tricto de upparclhagem norte, já in-
stallados na referida ilha.Km 1921, o nosso cônsul em
Nova York, por solicitação ria untnl-
nistração dn Central do Brusll, 11-
quidou o seguro dos accessorios paratrilhos adquiridos em 1919 polu mus-
ma estrada a Trajano do Medeiros
& C perdidos no naufrágio do
vapor "Uberaba", e para evitar rie-longus por parto da companhia so-
guradora "The Automobile Insurun-
eo Company", do Hartford, teve de
consentir no desconto dc 5.274 dul-

Ini-s o 12 centavos, de modo que, do
seguro no total rie 9S Fa'.". lollara,
sú foi rocebida a Importância de
93.280 dollars o MS centavos.

A companhia BuguruUora ulle.oit
quo tinha direito aquella Importan-
cia de 5.274 dollars o 13 centavo:,,
contra o antigo Lloyd Brasileiro, ino-
tivo porquo a respeito o Mlniaterio
da Viação, levando o assumpto no
conhecimento do da Fazenda, sollol-
tou que, ouvida it commissão llqui-
duntq do referido Lloyd, fosse u
iiiesmu Importância levada a credito
da Central do Brasil.

Em resposta, o Mlnhrterlo da Fa-
zenriu declarou, junho do nnno pas-sado, que nenhuma re-iponsnbilliU-
de cubla ao Lloyd pelos prejuízos,
dnmnos emergentes o lucros ce.isan-
tos decorrentes do sinistro n conse-
quente abandono do ulliidldjo vapor,
conformo protesto liuor. osto e jus-
tltlcaçflo feita no JulZO Seccional da
cldado rio Fortaleza peln nri.-.iirador
da Republica, com a presença do
respectivo coiiimundunto.

Assim, não sunilo procedento aa
allegações da "Tho Automnlille ln-
suraneo Company", para exlmir-so
ria responsabilidade do pagamento
integral rio seguro do material riu.
Contrai do líriisll, o sr. Francisco
SA, solicitou, hontem, ao seu collega
do Exterior as neonsmirlas provialnn-cias no sentido do ser o assumpto
liquidado, aini.nvel ou Juillclnlmen-te, pelo Consulado do Brasil em
Nova Tork, onde se derem encon-
trai* os documentos necessários á
defesa dos Interesses daquella via
forrou, uma vez quo o caso estevo
dês-to o principio entregue ao citadoconsulado,
No Conselho Municipal

A sessão foi presidida pelo sr.
Jeronymo Penldo, com a presençado doze Intendentes.

O expediente escripto careceu do
Importância o a neta anterior foi
approvada sem debates.

Apôs haver o presidente dca-i-_niido
os srs. Piragibe, Beaumoiit e Gui-
marães para representarem o Con-
selho no próximo Congresso de Con-
tabllido.de, o sr. Ernesto Garcez re-
quereu a suspensão dos titabalhoa
om homenagem á data da indepon-
dencia dia Republica Argentina, pro-
pondo a expedição dc um telerra-m-
ma de congratulações ao prealdon-
te da Republica platina c ao cnibal-
x^alor Mora y Araújo.

Approvado iui"-anlmemente o re»
querido, loi a scisão suspensa cerca
das 14 112 hora.s.
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0 AUTOMOBILISMO FÁCIL

Deubte Phaeton

5:100$
Posto vagão

rtío dc Janeiro

Rodas desmontaveis e parti-

da automática 600$ extra.

0 Double Phaeton Ford satisfaz todas as
as exigências do automobilismo, aos menores
preços possíveis.

E' om carro de confiança, forte e durável,
é simples dc se dirigir, e vence com facilidade
todos os caminhos; tf emfim, o automóvel
que, em relação ao preço da tabeliã, mais
vantajosamente se revende, comoarando-se
com os demais.

Voiferette, 4:800S - Coupelet, 7:750$ - Sedan
4 portas, 10:050$ - Posto vagão Rfo.

AGENTES AUTORISADOS:
ELOY BAPTISTA $, A. E, Commercial S. Ctiristovam

Kua Senado, 185-167 Kua s. ohristOTanl( B6S.5„5
WILSON, KING & C°. LTD Ll SAL8AD0 & C,

nua 13 do Maio, 82 Bua Frei Caneca, 7 o 9

0 CARRO UNIVERSAL
V. S. poderá comprar qualquer modelo de carro por melo do plano Ford de pagamentos• semanaes. CONSULTE UM AGENTE

QUITAM® A, m
idr»02_:im:o oxM"iid<dr

DURANTE ESTE
T-r-11— _¦_!¦_>__¦! in ni ¦ _______->-_n'_i mm''am^^mmmmmmmmmaammammmWaMaaaaaiaaaaaMmTa

VENDA DE BALANÇO
Grande abatimento em todos os artigos de Perfumarias e

Roupas Brancas para Homens. ....

Ramos Sobrinho & Cia.
R_ sario, 91 a 97

próximo ^"vhustiida.
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HBTA5 MUNDANAS
ANNIVKRSARIOS

Kiusom unnou hojo:
A Bonhorlta Maria t"ylvlu, filha do

ni-. Afronto Pinto, funecionario da
tíocrotarla ilu Marinha;

 ;\. aenliorltu. Jardollna do Hs-
pirito «anto, auxiliar do dr. Raul
Leite; , •-¦¦

 O ilr. Olympio Momoyor, nos-
uo antigo uollega do imprensai

 O dr. *Podro Magalhães, cllni-
uo nosta capllal;

 Ü si'. Jeronymo Corrêa da oll-
va, uoinmorclanto o Industrial;

O sr. Edgar Parreiras.
i—i O sr. Armando Bandeira, do

conviireriilo desta praça o secretario
do Tiro do Ouora 53G.

(XBIIB.1TOS NTJTOIAES
Com a senhorlta Eltsta Paa-

soado, filha do ar. Cyrlllo Passeado,
estimado funecionario forense o
nroprlotarld ila cidado do Catagua-
zes, em Minas Geraes, o do d. Leo-
«adia Barbosa Passeado, acaba do
contratar casamento o ar Edmundo do
iWbuqueru.no Mello, auxiliar da Fox
fllm o filho do dr. Albuquorquo
Mello o do d. Bugonla Bandeira do
Albuquerque Mollo.
MUDOÍAS

Roallza-so hojo o casamento da
senhorlta Stella Ribeiro Carrilho,
filha do dr. Eiieas Carrilho o do
d. Gulonmr Ribeiro Carrilho com
o*dl*. Oscar do Andrade Lemos, me-
dlco, resldonto em S. Paulo, filho
do coronel Alcebladea Josfi Lomds
c dc sua esposa d. Anna Thereza
Demos.

Os aetos civil e religioso torao lo-
gar, respectivamente, as 15 o 16 ho-
ras, na residência dos pães da noi-
va. á rua Felix da Cunha, 28.

Reallza-ec hoje. o enlaço ma-
trlmonlal da «enhorlta Maria Alber-
tina da Sllvu Moiaea, professora mu-
nlcipal, com o sr. Renato Tourlnüio,
funecionario da Prefeitura desta cl-
dade.

Os actos civil o -religioso terão Io-
gar á tarde, na maior, intimidade,
na residência da família da noiva.
No acto civil aervlrilo de testemu-
nhas: por parte da noiva, o er. Pio
Dutra o senhora o o sr. Casemivo
Barbosa do Carvalho, chefe da fir-
raa Barbona, Freitas & C; por par-
te do noivo, o dr. Octavio Vian-
na o senhora e o «r. Eduar4o Tou-
rinlio, nosso companheiro de reda-
cção. No religioso, servirão dc pa-
ranymphos: pela noiva, o sr. Gui-
Ihetfmo dc Moraes e senhora o pero
•noivo, o or. José Nunes Cürtc-ítcal
c scrfhora.,
BAILES

Na noito do 13 do corrente reali-
zar-se-á, nos salSes Luiz XVI do
Copacabana Palace Hotel, um baile,
seguido de "cotlllon" de ricas pren-
das o de um fino "souper".

Os applaudidos artistas parisien-

RELIGIÃO

PITT^^

CABELLOS BRANCOS?!
A Loção Brilhante faz voltar a cOr

primitiva em 8 dias. Nfio pinta porque
nfio é tintura. Nfio queima porque nfio
centem saes nocivos. E' uma fórmula
identifica do grando botânico dr.
Cround, cujo segredo foi comprado por
200 contos dc réis.

ÜS' rocom men dada pólos principaes
Institutos Sanitários do estrangeiro e
analysaoa e autoriaada pelos Depar»
tamontos de Hyelei? do Brasil. ....

Com o uso regular da Logfio Brl-
lhante:

y,  pceapparecem completamente
as caspas o affeccBes parasitárias,

2» Cessa a queda do cabello.
30  os cabellos brancos, descora-

dos ou grisalhos, voltam & cor natu-
ral primitiva, s«m ser tingidos ou
queimados.

40  Detém o nascimento de novo»
cabellos brancos.

50  Nos casos de caUlcle faz bro.
tar novos cabellos.

go Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-se lindos e sedosos o a cabe-
0a limpa o fresca.

A Loq&o Brilhante é usada pola alta
sociedade de S. Paulo o Rio.

A* venda cm todas as Drogarias
perfumarlas o Pharmaolas do 1» or-
dem.

¦soa Randall o Floiollo abrilhantarão
a festa, cantando vnrios numoro».
FESTAS

A senhora d. Izaura Campos, cs-
posa do capitalista sr. Francisco
Campos, festejando, hoje, o annlvor-
sarlo do sou casamento, offorocera
um chi, as posaoas do suus rolacBo»,
CHÁS DANSANTES

No sabbado, 11 gerencia do Palaco
Hotol fará realizar 110 Jardim do
Inverno, um clifl dansante, com o
concurso das Juzz-bamls Aniiroozzl
o da Companhia Vclasuo.

Domingo haverá um cha eliiusiin-
to no Copacabana Pahico Hotol, om
quo tocarão us Jazz-banda da Com-
panhla Velasco o a do maestro Ro-
mou Sllva.

— Dopols do, amanhíl, domingo,
fis 17 horua, realiza-se no Hotel Olo-
ria mais um chíl dansante, o qual.¦vao constituir uma nota do rolov-i
da semana social carioca.
ENFEIWIOS

Acha-so gi-avemoiito enfermo,
o dr. Francisco Jardim; secretario
do prefeito desta capitai.. ' j
MISSAS

Rezam-so as seguintes
Hoje: •
na egreja do S. Francisco de

Paula:
as 9 1|2 horaa, om suffraglo da

alma do Raul Nlclsen;
na capella do Nossa Senhora das

Victorias, ü« i) horas, por alma do
Josí Pinto Vieira; -

no altar-môr, âs fl 1|2 horas, por
alma Ue Domingos Ferreira Manno;

110 altar-môr da matriz da Olo-
ria, fia O 1|2 horas, cm suffraglo da
alma dò dr. Aurelino Leal;

na matriz do Nossa Senhora cia
Candelária, áe 9 1|2 horaa, em suf-
fragio 'dá alma de mmo. Oermalne
Brnestlno Lan-at;

nia mesma matriz, is 10 horas,
em suffraglo Ua alma do dr. José
de Souza Condifi;

na matriz de Santo Antonio, âs
9 horas, por alma Uo Antônio do
Almeida Pinto;

na matriz do S. Francisco Xa-
vier, ús 9 horas, por alma do dona
Maria Amélia Uc Azevedo Lima;

na matriz Uo Santíssimo Sacra-
mento, ás S 1|2 horas, por alma de
Amadeu Ua Cruz Mattos;

na nuatria Ue S. Joaé, áa 9 1|2
horas, por alma de d. Juüeta Roque
Velasques;

na matriz dc S. José, ás 8 1|2 ho-
roa, om suffragio da alma do João
Soares da Cnuz;

•na egreja de Nossa Senhora do
Carmo, âs 10 horaa, por alma Ue
ü. Isabel Rodrigues Ua Sllva;

•no altar-mór Ua mesma egreja,
ãs 9 1|'2 horas, por alma Uo Arm»**.-
do Pinto Soaree ilo Moura;

na egreja da Conceição o Boa
Morto, ás 9 1|8 horas, por ailiua de
d. Cecília de Oliveira Dantas;

na egreja. de Nossa Senhora Mãe
Uos Homens, âs 9 1(2 horas, por
alma do U. Maa'!anna LlnUgren do
Araújo;

no altar-mór da egreja de Nossa
•Senhora da Luz, ás 8 1|2 íhoras, por'
alma do Heitor Tinto Ua Fonseca;

no Santuário do Coração de Ma-
ria, no Meyer, ás 9 o 10 horas, em
suffragio da alma do dr Aristides
F. Caire;

uo altar Uo S. José. ãs 10 horas,
por ulma Ue José BaSirva-Sobiiiiho;

ãs 8 horas, pelo repouso da alma
de Arnaldo Nunes. .

Amanhã:
110 altar-môr da matriz do Sao

Joaquim, as 9 horas", em Biíffragio
da alma Ue. João Gonçalves Ribeiro;

•na egreja Ue Nosea Senhora do
Carmo, 'ás 9 1|'2 horas, por alma de
João Tlburclo AVbano.

CATHOLICISMO
UAMAItA BCOLKSsAtíTIOA — EX-

1-DI'inNTI'

mm
MAIS UM POSTO DE EMER-

OENCIA
Estã installado na Avenida Passos,

58, o posto de louças de cujas tabel-
las de preços podemos destacar, entro
outros muitos artigos, os seguintes:
1|2 duvs. Ue pratos finos por 4?900;
1|2 duz. do chicaras superiores por
4JD00: 1|2 duz. de copos gravados, ar-
tigo extra, 3$200; apparelhos de toi-
letto desde 50$. A Taça Uo Prata,
N. 1089. — ••*

HAUPT&.C0
RIOdi janeiro

¦ UA m PtOOO.SD
SAO PAULO

OU* I0H-VI1TA.U

PORTO ALCGRS

^Al)T0M4r/f
v PARA ACUA POTJVtt "

Prof. Dr. Austregesilo ^ZHl
Cons. 7 do Setembro. 211, ás 3 horas.

Tel. C. 19SS

I ABASTtCIHSNTO CAÍANVKIO I
|rAÍA«t5IDI-|«ClA",HOTtlS,l40f*rrACS,tTO I

<Proce«ios ninlrlmoiilucu:
Provisões — Antônio Fcrrolra do

iPocjo o Anna Joaquina AJvcs; Do-
mlngus Manoel Pereira o Seraphina
Lucas-, Joso Rehoâa o lürmollnda
Rosa BIJo; Alfredo Octnvlano Dan-
tan o Zulmh-a Oonc-alvcs da Silva
Rodrigues.

Provisão còm licença do oratório
-particular — Eduardo Fruncisco
Pereira o Maria Conceição Oomes
do Souza.

Licenças do oratório particular —
Joaquim José Gonçalves o Andrellna
•do Oliveira Figueiredo; José For-
nandea Bnrbofl.i o Alzira dos San-
tos Affonso; Fablo de Oliveira o
IBdith' Sodré Borges; Oswaldo M.
Esquerdo Curty o Hilda Sodré Bor-
gcw.

Instrumento — Em favor do nu-
ibento Psluglo de Hollanda Mala, pa-
ra so casar com Flora Horta Mes-
quita, na dloceso do Juiz do Fora."Dispensa do Impedimento—Frank
H, Sundt o Constança Fialho.

LAUS PEREXNE
A adoração do Jesus Christo na

Hóstia Consagrada, será hoje duran-
to o dia, começando ás li 1|2 horas,
na matriz de Ipanema o durante á
noite, começando na 18 1|2 lioran.
na matriz Uo Sagrado Coração de
Jesus, terminando ambas com a
benção do Santíssimo Sacramento.

A adoração nocturna a partir das
24 horas, é privativa dos homens.

ROMARIA AO SANHUARIO DE
NOSSA SENHORA APPARECIDA

Em vista dos lamentáveis aoonte-
clmentos occorrMos no Estado do
S. Faulo, a grande romaria promo-
vida pela Liga Catholica da matriz
de Nossa Senhora Ua Conceição Uo
'Engenho Novo, fica transferida pa-
ra Uia quo será -previamente annun-
claflo.

SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Como todas as quintas-feiras, ho-

je, serão rezadas missas com cantl-
cos o communhão, em louvor ' Uo
Santíssimo Sacramento Ua Eucharls-
tia, nas seguintes egrejas desta ar-
chMlocese:

Matriz do Santa Rita — Missa
com cânticos e liarhionium, ás 8
horas.

Matriz dc S. João Baptista da La-
¦rôa — A's 7 horas, missa da Confe-
renefa Uo Santíssimo Sacramento,
com communhão, cantos o benção.

A's 7 horas — No Santuário do
M«yer o na matriz de S. João Ba-
ptista da Lagoa c na egreja do Nos-
3a Senhora do Parto.

A's 8 horas — Nas matrizes da
Salcttc, de Santa Rita, do S. José e
da Gloria e na capella dc Nossa Se-
nhora Auxiliadora.

A's 8 1|2 home — Na Cathedral
Metropolitana.
MATRIZ DE S. .IOAO BAPTISTA

DA L.MGÔA
A Conferência do Santíssimo Sa-

cramento faz celebrar hoje, ás 8 ho-
•ras, missa com cânticos, harmonium
e benção Uo Santíssimo Sacramento,
em louvor Ue seu excelso e glorioso
orago.

Finda a missa, o Sanüesimo Sa-
cramento do atoar ficará exposto (1
adoração dos fieis, até ás 17 horas,
quando fará. o onocvramJonto com
•cânticos, preces e benção.

V. E A. O. T. DE NOSSA
¦SENHORA. DO MONTE DO
 CA-RMO' - •¦ - ¦

IPrecedendo" a festlvldaUo da Gio-
Tiosa NobS,v Senhora Uo Monte do
Carmo, realizar-ae-á, na egreja desta
Veneravel Ordem, de hoje até o Ula
18 Uo corrente, ás 17 1|2 horas,, o
novenario da excelsa padroeira Ua
Instituição.

Na. festividade, que ee celebra no
dia 2 0, com o brilho e pompa costu-
modos, fará o pane-syrico da Virgem
do Carmo, um orador sacro desta
calpital.

Ao maestro padre Antonio Romu-
aldo da Silva está. conf liada, para a
festa e novenario, a organização da
orchestra que, sob sua regência,
executará seloctaa composições de
consagrados autores de musica, sa-.
era.

Foram convidados a assistir a es-
tes actos do uulto e louvor á Sobe^
rana Rainha Uo Carmello, toUos os
iirmãos graduados o ruaos e fieis
devotos desta capital, cuja presença
dará maior realce â solemnidade.

SANTA BDWIGES
Na matriz de S. Joaquim, onde

tem a sua séde, a Devoção de Santa
Edwlgcs, protectora dos pobres c
do:; Individados, fará rezar hoje, ás
8 1|2 horas, missa com communhão.
cânticos o benção'do Santíssimo Sa-
cramento, em louvor desta milagro-
ea Senhora.

SENHOR DESAGGRAVADO
Amanhã, na Cathedral, a Devoção

do Senhor Deeaggravado fará ceio-
hrar, ás 9 horas, missa com com-
munhão. em louvor do seu excelso
padroeiro.

REUNIÕES
A's 19 honiH ilo hoju rnunoni-HO

nn seguintes conferências vlcentinns:
do Nouki tíoiihora dn Lourdcs, na
ogroja do Furto; do Ncxwa. Senhora
do Loui-des, do S, Cltrlstovão o San-
la Ignez, tia matriz de S. Christo-
vão; do Santíssimo Sueiamoiito, na
matriz do Santo .Affonso do Llgorlo,
110 Santuiirlu do Meyer, o ás 20 lio-
ras, do S. Geraldo, nu matriz do
mesmo nome.

ESPIRITISMO
CIRCULO CHAim-AS

Em Botafogo, ft rua Voluntários
n. 18, Botafogo, sedo do Circulo
ChurltuB, haverá hoje, ás 20 horas,
a sessão do estudo do costumo, sob
a dlrccçfio do sr. Ignacio Bittencourt,
rodactor-chefo do qufnzenarlo "Au-
rora" editado nesta capital.

CONFERÊNCIAS DO.M1NICAES
No próximo domingo, 14, o nosso

confrado general Jacques OUrlquos,
realizará uma conferência publica
110 Grêmio Luz o Amor, de Uangu",
ú rua Silva Cardoso n. D7, devendo
começar á lioru habltuul.

.URUPO ESPIRITA SEBASTIÃO
Realiza hojo, fts 20 lioras, em

sua séde, ft travessa S. Vicente do
Paulo II, l1". Iladdock Lobo, a aos-
são semanal de estudo o propiignn-
da da doutrina espirita. A tribuna
será oceupada pela escrlptora so-
nhorita Pedrina Lima, que fará uma
Intcressanto palestra.

A presidência será. feita polo sr.
Guatnvo Macedo, presidente da Cru-
zada Espirita.

A entrada é franca.
São todos convidados

THEOSOPHIA
AOS PE"-i DO MESTRE

' "Pergunta 11 ti mesmo como

EM NICTHEROY
1 I....I 1 » 1 ammt

CAIU DO DONIIE ira FRAOTUnOU
A PERNA

lloiitom, ua 11 linniH, quando sal-
lava ilo um bondo ft portu du aua
1'onldenclu, ft rua Benjamin Cons-
tunt ri' 223, nn vlslnha cidado, foi
victima do uma i|ii<éi)u o menor
Octnvlo, do 0 nnnna do edado, filho
do Gastão José dos Snntos,

An cuir, Octavio fracturou a por-
na esquerda, sendo soecorrido no
ponto cie Asslsioncla Municipal o,

6111 stJguld.i, removido para o Hon-
pitai do S. João Biiptlãta, ondo fl-
cou Internado,

ACCIDENTES NO TRABALHO
Honlem, quando ti-itly.illiiiwi na

fabrica do phosphorotf Orlou, no
Barreto, foi victima de uni acclden-
to a operaria Izaura Arnaldo, brasl-
lelra, solteira, do 19 annos de edi-
dc, residente ft rua Dr, Porcluncula
s|n., cm S, Oonçnlo.

Izaura soffrou ferimentos contu-
sos no dedo médio du mão dlroltn,
em virtudo de ter aldo o mesmo co-
lhldo pela engrenagem do uma ma-
china.

Foi a referida operaria soecorrida
un Gusa de Saude Icarahy.

— Pol tnmbem victima Uo um
accldcnlo, quando tr|iibalhava nal
offluiniis dn Conipuiihla Cantareira,
o operário Milton Barreto, brasileiro,
branco, do IS annoi cie odudo, re-
sidente ft rua Capllão-Môr n. 160,
o qual recebeu ferimentos eontusos
110 dorso do pé direito e na região
plantar do mesmo pé. BArrcto foi
soecorrido no posto do Assistência
Municipal.

Imposto sobre os vencimen-
tos de íunecionarios da

policia

Vehiculos
unno

Em solução 11 uma consulta da
ChoJ.ittira di- Policia Uo Districto
Federal, sobro se estavam .sujcltaa
ao invpmito sobre vonclmentos as rc

farias dm trabalhoso soubesseajservas da Inspectoria de
uuo ò Mestre viria Immediata-! e da Guarda Civil, durante
mente vel-o. Oa mais sábios mo- j passado, o director de DOE-pes.-i Pu

lhor entenderão a elsnífieaçâo | blica mandou fosse respondida
deste versículo. Ha ainda, além .consulta afirmativamente
Uesse um outro semelhante, \ amparar 11 Isenção desse tributo
¦porém, multo mais antigo: "Em .nenhuma isenção figurada 110 artigo

qualquer coisa que a tua mão 2» do respectivo regu amentor devei -
- do o alludldo imposlo, coTbrado ate

;!1 Ue dezembro Uo anno passado,
ser recolhido ao Thesouro Nacional
como receitu.

| CHRONIOnETA PARISIENSE -mm infantis 
| 

1

a
não

. Copacabana Palacêlteí §
13 DE JULHO DE 1924 M

Elegantíssimo baile com riquíssimas fma
prendas de "Cotillon" e "Souper", ^

em commemoração ao 14 de Julho Mm

RANDALLeJLORELLE H
AbrilhanUráo o bali», com números interessantes pÊÈ/l

V OBRIGATÓRIO CASAC» OU "SMOKER" ^M

Rei«'rvtm-«e me»»» nas recepções: do PALACE HO- fãínS
TEU, Tnl. C«ntr»l 1.9Í3 e do COPACABANA PA- QfAu

LACE, Tel. Ipanema 1.400 EgTffiJ

¦L. *SSS S3v ' «Jit âu""i»/i—ii M>****3 n.., -ii ^**^ü)\UlKf

tenha de fazer, appllca sempre
toda a tua força."

Um dos grandes meios do aeju-
mular energia e de economizal-a so
encontra expresso nestas poucas pa-
•lavras: "Em tuUo quanto fizeres,
appllca toda a tua força."

Um Uos maiores vícios e defeitos
Ua nossa raça consisto Justamente
na Uispersão Ue energia. Quasi sem-
pre — principalmente 

"no que 
peita á força mental
mos muito mais do quo seria r.ecas
sario para a execução do um traba-
lho ou para a solução do um pro-
blema; isto. aimpleanielítc. poiauct
nos damos ao "«port" ou antes, ad-
qulrlmos o habito inveterado Ue
pensar em duas e tres coisas au
mesmo tempo, com a mente Irre-
quieta e inconstante. E o mais trís-
te no fim do tuUo, é quo multa
gente suppõc tal habito uma quali-
dade, o que quer dizer que delie «o
não lenta corrigir nem procura ap-
plicar nesse sentido o ' menor es-
forço.

Quando se trata, porém, de pene-
trar no caminho Uo Oceultlsmo, o
caso é outro; é preciso não esque-
cer aquellaa sabias palavras Ua ".Luz

Sobre o Caminho": "A natureza in-
teira do homem tem quo ser sabia-
mento aproveitada por aquello que
deseja trilhar a Senda".

For isso mesmo acerescenta ainda
o extraordinário livrlnho que "as

' 
virtude»' são totalmente inúteis
quando isoladas". O crescimento do
homem tem logar segundo uni plano
Uado e cheio Ue harmonia — o é
inUispensavel conhccel-o para obe-
Uecer-lhe se so quizer alcançar um
exito real. E' o conhecimento deste
plano que a Theosophla nos pro-
porciona.

Applicar toda a força e attenção
naqulüo que se faz, além Uos bene-
ficios decorrentes da perfeição Ua
obra executada, sobrelova a poósi-
bilIUaUe de effectual-as cada vez
mais perfeitas e, muls que tudo is-
so. sobresae o valor Uo poder con-
quietado pelo espirito sob a fôrma
Ue energia prompta a ser utilizada
a qualquer momento e em qualquer
obra útil, A esse poder Ue auto-
dominio chama-se Yoga.

Como preparo para a prática Uo
íoga é indispensável, pois, executai'

o trabalho deste modo, pois a yoga
realmente é — como disse o grande
Pantanjali — a cessação das mocll-
ficaç3es üa mente.

Ora, paru. attingii- semelhante
"cessação" é indispensável aprorei-
tar toilus as opportunldados que a
vida Uiaria no.s offereco Uo dominar
d nosso mental — c es«is opportu-
nidudea são tantas quantos o.s mi-
nutos da nossa própria existência. E
no fim deasa pratica, depois de ai-
cangado o exito nella, oncontra-se
a verdadeira paz.

Rio, 9 de Julho do 1324.
Alelxo Alves dc SODZA.

N. B. — Indicamos a quem nol-o
pedir, onde se podem obter as obras
theosophicas.

A exportação do xarque rio
grandense

O minlsro declarou aos inspecto-
res Ua» Alfândegas situadas nas

Hlínando- fronteiras do Rio Grande Uo Sul. que
'dns documentos expedidos para a

exportação do xarque riograndenso
em transito pelo território das na-
ç5ès llmitrophes, deve constar a es-
pecle Uo xarque a ser exportado,
isfo é. «e ee trata da qualidade Uc-
nominada — manta — ou da conhe-
cida sob o nomo do pato.

O frloslnlio tão agradável que esto
benigno Inverno nos tem proporcio-
nado, vem naturalmente, impondo a
grandes o pequenas necessidades Uo
agasalho.

Ao voltar Ua cidade, depois dns
idas e vindas das compras e o facll-
cio aquecimento do exercício, o ar
fresco do bonde tornar-se-ia dosa-
gradavel se não fossem as nossas ca-
pas, mtuitas o capotes.

A capa ainda continua om grande
moda, mas o "manteau" pode-se
multo bem dlzer que não lho íica
atraz.

Aos pequeninos estes "manteaux",
são absolutamente Imprescindíveis.

A capa, escorregando com faclli-
dado e podendoso semi movimento
quasi deixar cair, agasalha menos do
que esses bonitos capotes modernos
que não se pode tirar sem uma pe-
quena Ulfflculdade, c são cuidados Q
elegantes como verdadeiros vestidos.

Nossa gravura apresenta hoje,
quatro galantes modelos do "man-
teaux".

O primeiro é para mocinha, exe-

cutudo em drapella bclgo Usa e or»
nado do grupos do pregulnha» entro-
melados com um bellisslmo bordado
chinez em tons pretos e vermelho».
A gola é "batoau", cruzando ampla-
mente um dos lados sobre o outro.

O modelo 1 é de crcpella Uso mar-
ron oseuro ou azul marinho, sendo c
final das mangas e a parto baixa dl
sala Inteiramente bordado a corei
vivas-, dua» bonitas flvellas fecham-
no na frente, a altura da cintura.

De tecido Impermeabilizado o gra-
cioso modelòslnho 3 tem como en-
felte, alegrando-lho o» sombrios azul
escuro, tiras de couro vermelho,
formando vlézes, s&o d« couro
tambem o» dol» grandes botfie»
qu» o fecham de um lado. Para
menino .nada mais pratico e elegante
a um tempo do que esse pequeno"quartlor-maltre" do modelo A.

Acompanhando um costume ,m»rl-
nheiro, e dc kasha azul-marlntio còm
gola branca, botões dourado» e ata
borcladosinho amarello nas rrianB»».

...... CHIFPOX;

' 
Si V. Exa. SOFFRE

do estômago e Intestinos, 6 porque nio
usa o Elixir do Ctmomilla Oranjo
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CASA MARESCA
25 - RUA CHILE - 25

Meias para homens, senhoras e crianças — Todos os
typos e qualidades — Da Fabrica ae consumidor

Casa üuiomar
CALÇADO DADO

A MAIS BAKATEIRA DO BRASIL

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA- GUIO.IIAR lança no merca-

do mali uma mnrcn de aua criação

1^jE'^t
..i'lí&:„

UA-TA-CLA»

Em raqueta escurnt

de n». 17 a 30  5*50*

dc nu. S7 a 33  0»500

dc ns. 33 a 40  **""500

EnTcmlxnúaat

dc ns.
dc ns,

17 a 10
17 a 31
33 U -10

8*000
10*000
l-tttOO

Turbinas fiydraulicas
Reguladores automáticos

Fabricação do macMnas em geral
A£S£='

RECWTRflDfl

EMPRESA INDUSTRIAL.

Fundição Guanabara
ESCRIPTORIO:

Ru» Assembléa 15 — 1°
Telephone: Central 670

LIMITADA
" 

FABRICA:
andar Rua Conda de Bomfim
RIO Telepliono: Vllla DD»

264

Pelo Correio, mal» 18500 por par.
Rcmeltcm-Hc catalogo» illnstrndo».
GrntlK para o Interior n quem o» «o.

licitar.

Fedidos a
l

JÚLIO DB SOUZA.

ni,_ ^H-

¦ OLEO CRI ¦
I Simplicidade*. II ' ' ' ' '

| Píqweno Consumo '^M
I '"¦*'DE COMBU^ÍVEL. ¦
I Mínimo espaço- i ¦
¦ íStXHlOA RAPlQft- ¦
M COMMANOO flOMC ¦

I COnMNMIA ÜKFD0«ÍAZ« 11
B mo ot jMtwtwd J

PARIQUYNA
CONTRA TODAS AS

MOLÉSTIAS DO FIGADO
|Ri^oc*^JNr*AMnj*g

DR. ESTEVAM REZENDE

&&73 PMr-í

HOTEL VISTA ALEGRE
SANTA THEREZA - Tel 607 B. M.

Chalets novos e c >nfortaveis, com sala de
banho completa

COSINHA DE ORDEM

lUo tayt» a

«oacr nen rjaonitas sao a divisa dp

ter vm uwatttmta
e a ttttt.

RÜA DO PASSEM) 110 (Largo da Lapa)
Vmeeemaa imtmfrar*; saatki e «¦pllL«t»ea -rara «a tatatam. Oa '»•«-

A "tTTDlO DE RBCLAHE rORIfECEMOS

n«i»»iiiiinii i«oict«»i tavtmttaaa, c»tyio minid» ,. Muetoo
Sala de írmtar *f*»llandc»a.. ...»  lsOMÍOOO

GARGANTA
NARIZ E
OUVIDOB

Ex-aíJunto do» arafa. Wclagraenact,
Gimrouii, PaasoTT, em UerlUa •

Ticniuann, cm Vleaaa

TRACHEO-nnONCHO-ESOPHA-
GOSCOPIA

Tratimento cirúrgico da ozsna (t«»
chnica do prof. Seiffert). e da» da-
cryocystltes (operação d» West)

coneultorie: Rua do Carmo, 5, Mq. 81a
José, do 2 âs 6. Tel. C. 26B2. Resi-

dencia: Regina Hotel, Ferreira Vlan»
na. 29. Tel. B. M. 3752.

Dr. Renato Paes Leme
iDo Hospital da Gfomftoa)

Operações, riartos e moléstia»
das senhora»

CONSULTÓRIO: 7 d» Setembro, 19»
TeJcphone: Cecü-al 142S -

RESIDÊNCIA: Barão d» Ubft, II
Telephone;- Villa 2505

;^^V^^^^t^^^t>¦^^^^¦WV^¦^^^^^^^^•^^^

Lâmpada Meyer
;_ im^tmmmÊtmmammmmmmi^mÊÊmmmmmmaammammm

¦ A» lâmpada» Meyer sio praticamente in»
quebraveis, dantlo. matfnlflea receptação livre
de qualquer ruído.

Dlspenaam supporte e cada lâmpada tem
seus cllps ie fixação. ,

.Funeciona compelia secca — 2 5» volts
consumindo U de amperes. . ,

Sio dectetoras, ampliadoras t oscllla»
doras.

Comprem as lâmpadas MEYER e
verifiquem o seu alcance

Receptores da uma "válvula Meyer 260TJ0C0

MAYRM VEIGA & Co.
•*>¦

21 — Rua Municipal — 21
RIO DB JANEIRO

Puramente vègatal —- Para
tostas, brenchltes, asth-

ma • daanças aulmeaaras
'tfncvmlna 

HILM-ÍU
Declaro què, soírrêtldO II» um» tr»ve atrecçlo nos pulmões, »eóm-

p»ab»dt de t»»»e com escarros de í«r*«e, feote, rtuiUo tastlo e «ftande .
abatimento, depois do uso de mtfitos remcdtos, aconMHnMitt-lrie o ia-
rape NUmiMUif que «m boa hor» expetlmenMI, tenló oktMO os me-
lnoíes- resultado», pônjüíti», aefio-me cornplewnente r«M»»«ec«o, o
tiue devo, sbalxó de Deiiü, a Ho f)roa.*rl6ío roedlcilDento.

RIO de Janeiro, 10 de Abril de 1(111. — AUGUSTO GOffÇiJLVES
MARQUÊS. — ftssldenclt: Ru» do curihs ri. 31, fia»0M*y.

Bm tÓBÍi» ss droNHt» e pbaBuaclis. — Agante»: 9ILTA, mmts
& c. — i» dè ií»r*ío, ü» e ííi. •*• «io.

._¦_.'. .lÈAá



p,wwf!!s«^^ WMWHWHWWMMBIMIWgaffl^m

^r^^^T"^*^******'™"^™

Kl'
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«EHMDO 01 Ulll» E SE TTT-L03 O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS I COHmWESTÍTJIBaà, *nilOMiiBBU3}3

ItlO, 10 DB JULHO DB 1034.

MERCADOS ESTRANGEIROS
¦LONDRES, S de Julho,

Dn naii-o ila rnclaterrn. .... . .no Banco da Françan» riiiiii-o ,|ic ii.,ii.. *,no iiiineo de Hespanha
J)o n.uiei, da Allemanhai-Jm Londro», 3 iiidüM ...,...,lia), Nova Yurli, 3 mezes

CAMBIO:
Jjonilrea M/llnup|l«s, ft vista, t, . . ,fldinyn H/l,oiirties, li vlstn, por £. . .Madrid r.'Uiiilre.N, ft vista, por £ . . .Lisboa s/Londres, A vlstu (t/compra)* ,1'or ....... E»uLisboa s/tondro», ft vista (t/vendn)• _, ,1'or » , . ,' .. , ,Par« s/Londres, ft vlíta. par £. . . .Pnrn h/IIiiIIii,- ft vista, por-KW Lr, . .Paris s/He*pnnlin, ft vlstn, por 100 P.N. Jorh H/Undres, ft vlstn. por £. . .N, Tork B/Purls, tel. Iinnenrlo. por F. . N. yorlc s/Oenovn, tel. bnnenrlo, por L. Ws.
íí' J,0-"1' "/Mnrtrld, I, tel. por 100 P. . Cls,
íí' ,.nr,< "/Am.lcrdnm, por 100 F. . . Cia,N. *Vork s/f»tiln«n, tnl. bancário, por F, S, Cts,N. Vorlt s/Tlerllm, t. tel. por M. . . . "
--. ÍOI-K «/Briixcllna, por 

TÍTULOS BRASILEIROS!Federaes;
Fundlnir. li %..,Novo . uiulViir. 19'n'. '. '.'.'.'!'
ConversUo, 1910. 4 % .Do mns. B % ... , ;.*¦¦••• 

• •
Estaduaes: 

¦¦•••••••

PWrlclo Federal, T, 
RWio Horizonte. 190;, (! 
{jatado iio Itlo. botina ouro. B % . . ,lialado da llnlilit. emp. ouro, 1913, 0 %

TÍTULOS DIVERSOS:
Brnull nnllwny Conluiou stock .
griisillnn T. Llpllt*&-Pòwer C. Ltd. Ord.S. Paiijo Railway Comp, Ltd. Ord.Leopoldlna Hiillwny comp. Ltd. Ord. .Dumont Como c. Ltd. 7 Vj. Com. PrefSt John d-pt-ltcy "Mli,l,i„'Ord. .
«Io Flour Mills _ Oraniirlcs Lld' 

' 
.London & s. American T.anXi. 

' ' 
.Mu.-n Real InpiezB, Ord. .......

TÍTULOS ESTRANO GIROS i
Emp. do Guerra Britannico. G %, 1927/17Consols. 2 \<j % . . . . .....Itento Franpalsoj *i %
Rente Françalse. .*) % (Bolsa do Paris)RcnleFranenlM-, 1918 (Intesrallzado) .Lente Françalsõ, õ % (Bolsa ile Paris)

Desconto., Câmbios e Cotações
Bontem Anterior

• 4 4 %
0 8 %

. 3 « %
lio on •ü.

o Vi a 7/io
3 Vj 0 Vj %

•/,' im.nu 08.7S
I., 101, SO ini.Mi
1'. 3;', 60 • 33,83

Eso. 15C.00 153.00

Eso. iii_.no ir>..oo
F, 81, fi 8B.38
V. 8.1.23 81.2.1
F. 5311.2,1 260,30
S 1.33.73 4.33.73
Ct3. 3,13,011 3.14,00
Cls. 4,27.25 4.55.50
Cts. 1.1.30,(10 13.27.011
Cia, 37.7.1.HO 37.40.00
CM', 17.87.nu 17.87.011
Cts, 0,000.0011,1123 0,000.000,053
Cta. . 1.34.00 4.53.00

80 % 87

47 17 Vj
03 Vj 01

67 '/_ 08
68 6S
73 Vj Ti Vj
32 Vj S5

1/, 5.10
r,7 %

21 25 li
10 a -Vi •
19.6 19.7 >/j '

76.0 70
8 '/» 8 >_

89 ',5 89

101'ti 101 Vi
56 Oi 56 «í
55.90 55.95
55.95 53.511
55.00 55.05
67.65 07.90

30 mlnlit.-*, manlfestava-se estável, comaltu de n a 19 ponlos, assim dlucrl-mliindu:
No disponível brasileiro, alta de 17poulo»,
No disponível americano, alta do 17pontos,
No americano a termo, alta do 17 a

19 pniiioii, .
Caliieies;
Penco |>or libra-

Hoje
16.74
16.74

Ant.
111.57
16.57

de iiontem,

LONDJIKS, 9 do julho.*Taxas eanibiiie.rquü vigoraram neste mercado, por occaslüo do fechamento
lionteni, o as coi-fcspondehlw no dia anterior, sobre as seguimos praças:

„,_, „ /•' Iiontem .-InferiorS/Berlm. ft vista, por £ SI - nom.B/Ainsterduui, ft vista, por £ 11.19'./^.C",'"'V"' A Vjstu, por th....', 101.73*.S,:Miidi-|d, ft .vtetii, por £ T-. . 32.73
è._cn,'*'* Ia vla,ii- i»0-* ,: f. .:..,'.:;.... 24.25
oíE1****'"-*'.. .lBla- "or £ lr 84.75
S/t!ruxelias, li vista, por £  ...... 96.00.S/LIsboa, ft vista, por £ 1 17/35A/ÍÍSnT,°rk'„íl vlsla* "or r* • -1.33.75BERNA, 9 do julho.
—_i "í"8 tlU0 vigoraram neste morcido no fechamento do hontom, e as corres
pondentes no dia anterior:

Parla s/Berna, a vista, por 100 frs. ..;*. 348.50Londres s/Berna, A.vista, por £ . . . .'!'.*. . , 24.30

nom.
11.49

1U1.50
55.60
51.30
84.50
96.01)

1 17/35
4.33.50

Âlltf.Vfar
353.25 *
24.25

¦*** «I»

Ant.
14.85
14.35
14.10
13.84

nesta

Mercados dos principaes
produetos

CAFE' * -*,*.*
INOVA YORK, U do julho.
O mercado do café il termo, nesta

praça, Iiontem, fechou àccesslvol, combaixa dc 25 a 32 pontos, cotando-co em
cents. por libra; v

-, Iiontem Anl.
Para setembro 14.53 14.83
Para dezembro .... 14.10 14.35.Para murço 13.80 14.10
I-ara maio . . .... 13.55 13.84
Vendas, üaccas

No dia de hoje 25.000
IN. dia anterior 70.000

INOVA YORK. 9 do julho.
O mercado do cafí- a termo, nesta

praça, fiei 10 horas o 30 minutos, manl-
festava-se accosslvcl, com baixa do 14
a 25 pontos, cotando-se em cents. por
libra: .

Hoje
Para setembro. ... . 14.65
Para dezembro . . , . 14.10
Para março.'. . . . .*. 13.90
Para maio . . -. . . . 13.70

'NOVA YORK 9 de Julho.
O mercado dc café a termo,

praça, fls 13 horas o 30 minutos, manl
íostava-so estável, oom baixa de 2 a 7
pontos, cotando-se em cents. pór libra:' Hoje Ant.
Para setembro 14.78 14.85
Para dezembro , . . . 1,4.28 14.13
Para março. ..... 14.03 14.10
Para maio ....... 13.82 13.84

'NOVA YORK. 9 de julho.
O mercado do café disponível,,.- nesta

praça, (eohou, hontem, Inalterado para
o café dc Santos e com baixa do 14
para o 'lo Rio. vigorando, por parte dos
compradores, as cotações seguintes:

Du Rio: ..'-¦
Bontem

>.N, 6. ...... . 16 %
N.  . 16 %

De Santos:
-N-i I. .....". . - 19 *-i
N. 7.  17. Vt

NOVA YORK, 9 de julho.
10' a seguinte a estatística do café

existente actiiabneiilo nos portos da
America do Norte:

,S(òi7,' existente
N«Stíl semana . . , . ,
.Ka semana anteriorr. . ,
Em egual data de 1923.

Entregas da semana;
Nesta semana ......

Na semana anterior. . . 85.000
Em egüal dala do 1953. . 

' 
73.000

Suiiprlmcnlo visível:
Nesta semana  973.000
Na semana anterior. . . . 957.000
Em eRiial data do 1923 . . 625.000

HAVRE, 9 de julho.
O mercado do café a termo abriu,

hoje, estável, com alta (le frs. 7.00 a
7 íi, cotando-se cm francos, por 50
Itllos:

Boje
337
349
335 U
326

Ant.
350
341 i,i
328 U
319
Saccas
1.000
7.000

¦Ani.
16*91
.10 %

19 .
17 %

Haccas
351.000
361.000
4-34,000

101.000

Ant.
356 -li
348
337 Vj
327 li..
Saccas
7.000
6.000

Para setembro. , .
Para dezembro. . .
Para março. . . .
Para maio ....

Vendas
No dia de hoje . .'No 

dia anterior . .
IIÀVRE, 9 de julho.
O mercado do café a termo fechou,

hontom, estável, com baixa do 6 14
iKHitcm, estável, com baixa de frs. 0 V.
a 9 Vi, cotando-se cm francos, por 50
kllos:

Hoiifein
Para setembro. . . . 550
Para dezembro. . . . 341 V.
Para •março 328 Vi
Para maio 319

Venrfo»
No dia dc ljojc
No dia anterior

SANTOS, 9 dc julho.
Neste mercado e no" dc S. Paulo é fe-

riado até 12 do corrente.
SANTOS. 9 de julho.
O mercado de café disponível fez fe-

rlado, cotando-se por 10 kllos:
Boje Ant. A. pas.

Typo 4 . . . Fechado fechado 17»800
T-ypo 7 ». .. . Fechado fechado 16(200
• Entradas até fis 1*1 horas:

Saccas
No dia dc hoje • —
No dia anterior —
Em egual duta dc 1923
Por ugua ......

Existência:
No dia do hojo . . .
Nto dlu anterior . . .
Em egual data do 1923

lâmbarqiica:
Paru os Estudos Unidos
Para a Europa, . . .

Pernambuco "Fair .
Macelci "Fair". ,American "Fully'- Mld
rtbn»  16.79 16.62Opções:

Para outubro .... 14.28 14.11
Para Janeiro .... 13.87 13,69
Pura março  13.77 13.59
Para inalo  13,60 , 13.47

LIVKIIPOOL, 0 dn julho,
O mercado do aigodlo melhorou do-

pois da abertura. Oa balxiataa compram.
Compras pela opcraçSo Stroddlo. Alta
de 23. a 23 pontos para o "American
Futures", ciuo era cotado em penco porlibra:

IToníem. Ani.
Para outubro .... 14.27 14.05
Para dezembro. . . . 13.85 13.03
Para março  13.75 13.53
Pnra mnlo ..... 13,64 13.41•NOVA YORK, 9 de Julho.

O meroa/lo de nlgodío npresenta ea-
ractor normal. Os baixistas compram.
Noticias do Llverpool, Alta de 8 a Í4
pontos para o "American Futures", queera cotado cm cents. por libra:

Bole Ant.
Para outubro .... 24.34 24.20
Pnra janeiro .... 23.50 23.38
Para março  23.64 23.64
Paru maio ... . 23.73 23.65

NOVA YORK, 9 do Julho.
O mercado de algodão melhorou de-

pois da abertura, mas afrouxou depois.
Os altlstaa realizam. O movimento da
safra augmenta. Alta dc 19 a 27 pon-
los para o "American .Futures", quo era
cotado cm cents. por libra:

Iiontem Ant.
Para outubro .... 31.20 23.93
Para janeiro .... 23.38 23.13
Para março  23.54 23.34
Para maio  23.65 23.46

.PERNAMBUCO, 9 de Julho.
O mercado de algodSo, hoje, fis 12

horas, iiiiin!festava-so frouxo.
Entradas Fardos

No dia de hojo  . —
No din anterior -—

Desdo 1" de setembro p. p.:
No (lia de hoje  109.100
No dia anterior  109.400

Existência:
No din de hojo 4.000
No dia nnteriror 4.000

Primeiras sortes:
Preços por 15' kllos:

/ÍO/C .4ní.
Vendedores ...... 103$00O l05$iino
Compradores  retrah. retrah.

Eiin-iari-fiic*:
Não houve.

ASSÜCAlt
IPERNAMBUCO, 0 de juihu.
O mercado dc assucar. hoje, ao melo

dia. íniiiiifcstava-sc nominal.

iCAMl I I
'¦¦¦' 'ii i ¦ I

10 9201000

6 1661000
53 150)000

2 951000
10 96(500

150 a 40(600

3 a 480(000

Eiiírnrfcis
No dia de hojo .....
No dia anterior .....

Desde Io de setembro p. p.
No diá do hoje
No ella anterior

Ea-falencKi:
No dia de hoje
No dia anterior

Bmlinrgiies.-
Não houve,

COTAÇÕES
Usina superior o 1'

Haccos

2.229.000
2.229.000

33.000
33.000

-'" ' "Twwfl íl"«*>
Do 1:000(, port
Du l:000(, port.' 

" 
i

Di.. I :000(, port,Obrig, do Thesouro .
*/tln(i*fj)íiii.i.'

Emp. 1914, port, . .
iBníp, 1917, pprt, . ,

Kstaduats:
E. da Parahyba,
E. do Rio 100$, 4 '.„

AC-VÔES
Hancoí.''Lavoura
Companhias:

D, do Santos, port, .
DKUHNTURBS

Teo. Snnlo Alelxo. 8 a 160(000
Teu. Confiança ... loo a 198(íoo
Docas du Santo». . . 128 a 193(600

, ALVARÁ'Apolloesa
E. do Rio 1005, 4 38 a 96(500

ALFÂNDEGA
Ao dlroctor geral do Departamento

Xaclonnl de Saudo Publica foram coll-
cltadns providenciai! no sentido do ser
submettldo fi Irtspecçlo do saúde o 3o
escrlpturarlo, desta Alfândega, JoSo Ro-
berto Saníord, que solicitou seis mezeo
do licença, pnra tratamento do saudo.

— O gunrdn-môr recolheu II thesou-
rarln da Alfândega a Importância de
9 969(000, correspondente a 10.615 In-
gressos vendidos no mez de Julho findo.
De,l° dc Janeiro a 30 do mcz findo a
renda foi de 53:486(800. tendo Ingres-
sndo na fnlxa do Cães 97.478 pessoas.

Manl/cstos dlitrlrbiiidos — N. 939, va-
por sueco "Oranla", de Rosário de Snnta
Fé. ao escrlpturarlo Wanderley; n. 960,
vapor americano "American Leglon", de
Buenos Aires, no escrlpturarlo Moura;
n. 961, vapor Italiano "Cesare Battlstl",
dc Buenos Aires, ao escripMirario Mou-
ra: ,n. 962, vapor hollandcz "Helvcr-
sum", do Concepclon do Uruguay, ao
escrlpturarlo Wanderley.
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda arrecadada hontem, 9

445 a 742(000
10 u. 660(000 Ktiírurfoa
10 a 666(000 No dia du iiontem
17 a 668(000 , Salda»

Existência , . ,

MOVIMENTO DO DIA 8

Km ouro
Bin papel ......

Tola!
Renda arrecadada dc 1

a. 0 do corrente, . .
Bm egual periodo do
1923

137:693(757
118:541(476

256:235(233

2.200:249(712

1.488:211(573

J.-orrlo»
308
301

15.940
ASSUCAR

Regulou o mercado du nsuucar, aluda
hontem, sem prifços declarados, com o»
posíiuWorcs escondendo as cotações vi-
forantes,Assim, deram ollc* o mercado com os
preços nominaes, num em condições eu-
lltVl'1-l. ..

O movimento du cntrartlas constou de

Nesso andar, breve, a mercado estará
completamente dcsabastecldo do genero
Imprescindível ao c-nnauino Interno,

COTAC-ICS DE HONTEM
Preços por 60 kllos, cif.:

Branco crystal .... Nominal
Terceira sorte  Nominal
Terceiro jacto  Nominal
Demerarns  Nominal
Mascavlnho  Nominal
Mascavo .  Nominal

Mercado estável.
MOVIMENTO DO DIA 8

Eiitradna Sncco.-»
No dia do hontem  4.234
Saldas  7.068
Existência  -10.697

MERCADO A TERMO
Rcgulnram, Iiontem, no mercado do

assucar, ns opções seguintes:
Na 1« Bolsa:

Differença a maior em
1924. -  711:958(137

RENDAS FISCAES
DELECiATIA DO THESOURO DO
ESTADO DE MINAS GERAES NO

DISTRICTO FEDERAL
Arrecadação do cila !l 72:10(1(100
Del a 9 do corrente . 429:109(200
Em egu-il período do

anno passado. . . . 287:808(900

küos
nlcot.
n cot.

26.341

1.138.137
1.198.127
1.135.507

01.075
9.750

60.- Total
ALGODÃO

LIVERPOOL, 9 de julho.
O mercado do algodão dlsponivel

do termo,, nesta pruya, fis 13 horas e|ti'ô'uiar a 5 53|32 e 5 3|4 d.
O dollar elevou-se duranto

Hoje  nlcot.
Dia anterior .... n]cot.

Segunda:
Hoje  nlcot. nlcot.
Dia anterior .... n|eot. n|ce_.

Crystaes:
Hojo  nlcot. nlcot.
Dia anterior .... n|eot. n|cot.

Demeraras:
Hoje  nlcot. nlcot.
Dia anterior .... n|cot. *n|cot.

Terceira sorte:
Hoje  nlcot. nicot.
Dia anterior .... n[cot. njeot.

Somenos:
Hoje  nlcot. nlcot:
Dia anterior .... n|cot. n[col.

Rrutos seccos:
Hoje  nlcot. nlcot.
Dia anterior n|oot. n|cot.

TRIGO
BUENOS AIRES. 9 de julho.
O mercado de trigo a termo, nesta

praça, fechou, hontem, accesaivel, com
baixa de 15 a 33 centavos, cotando-se
por 100 kilos, postos nas docas, em pesos
papel:

Honícm jAuí*.
Para julho  13.00 13.35
Para agosto. .... 13.20 13.33

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
Em condiçõe-fi calmas abriu o mercado

õe cambio, hontem, mas não permaneceu
ansim, pelo que log:o após a abertura
declarou-se frouxo o em baixa accen-
luada.

A falta dc letras dc cobertura era
sensível o actlva a procura de letras
p»ra remessas.

Iniciados os saques a 5 13|16 o.*.,.
3 27|33 d., dando o Banco do Brasil a
esta ultima taxa, com dinheiro para o
particular a 5 7|8 e 5 29|32 dd.. o mer-
cado. c,uc apparentava calma, declarou-
sc frouxo, de-scendo o bancário at6....
5 3|4 d. o o particular alé 5 13|16 d.

Durante o dia, continuou em declinio.
pois, A tardo regulava nos bancos es-
Irangeiros a taxa de 5 5|S (l. e no do
Brasil a "..e - R IM ¦ ti. pa-ra o mercado,
ma« em eon<_itjÔc.s nommaetí.

Por ultimo, porém, ò mercado rove-
lou-se tmii. calmo *' fechou com o b:ni-
arin ii 5 51|32 u 5 11|16 d. e o par-

Differença para mais cm
1924... ....... 1-41:300(300

Gêneros de consumo
CAFE'

Tornaram-se, hontem, ainda mais ani-
macloras as condições do nosso mercado
de café, por Isso que abriu e funcclonou
fiou a Impressão favorável de alterna-
ti vas de alta significativa dos centros
de consumo.

Além classo, o movimento de embar-
fiues. aqui. esteve animadíssimo, tendo
havido regulares saldas em Santos.

Eoram iniciados os trabalhos do mer-
cado sob uma Impressão significativa de
franca nwlliorin, pois a procura esteve
desenvolvida, dando margem n «ue os
preços se elevassem fi base de 43(200
por arroba do typo 7.

Negociaram-se na abertura 5.031 sac-
cas. com o mercado multo activo.

Duranto o dia, porém, o mercado re-
guiou menos activo e aceusou vendas de
3.870 saccas, no total de 8.907 ditas.

Eechou inalterado e monas firme.
Movimento estatístico

XO DIA 8
Entradas Saccas

Pela LeopóWina ..... 10.181
Pela Central 2.723
Por cabotagem 1.193

Tola!
Desde Io de julho . . .
Mídia

Embarquca,
Para a Europa. ....
Pnra '.« Estados Unidos.
Por cabotagem .....
Para o Kio da Prata . .
Para o Cabo

Total . .....
Desde 1" de julho . . .

Existência:
No mercado
Em esual data de 1923 .

COTAÇÕES
Typos

Typo 3 
Typo 4 
Typo 5 
Typo 6 
Typo 
TyPo 

Vendas (saccas) ....
Mercado firme.

14.402
70.734

8.842

11.247
1.018
1.910

ASiNTINELA
Chama a attenção para os seus preços especiaes de

ferragens, louças e tintas

Ferreira, Brunkhorst & C
I IMPORTADORES

118 — RUA CAMERINQ.— 118
TELEPHÓNE: KOIITE COÍlí

baixa
do cambio, a .9JÍUIQ, o. fechou a 9$9S0.

Os soberanos regularam a 55Í00O e
a libra papel de 43JOOO a 43$3(I0.

O dollar entou-sc: fi vista dc 9J570 a
9$610, o a prazo de 9?540 a 9$610.

Os bancos affixaram, hontem, as se-
gulntoa taxas:

TABEL/LA DE BANCOS
Praças A m dias

íxmdres ...*.. 5 25/32 a 5 27/32
Paris $485 $487
-Nova York. . , . 9$540 a 9)610
Praças . A' vista

NO DIA 9

15.073
70.677

223.53S
861.301

Arrrolia
46*700
43S700
445700
43S7Ó0
43$700
41J700

13.195

2JS80

5.031
3.876

Pauta . . .

Vendas
Pela niaflJiãj.
A' tarde . .

Total . . .
Preços pela arroba:

Typo 7. .... .
Typo 7 em 1Ç33 . .

Mercado firme.
MUNICADO A TERMO

O mercado dc café a termo, regulou,
hontem. da seguinte fôrma:

Opções:

Patos o mantaa, . ' Nominal
Pur.ui mantas, , Nominal

CAKNES VKItDKS
MOVIMENTO Vin HONTEM

Fbrmm rdoltado*/: 1 i|3 rc», 1|3 vi-
tallo e 1 114 ihii-cii.Foram vendidos pnra os siiburblus:45 reiics, 3 vltellou e 2 1|3 porcoi).Fornin ubutldos hontem:

lliiiíon  608
Vltello- 95
Porcos  109

STOCK NUS CÜBR-iES
Koriim recolhido» Iiontem aos eurrnes

, .. , . . „ . , do Shiiu. cruz, iiflm rio uerein abatidos
1.334 saccas, B«ndo h,i saldas de 7.068, :hoJe; 51u rezes, 98 vitellos o 108 por-contra um stock reduzido u 40.697 sac- cos.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, Hctiialiiiento, nos eampo3 dc

Santa Cruz, afim do uupnrlr u abaste-
cimento d_ Matadouro: 81)7 rezes, 101
vitellos o 395 porcos.

ENTREPOSTO
Foram vendidos no Entreposto de Sio

Diogo: 465 rezes, 95 1|2 vitellos o....
105 1|2 porcos.

Kllo
Rezes 1$050 a 1$H10
Vitellos 1(500 a 1J600
Porcos 2$60ll a 2J800

CAES DO PORTO
Embnrcnçíles ntr.icndns ao Cnes do

Porto, no trecho entregue A empresa nr-
rendatnrla M. Buarquo do Mnccdo, hon-
tem, fts 10 horas:

Arniaeent:
Interno 1 — Chatas diversas — Com

enrea do "Hild H. Stinnes" — Descarga
de cimento.

Interno 2 — Vnpor Inglez "Tusltar
Llnht" — Descnrgn de cnrvilo.

Interno 3 (mlxto A) — Vapor alio-
mao "Altiriarck" — Descarga do cimento
do armazém externo lt. .1.

Interno 4 — Vapor nacional "Iguape"
Cabotagem.

Interno I — Hiato nacional "Coral"
Cabotagem,

Interno 5 — Vapor norueguez "Crux"
Interno 6 (mlxto C) — Vapor na-

cional "Alegrete" — Descarga do ei-
mento no armazém i.

Interno 6 (mixto C) — Chatas diver-
sn« — Com carga do "Ardlto".

Interno 7 — Vnpor inglez "Mercedes
Larrluaga" — Doscarsn de carvão.

Interno 7 — Chatas diversas — Com
carga do "West Kcoae",

Interno 8 (nilxto C) — V-jpor alie-
milo "nlo de Janeiro" — Do-carga de
cimento no armazém externo lt. J.

Interno 9 — Chatas diversas — Com
carga do "Cubano".

Interno 9 (mlxto A) — Chatas diver-
aas — Com carga do "Çeylai."*,

Interno íi (mixto C) — Chatas diver-
sas — Com carga do "Sllarus" — Dos-
carga de cimento no armazém externo
II. .1.

Interno 9 —• chatas diversas — Com
carga do "Vaaldyk",

Pateo 10 — Vapor Inglez "Wearpool"
Kinbarquo ile nianpane:..

Pateo 11 — Vapor sueeo "Oranla" —
Descarga dd trigo.

Pate0 II — Vapor nacional "Sumaré"
Cabotagem.

Pateo 11 — Hlate nacional "Mercê-
des" — Cabotagem.

Interno 15 — Barca nacional "Almi-
rante Saldanha" — Decearga.

Interno 15 — Chatas diversas — Com
carga do "México Manl" — Descarga
pnrn os armazéns 1 e 3.

Interno 13 — chatas diversas — Com
carga do "Meduana",

Interno 10 (mixto A) — Chatas di-
versas — Com carga do "Pan America"

Descarga do cimento no armazém 1.
versas Interno 17 (mlxto C) — Vapor
francez "Ipanema" — Deecargi. de cl-
mento no armazém 1.

Praga Mauft — Vaga,

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA 9

De Buenos Aires o paquete hespanhol"Infanta Isabel".
Dc Kuencri Aires, o paquete ameri-

cano "American T_egioi_".
De Rosário, o vapor sueco "Oranla".
De Concepclon, o vapor hollandcz"Hilversun".
Do Paranaguá, o pacniete nacional

"Bragança" o o pontão "Marajó".
Dc Beiím, o paquoto nacional "Ita-

beríi".
Do Caravellas, o paquete nacional

"Icarahy".
Do Porto Alegre, o paquete nacional

"Itagiba".
De Buenos Aires, o paquclo hollandcz"Zcelandla".
De Bremen, o vapor allomüo "Ha-

meln".

Vend, Compr.
Julho  78$000 77$000
Agosto  CfiJSOO 6690U0
Setembro  615800 61S000
Outubro ...'.. 591000 571000
Novemhro .... 581000 56$600
Desembro .... 57J000 56$000

Mercado fouxo.•Nu 2" Bolsa:
Julho  77J200 77$000
Agosto  !i6$onii snçiun
Setembro  filjlinil 60S00II
Outubro  58$.'.00 575000
Novembro .... 575400- 56$.*i0()
Dezembro  575200 56J500

Merendo estável.
Vendas iSaccon

Na 1" Bolsa 2.000
Na 2« Bolsa 12.000

Po»

Total
Preços correntes

MANTEIGA
kllo:

Fina de Minas . . 7S600 a¦Superior  7$H00 a
Regular  65300 a

BANHA
Do Porío AlCfirc:
Por UIlo:

T.atu de 3 kllos.
Lata do 1 kllo .
Lata ile 50 kilos.

Dc J.auuna:
Por kllo;

Lata de 20 kllos.
De Itajalnj:
Por kilo

3Í400 a
::S40n a
35400 a

14.000

S5000
75300
6$700

3J500
35500
35500

35300 a 35400

ü« DuonOfl Aires, o paquete Italiano'Taorinlna".

Alies, o pmiiirto suivo

Lata dc 3 kllos. . 25400 a 35300
Lata de 10 kllos. . 35400 a 35300
Lata de 50 küos. . 35400 a 55300

Do Minas c X. Paulo:
Por kilo:

Lata do 30 kllos. . 35300 a 35300
Lata dc 3 kllos. . 35200 a 35300

FARINHA DE TRIGO
Por sneco:

Brasileira  3GS00O n ,':6S20O
Buda Nacional . . 395000 a 395300
Nacional ..... 375000 a 37$300

TOUCINHO
Por kilo:

Commum  25300 a 25400
Do fumelro .... 3$000 a 35200

500$

8.907

435500
555600

Londres  ã'll/16 a~ 5487 a

$409 a
S267 a

95570 a

! 15710 a
15575 a

ROGAMOS AOS SENHORES MKDICOS VISITAR, NO INTERESSE DOS
6EVR DOENTES. OS APPAREÍjHOS ORTHOPEDICOS EXPOSTOS

EM NOSSO ESTABELECIMENTO E QUE OBTIVERAM NA EX-
POSIÇÃO DO CENTEIÍAUIO UMA DAS MAIS AI/TAS It _>

CÓMPEN-ÁS (DJPLOMA DE HONRA)

Quebradura
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇAS

O Prof. Laziarlnl, devendo aaàeatat-ie par» Tialtar os seas Bata_tle-
cimento» do Norte, onde o e«peram «enteai» dc doente», avlia n aaa nume.
rosa cllealeln uue »6 esínríi no «o» connullorij do Rio até «ila

15 DE JULHO l
Roga-so não esperar os últimos «llus, scudo todos om npparelbos (eltoa

A Hérnia C uma moléstia da.qua! o doente está dlarlament» am»a.
cado de graves perigos que são conhecidos pelo nonio do Estrangulamento

• Hernlnrlo. Esta niolestltt (na maioria dos casos a Intervenção do cirur-
gião chega atrasada) fis ciuaee estão sujoltos os hernjpso», ê tão grave qu*
em poucas horas -passam da vida &. morte, fcofírendo terrivelmente. tudo
Isto por causa que muitos destes doentes compram cintos ntto adaptáveis
fis qualidades de suas hérnias, ou vendidos'por pessoas'Incompetentes.
O estudo das diflerentes Hérnias! das suas fôrmas e poslafto e db * rio dsdegènvolvlmontò é de muita importância na

\i contericãp, para o tratamento das Hérnias
e deve sempre servir dé. gula aos srs. ma-
dtcòs para aconselhar aos seus doentes o
cinto a ser fabricado sob medida, segundo' a qualidade da doença.

O cinto Electrico Orthopedlco doProf. __»-r|nl é um maravilhoso appsre-
lho feito sob medida, sem nenhuma mol»
de ferro, completamente de tecido Elaatl-,
co. leve, inylslvel e suave, permtttlndo aos
enfermos montar a cavallo, fazer qualquer
trabalho ou fadiga, contendo a mais volu-

mosa quebradura a qual será fixada en
brevíssimo tempo.

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
POR CIMA UA PHAUMACIA — K.MRÀDA PELA RVA DO REZENDI

ABERTO DAS 10 DA MANHA ATE' 5 DA TARDB

__________ lS^_____L

BI J-SBg-. _a_TO m

^^^s^esS8_Sh^B

I wf

Paris
Italla
Portugal
Nova York. . . .
Canadá .....
Hui_sa
Hespanha ....
.lapíln
vSueclii
Dinamarca ....
Noruega . . . , .
Hollanda. ....
Syria
Bélgica .......
Slovaquia . 

"' 
. .

All-imanha (por ml-
Ilião ^o marcos)

Marco da ronda, .
Áustria (por 1 .000

corfiaw) .....
Rumania; . ¦ . . .

Va-lvs-ouro:
Por 1$000, ouro. .

Sobrc-taxa;
Café, por frranço .

Hia Ha Prata:
Chile (peso ouro) .
P. Aires (papel) .
B. Aires (ouro) .
Montevldéo. .'.'*. .

Por eabogramma:
Praças

Jjondres ..... 5
Parld
Itália
Nova York. . . .
Bélgricu
Hespanha .....
Sui-ssa
Iloilanda,

2156a a

.$620 a
$488 a
$432 a
$28S a

$140 ii
$047 a

$490 a

MlflO a
7S1B0 a
7$480 a

A* vista
21/32 a 5

$4811 a
$411 a

9$tj.*i(i :c
$43.ri a

l$'-06 a
i$7;iii u
::j«T>f>

5 _5/y*_
$402
$115
$?no

9J640
95500"1Í73R

1$295

2$580
i$5:ir.
1Í287
3$680
$490
$436
$292

$001
2»300

$175
$060

6$265

$492

1$100
:i$180
7$20U
7$500

3/4
$4117
$416

9S69II
$438
1$298
1S732
-!í§60

OS VAIiES-OrRO
O Banco do Brasil emittiu os vales-

ouro para. a Alfândega, lionteni, é. ra-
zão de 5$265 papel por. 1$000 ouro.

E^se banco cotou n dollar: 6. vista, a
9$640, o a prazo, a !>$610.

Bolsa de Titulos
Funcclonou o mercado de títulos, lion-

tem, com um movimento sensivelmente
acanhado de negócios e com as apólices
geraes. porfm. melhor oollocadae.

Os outros papeis em actividade nio
despertaram Interesse e ficaram sem ne-
goclos de * maior importância.

O movimento verificado vae em se-
gu ida.

Vendas fechadas hontem
APÓLICES

Federaes:
Unlformiiad.-is. 5 % .

Diversas Bmissões:
De 200$.,nom. . .
De 500$. nom. .
De 1:000$, nom. .

4 a 775(000

11 a g«0$00fl
1 a 8»0$000

579 a 7«$«00

Abertura
Julho -.
Agosto
Setembro
Outubro . . , . .
Novembro . . . .
Üfzp.tnbro . . , .

Mercado firme.
Fechamento:

Julho
Airosto
Setembro
Outubro
Novembro . . . .
Dezembro . . . .

Mercado estável.
Vendas

Na 1» Bolsa . . ,
-Va 2* Bolsa . . .

Venci.
43S500
48$350
43$20(l
42$950
-1287011
42$650

43$700
43$40ll
43$2IIII
42$!I0II
42Í65I1
42$250

Compr.
43$0õ0
43$300
43$100
42$S0II
42S.",iiii
¦12$100*

43$250
¦I3S2IIII
43$150
42$80ll
42$3»0
12$200

Saccas
32.000

7.000

Total. ...... 39.000
EMIBARQUBS NO Dl.. 9

Saceas
Para Marselha:

Alfredo Sinner & C. . . •• 375
B. Johnston & C. Ltd. . 250
Pinto & *.* 500
Rocha Paria & .-"'OO
Frasa IrmSo & 375
C. C. Priinco-Brasilelra. . 250
Castro Silva & 125
Ornsteln & 625

Para Oopenhague:
F. Soares & C. . ¦ . . 125
B. .lohnstoii & C. Ltd. . 125
Hard. Rand _.- C: . . . 250
Pinheiro .Ladeira & C. . 500

Para Stockholmo:
Alfredo Sinner & C. . . .* 500
Pinto Lopes & 125
Ornsteln & 125
Mil. Kinlay & C. . . . 750
Pinto & C. ..'.... 375
Theodor Wille & C. . . 2.00U

Para Nova York:
Arbuokle & 1-348
K. G. Fontes & C. ... 2.500
E. Johnston & C. Ltd. . 500 :

Para Baltimore:
E. Johnston-& C. Ltd. . .- 500:

Para Barbados:
Mo. Kinlay & C. . . . >-, 50

Para Nova Orleans: |
Nortnu Mei?aw & Ç. . . %¦ i 500

Para o Havre:
E. Johnston & C. Ltd. . 500

Para Rottcrdam:
Ornsteiu & .* 1.440

Para Gênova: *
Pinto Lopes & o. . . . 375

Para Amsterdam:
Cohen Arrlconi & G. . . 25"
Theotior Wille & C. . . 1.047

Para Portos do Sul:
Oscar Marques & C. ... 50

jiriiHO
Por 60 kilos:

Vermelho superior Nominal
Misturado e regular. Nominal

FARINHA DK MANDIOCA
Por 50 kllos:

De 1" qualidade . Nominal
De 2« qualidade . Nominal
Dc oa qualidade . Nominal
Grossa Nominal

ÁLCOOL
Por pipa do 480 litros:

De 40 gráos . . . 1:280$ a 1
De 38 gráos . . , 1:240$ a 1:250$
De 36 gxáos . . . 1:200$ a 1:210$

KEKOZEXE
A colaQão flesso artigo, na Texas Com-

pany, na Standard Oll o na Anslo Me-
xican, caixa com duas latas do 37,85
litros:
Por caixa. .... 31$000

GAZOLINA
A cotação desse artigo, na Texas Com-

pany. na Standard Oil e na Anslo Me-
xican, caixa com duas latas do 37,85
litros:
Por caixa 29$000

AGUARDENTE
Por pipa do 480 litros:

Dc Campos .... 620$000 a 630$O0O
De Angra dos Reis 640$OIIO a 650J0UII
De Paraty .... 660$000 a 670$000

XARQ-E
Por kilo:
-itu da Prata:

Patos c mantas . .
Puras mantas. . ,

/•'roítícirci:
Patos e mantas. .
Purnfl mantas. . .

Jíiu Grande:
Patos c mantas. .
Puras mantas. . .

Matto Grosso:
Patos c mantas . .
Puras mantas. . .

-findai v íí. Paulo.

Pa Buenos Alrco, o piquete Hlll lil no"Amenon",
De lliirnu..."Pacific»,
Ue Liverpool, o vapor liiKle;) "tltrscy

Moor ,
«AIDAS NO DIA 0Para Ponta (|'Aroiu, o raquete ua-Olonnl "Aiiiamnie".

Pura Santos, o paquete nacloiiul "Alo-
KH-li-".Para úw Palmas, o vupor hollaiídoj»"HllvormiM".

Pnra Caravellas, o puíiuetc noolonul"sumi ré",
Para Nova York. o paquete atiierlcuiin"American Leglon";
Para Gênova, o paquoto Italiano "Ta-

orinlna",
Para Amsterdam, o i««iueto hollandea,

Zeeliiudlu".
Para Clirlítlanlu. o vapor noruosuea"Crux",
Para o Itio Orande, o vapor allemlo-nio iio Janeiro".

Para Florianópolis, o vapor nacio-
nal "Anna",

VAPORES ESPEItADOS
Portos do Sul — "C. Vasconcellos" 10
P.lo dn, Prata — "Var.dycl;". ... 10
PortO- do Sul — "Ethn" m
Oenovn — "Duoa d'Aoatft" . n
Southampton — "Andes" .... 13
ll.imburco — "Ruy llnrbosn". . 13
Rio da Prata — "Alni.inzoru" . 13Santos — "Rio Amazonas" ... 13
Mllllfloa — "Joflo Alfredo" ... 13
Nova Yorlc — "Vo.trls" .... 14
Amsterdam — "Oranla" 14
Itlo da Prata — "lli Vlttorio" . 15
Rio da Prata — "Lutetla" ... 15
Mnvro c eses, — "Ru*****-*"' .... 16
Itlo dn Prata — "O, Helgrano" 17
Ltvermol — "IKseado" 17
Portos iio Norte — "Portugal" , 17
Rio da Prata — "c-refeld" .... 17

VAPORES A s.\nt
Sto.kliohno — "Pacific" 10
Portos tln Sul — "Ihlapaba" ... in
Portos do Sul — "Iva-hjr" .... 10
IpÜHpú <¦ pticy. — "Pirahy" .... 10
.Montevldéo — "Macapl" 10
Aracaju — "llapacy" in
.Mi.ntcrldén — "Itabira" 1u
Nova York — Vandyck" in
Portos iio Sul — "Itaberft" .... IU
Recife o c-sc. — "liiiBiba" ... 11
s. Matheus — "iini.ipc" .... li
Rio ila Prata — "lluca d'Aosta" .. 11
Portos do Norte — "R. Alves" . 11
Parahyba — "Íris" 13
Tíiu du prata — "Andes" .... 12
Ponta il-Arelii — Iraty" .... 12
Monsoró — "*Tib;iffy" 1.1
CabL-dcilo — "ItaBuasnú" 13
r-iiril e eso. — "A, Penna" . .'. 13
Siiutliiimptou — "Almamora" . 13
Aracaju o Recife — "ftapoan" . 14
Portos du Sul — "Itapuliy" ... 14
Pará o cr.es. — "Itaquera". ... 14
Lilgunn o oso, — "Prospera." , 14
Rio da Prata — "Vestris" .... 14
Rin da Prata — "Oranla" .... 14
Llverpool — "lupri" 15
Portos do Sul — "Cte. Vasco-noellos" 13
Gênova — "Pm. Vlttorio" .... 15
Nova Orleanu — "l.ases" .... 15
Antuérpia — "Aleereto" 15
llordcos — "Lutetla" 16
Mossorô — "Rio Ama::onas" ... 16
ttajahy c eso. — "Etha" .... 16
Moísoiú — "Tnquarj" 16
Aracaju — "ItapaoyV 10
Rio ria Prata — "ICukíe" 1«
Himburico — "General Delcrano" 17
Itio dn Prata — "Dej-ado". ... 17
Rremen — "Croíchl" 17

E' dever de todo homem
assegurar o futuro do sua famUta.

Assecure-o V., adquirindo a terr»
omle localizar o seu lar, a qna.1 I
vendida com as maiores facilidades
pola
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Ruu ila Assembléa, 79—Central S1S51

FORTALECENDO
Rtitabelece toe*» aa .aaec-fM
Vinho Tomlc* Pk-M»hatad« «aa

Trra Qalaaa Blttcaeant
111 — RUA URVGVAYAlfâ. — 111

Nominal

Nominal
Nominal

Nominal

Nominal
Nominal

SENHORAS!
MEMORRHAGIAS

COLICAS UTERINAS
. CORRIMENTOS

PALLIDEZ ETC.

UTERCOLINA
O melhor remcdla

NAS BOAS PHARMACIAS

COMPRA SO O MELHOR

MAÇAS EXTRA FANCY HOQD R1VER BLUE DIAMOND
5$*Q00 - 7S0OO - 8S000 a dúzia

HORATIO BELT'
Deposito

RUA CONSTITUIÇÃO 37, LOJA ,
Telephóne Central 1S93

Armazém
RUA ASSEMBLCA 20

Telephóne Norte 6S94

^vwvwvwsA«v«^sAMAAAM^l>>Vkivvi çru*in.nn-nn<*>rirri)Vinri*«*inr*rii-0»*m*é*4t****"n"!--"i*nrv*"i*~i-'i***ir*Tr*"r*r*i******M*t***\o*»****à*4**0m***t*»**m*-vk*"-**!*!-*-*»-!!-!!*.qnn_njnM

MOBILIÁRIOS CHICS — TAPEÇARIAS FINAS — DECORAÇÕES MODERNAS
TECIDOS

CRETONES
ETAMINES
VELLUDOS ^^smmmmmmmt*^E-QlSTRAOf^^^Ê»*mmmmw****^

STORES
CORTINAS
TAPETES

FINOS, etc,

HORS CONCURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE 1922
ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS.OS ARTIGOS PARA ARMADORES E ESTOFADORES

65 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO
TrM*"*y **"*"** ********* «*""" -.-.-.-.-.-.-b-i-. -_-»-_---¦--.--. _-._-¦¦_¦ __.-n. _¦_.._.¦_¦¦_. _>._¦__'_¦ _._-_-__ ^^^^^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^y^^*

16.833Total
ALGODÃO

Tornou-se o mercado dc aJe°dào, hon-
tem, mais firme ainda; porém, regulou
sem alteração apreciável nas cotaçÃCP,
que foram mantidas aos limites da ves-
pera.

Aa ultimas entradas foram dc 30*5
fardos e as saldas dc 301, sendo ò
stock de 12.949 ditos.

O mercado fechsu com tendência:
para a alta.

COTAÇÕES DE HONTEM
Preçce por 10 kiloe:

SertUes  8«*»000 a 84$00l
Primeiras sortes. . . 78*000 a Sltor-i
Medianos  . 69)000 a 80JOI
Paulista Nominal

Meh»do firme.' ••

Holmberg, Bech 4 Gia. Lida.
Rio de Janeiro Sío Paulo

RUA SAO PEDRO 116 RUA LIBERO BADARÓ' 169
Únicos importadores e depositários de

DESNJITADEIRAS E BATEDEIRAS"DOMOM-"DAHLIAM-"SYI_VIA
COALHO

i»J

Sempre em stock para entrega immediata j

:t.**k-i*V-*:*^ík
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0 THEATRO
HAVERÁ', HOJE, VESPBRAL NO'1RIANON

A companhia brasileira de como-
.lia Ahlgall Mala dá, hoje, no Tria-
non, uma vcsperal elegante ás 1U
liorus, com a linda comedia "Em fa-
inllltt..,", do iji-u.ri.lo oscriptur uru-
guayo Kloreii.iu sanchez, comedia
• luu está ulciinç.-indu no theutrlnhu
du Avunldu, uolavol ò merecido sue-
c-oaso, pois, <¦ umu. peça do reaes
qua.ildadtiH pura conseguir agrado.
Essa vcsperal elegante, será assistida
pelas aluiiiiiiui da Escola Normal.

UMA. C-sRTA
Sobro o assumpto hoittom aqui

tratado, referente & traducção da pe-
ça "Em família...", recebemos, ã
tarde, extensa curtu do secretario do
Tt-lanou, dizendo que Cl direcção da
cornpar.tilu devo ser attrlbulda a car-
ta por uos oornmentada o não a um
dus tradiKüores, quo 6, como se sabe,
o sr. udüvaldo Vianna.

Ora, como todu. a gonte sabo que
o dlreotor du couipauhlu Ablgull
.Mula ou o sr. Udüvaldo Vlannu, sáo
u mesma pessôu, níto ha, no cuso
vertonte, o quo separar.

Vá lá mais este reclamo â poça do
Florcnclo Sanchez o... ponto final.

A FILHA DE ELEONORA DÜSE
UM TRECHO POUCO CONHE-

UDO DA-VIDA DA GRANDE TRA-
GICA

Duranto muitos annos foi cumpa-
iilieiru inseparável du grando Klou-
nora Duse, a soiiliorllu, Deslréo Nlon-
*/.<i, quo tiotuallllòllle conta corcu do
40 annos o quo serviu a Inslgnu
actrlz italiana cum Influi tu carinho
tit.tr mesmo sac;-lfi..iu. I5rfl comu um
membro da famlllu, quo acompanha-
vu Du*;o om. lodus as suas vlugeiio,
uorvlndo-lhu du Bocrotnritt, do pen-
tcudclru, du cuíerniuiru, dcaempo-
iiliandu todas us-suas fuiici-úoy cum
absoluta fidelidade, a ponlu du sc
tornar Indispensável u Dusò. Detdrúu
tlnbi*. por esto. uma como quu Idola-
iti-la, acompanhando-ã uu suu ultima
vi.-iseiu uus listados Unidos.

É DESNECESSÁRIO SOFFRER DORES
DIGESTIVAS

r*.au lia razão para solTrcrdcs do Indi-
rtosltto, iiusliito ou quuesiiucr ôulras per-
turbai-ôes dos orgilos digestivos; cm no-
venta casos do cem u c-uusa íi motivada
pelu ai-i.lcz o formcntaçilo dus allinentos o
O remédio ó il MfifiNESIA B18URADA. A
MAQNESIA BI8URADA neutraliza lnsiiiu-
tuneutnoillo os ácidos, cessa a formonia-
çlio u assegura dlgeattlo normal c per-
1'elta; de 1'ncfo esto 1'eme'dlo ó tilo errieaz
quo os médicos, phanuaceutlcos o enfer-
inolros através do inundo a recúmmeii-
dam. Podeis lomar com ioda a confiança
a MAGNESIA BI8URADA; cila 6 de ollul-
1o radical, lauto para novos eoniu para ve-
lhos; é obtida om iiualqucr pliurniiicla.' Tendo u ciildadu du verificar u palavra
— BISURADA — quando adqulrll-a. Des-
ta fúrniu lerels a certeza du ter o remo-
dio necessário ao seu caso.

Durante a enfermidade quo victt*
mou a notável artista, tol Inuarum-
vol, nfto se afastando um minuto da
cabeceira da enferma, rodeando-a do
todo o carinho. Foi nos «eus braços
quo Duau falleceu, o foi u ella qus
a grande artista confiou o sou ultimo
segredo: tinha uma filha, que vivia
ua Inglaterra.

"Poucou «abem — escreveu ha
tempos a taniosu escrtptora Italiana
Matlillde Serrfto, quo era Intima tle
Duse— quo Eleonora Duso castra
em 1888,- quando tinha '124 annoa,
com Theobaldo Checohi, um apre*
ciado actor Italiano, aitrda hoje lem-
brado com sympathia. Desse caaa-
mento resultou uma filha, Henrique-
ta, que ora deve ler de 38 a 39 an-
nos. Theobaldo Cliecchl o Eleonora
Duao viveram Juntos, duranto «etu
annos nu melhor harmonia. Checclil
abandonou logo o theatro, ficando ao
serviço do governo argentino, como
diplomata. Exerceu o cargo do con-
sul em differentes cidades como ao-
Jam Liverpool o Lisboa, fallecendo
nestu ultima capital, ha cerca du sete
annos. Su& filha Henrlquda, nfio .era
formosa, mas era graciosa, vivu,
muito educada, sendo Instruída pelo
professor Edward Burrugh, du Uni-
versidudo tíu Cambrldgo. Doía in-
teressantes bébéa, Roberto o Eleono-
ra Duse. foram oa dois netos da
grando trágica desuppareclda. Mao
e filha amavam-se intensamento o
unia vc- por anno reunlam-ao paru'
passar alguns dias juntas.

Mua a gruiido Duso não podia
uupportur o clima da Inglaterra, u
por isso renunciava visitar a filha
o us netos, muls umiudadainenlo.

O nomu du Cliecchi ora adoptado
upcnuu nu thoatro; o sou verdadeiro
uomo era Theobaldo Marcliotll, o
fui cato tambem. o appellidu quu
Henrlquotu, usuvu quandu solteira."

U governo italiano deteriiilnou quc
u corpo dc Duse seja depositado cin
Florença, na egreja du Santa Cruz,
oudu su acham ua restou do Gallleu,
Chorublnl, Mlchelaugclu, -Maulilavej
o outroa lmmortaos italianos. O
utuude da Duso está ao lado do
quo conserva os restoa du Mueliia-
vol.

"LE GOUT DU VIOE", EM "MA-
'1'INE'E", NO MUNICIPAL

Umu dus peças quo maior exilo lo-
grou, nela Companhia Plerut, foi,
som duvida, "L.o gout du vice", de
Henri Lavedíin que,, nu seguudu-fui-
ra, feií com.quo u Municipal tivesae
u sua sala cuncorrldlsslmu. Mus a.
purte d exitu do bllhetorla, toda a
l.mprfciu--a sc manifestou om paluvras
cheias do enthüsiasmo pelu interpre-
tuçãu dudit pela coinpanliiu Plerut
u essu pega, quu .nu vida literária do
sou autor, marca uni dos seus mtt.s
Viellos .trlum.phos o quo ua hlstor.u
du theatro íruncez tem um logar do
destuquo."Le gout 'du vice", peça em qua-
tro actos perfeitamente humano*?,
constltue, assim, um dos mais assl-
gnalados suecessos da temporada.
Sua repetição Impunha-se u illu nc-
nlium podia ter sido melhormente
escolhido quu u do' hoje, sendu a
peça representada em vespertina,
que terá inlulu' ás 10 horas. A ura.
Maria Thérézu Picrat, desempenha ¦

protagonista»- u a seu ludu mais uma

veis brilharão oa melhores olomoiitos
do aleiicü.

-Tfc-éiPERAL EXTRAORDmARIA,
HOJE, NO LYKICO

A Empresa Josó Loureiro de uu-
cordo com a Empresa Velasco, rc-
solveu quo houvesse, hojo, uma"matlnée" extraordinária, a preços
populuroa, o todos aabom a aceita-
cão quo toou «epeütoculos ttm tido
por suu commodldado e hora* da rcu.
llzuçBo. A rc-prc.-ientação da noite so-
rá iiguulmehte u proçou econômico:; •
quo faz provir tenha o Lyrlco duas
enchentes, pois toda a gento deae-
JarA por corto assistir u roprosonta-
çfio do "La leyenda dei beso", a
linda opereta hespanhola, unte-hon-
tem lovada á seeíia, em "premI6ro",
sob appluusos unanimes do publico
o da critica.
AS "SESSÕES VERMODXH", NO

S. JOSÉ*
Os srs. Leopoldo Frâcs o Luiz

Pelxuto estfto organizundu, para o
próximo sabbado, u programuia da
sogiiiida "Sessfio verniouth", quc se
deverá realizar no tí. José.

Esso prograninitc será constituído
do Intcrousantea atlrucções.

100 REPRESENTAÇÕES
"A* -la gui-çoniie", completará, ama-

nhã, 100 represontat^os. E isso é. a
prova Indiscutível do sou grandu
exlto.

Para commemorar esso tiiumplio,
a Empresa Rangel & C., organizou
um bello programma, du quul é
justo salientar u lmiusão do cluc
novus números nu peçu, os quaes
vau ser Interpretados pelas sras.
Margarida Max, Manuela Muthcus,
Théo-noruh. Eslhar Lutin, Lulza o
Antonietttt Fonseca o o sr. J. Mattos,
cum o concurso du todo o coi-Du cu-
rui Uu uompauliiii,

MUSICA
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WMM Entre a mulher de ha um século
e a dos nossos dias*ÃL£& /«"*
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RECITAL MARCELLO TUPI-
NAMBA'

Aiiiiuiicia-so paru breve o recital
do uiusica brasileira do nnieslro sr.
Marcello Tupinumbá.

Marcello Tuplnanibú é o pseudo-
nymo do lllustro engenheiro sr. Fer-
nando Lobo, quu tem produzido es-
sas culsas uncanUtdoranieulo bruslr
l**irns. nue tudo o BrasU eunta, como
"Cabocla uptilxonadu", "Matuto -do
Ceará", "Muiicotta sáo du chuva", u
aquella deliciosa toada, ;iuo assim
começa: "Cudu vez quo cu considero
quo tcnliu du to dclxú, loge-mo o
sunguo das vais c u coração du lu-
gá... ", o cto. Agora, o sr. Marcello
acaba du revelar uniu nuva phuso du
seu talento du compusltor: cstyllsuu
ii. nossa canção. Com versos de BI-
luc, Vleenito de Carvalho, Martins
Funltes u dc muitos outros pootas,
escreveu as notas mais lindas quu
imaginar su possa em canções brasi-
loiras estylisudns. Indo assistir u suu
audição, em tí. Puulo, o sr. üdu-
valdo Vlannu, resulveu truzol-o uo
Hlu, puru us dellclus da platéa cu-
doca. Assim, om breve, Ireinus ou-
vir a musica de Marcello Tupinumbá
cantada pelu joven tenor patrício sr.
Edgard Arautos Franco, cantor quc
sabe plirazear com ulegunciu, u pela
actriz sru. Ablguí! Mala, que já foi
iipplaudida no repertório popular do
musico paulista, pelas plutéua dc
Buonoa Aires o Montevidéo.
—¦— ,

! AGUÁ FIGARO 6 a melhor tintura
por que dá uo cabellu ou barba a

i côr e brilho naturues. A venda nas
| perfumadas, phamiaciaa u droga-

rius. Preço 10S000.

UNIÃO DOS OONTItA-KEGRAB
Pode-nou u dlrcotorla dessa novel

associação de classe, a publicação do
seguinto:"Do ordem do sr. presidente, cou-
vido a todos os sra, sócios qultea da
Unlfio doa ContrarograB, u compa-
recerem á assembléa geral çxtraor-
'dlnarlu a rcallzar-uc, hoje, quinta-
feira, 10 du corrente, depois dos os-
pectaculos, na seda social dosta
Unido, «Itu ú rua do Lavrudlo, 110,
sobrado. Ordem do dia: Interesses
uoclues. — O secretario geral (Intu-
rlno), Joaquim Cunha".'

AS NOTICIAS INFUNDADAS
Authentlcando 

' 
au notas envia-las

aos jornaes,' como começou hontem
a fazer u Empresa Paschoal Sagre-
to, com uni * curlm-bo, ficará d ora
avante livro de que, em «eu nome,
sejam enviadas ã publicidade notl-
cias sem fundamento o nSo raro mal-
dosus. Não mais serão bordados
commentarlos Injustos em torno du
resoluções tidas uomo suas, o quo
poupará dissabores aos quo commen-
turn o aos quc uão alvejados por tacu
ponderações,

Esso o principal motivo por quo
honteni lombramos o authentlcur us
notus mandadas aos Jornaos, alvllro
quo folgamos vir attendido..-

"íjA ROSA DE FCEGO", PELA
COMP.VNHIA VELASCO

Embora o suecosso du "Leyunda.
dei beso" seju animador, tendo mes-
mo constituído a suu representação
o haalor uxlto du presente tempo-
radu Velasco, ji u' companhia tom
proinptu puru subir á scena u peça
quu lho devo siicccdcr uu cartaz;

Trata-so du uniu operou quo nos
Ihcutrus du Hcspanha alcançou o
mais completo suecesso o paru so
Julgar untcolpadameiito do seu va-
lor, basla. Citar us noiuus dos uiitu-
ros: Antonlo Paso. o mais ongracudo
dos modernos escriptores liespaiihoeu
o Pablo Luna, o omhiento compoal
tor cujas obras correm mundo pela
suu bellezu o inspiração. O ar. Vo-
lascu dou á "La rosa du fuego", ao
que tomos informados, uma munta
gem vordadelratnenlo maravilhosa,
tondo feito distribuir os papeis prln
elpttos aos" melhores elementos do
seu elencu.

"O SAPO E A ESTRELLA', NO
CARLOS GOMES

Trllussa devo estar a chegar ao
Rio, o devido a esse facto utidain om
vogu us fábulas. Orlando Toixoira,
mállogradú poeta o uutor, uni doa
mais bellos! espíritos do sua geração,
escreveu, cm tempos Idos, umu lu-
teressantu tabula, quo o sr. Cuülho
Netto chrismou dc "O sapo e a es-
trellu", dedicada ú umu formosa
criatura que hoje ílgura, com sue-
cessu, nos cartazes do theatro de
opera. Perguntarão, mas- quo vem
fazer aqui, a fábula de Orlando Tei-
xciru V Nõs.n&o estamos uutorlzadoa
u dizel-q, mas o sr. Leopoldo Fróea
poderá responder,..e muito breve.

Um pouco de paciência, o nada
mais.
DESCORERTA DE UM SRAKES-

. PEARE NORTT5-AMERICANO
Du uma manelru verdadeirainentu

repentina acaba de ser descoberto,
noa Estados Unlidos, üni joven autor
theatral, quc multo promette, chu-
mudo tíhakespeare, o qual, dizem,
possue, do sua autorlu, uma vasta
eollecçãu de peças "representaveis".

O repertório deBSO .Shakespeare
norte-americano 6 aguardado corn
grande curiosidade, pois quer toda
a gente vêr se a sua obra terá va-
lor idêntico au do uomo quo lho foi
dado. i

(Jincmutorrraphia
OS FAKIR8 OA TELA

UM SE'IUO COMRATE AOS"MERCADORES DE ILLUSÕES"
Ou jornaeu cinomatographlcos

fraiicesou, cm uuu ínulqr parto,
apoiam u campanha Inlcladu pur
umu revista de Paris contra as, ugeu-
clau cstabelucldus uu pulz puru cx-
piorar o enthüsiasmo uu boa té dm.
cundldatHu a "ostrellos do tlluiti".

Protestam tudos uontru u Indlgul-
dado desses cavalheiros — "merca-
dores do llluuõoa" — pedindo âs uu-
toiidudea cumputontos pôr cubro, do
uma vez por toduu, a túu Ignóbil
commercio.

Até o presente, os taeu explorado-
res téui ugtdo om conjunto, com ae-
gurunçu, Uludlndo u boa fé das vi-
cllmaa u tolhendo u ucçio da poli-
cia, que, por motivos vários, ao viu
na contlngenciu de permlttlr o
funcclonamento do tues "ratoeiras",

prestando-lhes u .melhor apoio o
uonalderundu-us como estabeleci-
mentos oommcrulavu, legalmente lu-
stallados.

Nu America do Norte, tambain os
"mercadores do lllusões" fazem das
auas. Nu Califórnia — outr'oru a
região cobiçudu do ouro o hojo u

•terru promettMã dos candidatos au
elnema — us produetures do films,
unidos á íiollclu, procuram extorml-
nar, definitivamente, a prusa quu u
infesta, acudo taes cavalheiros co-
nheeldos no palz das "estrellas", co-
mo oa "íuklrs" da túlu.

Ao que pureco u poliela amorlca-
nu, inalu lnteressudii, no caso, quo a
franoeza, estil resolvida a dar cabo
dessa uêiio de parasitas, muitos dos
quaes já se acham recolhidos ás pri-
soes. Um delles, chamado James
Calnãy, conseguiu extorquir do vu-
rios "candidatos á estrella", a som-
mu global de Hò.oOü dólares, promet-
tendo-lhes o Ingresso nu olntmiu.
corn ordenados quo variariam do 250
_ 1.500 dollares mopsaes.

Entro as suas victimas encontram-
ao Indivíduos do uotidições o sexos
dlfferontes, eom edadou cju** valiam
dos 18 aos 58 uuuou.

0 CINEMA
"ZAZA.", NO AVENIDA

"üazá", grundioso fllm da Para-
mount, vae da suecesso em buocosso,
no "écran"'âo Cineniu Avenida". As
suas seeiias do luxo o do beíloza ar-
tistlca, o seu enredo, om que bo ada-
ptou ciiiematographieamento o tex-
to da comediu franceza, a inlerpre-
tação da artista quu é Gloria Swun-
son, tudu tem contribuído puru que
o publico sala do salão du Avenida
completamente satisfeito, fazendo a
melhor daa reclames que se pôde fa-
zer u um fllm. Hoje repete-se u bel-
llsslinu super-produci-ão du Pura-
mount, que dado o exilu ficará no
cartaz até domingo proximu.

DOROTHY DALTON CASOU-SE
E O SEU ESPOSO TEM 51 AN-

NOS
Dorothy Dultun, u galante "estrel-

lu" cinematographica norte-amerl-
cana — que tantas "paixões mudas"
'.em despertado no mundo Inteiro —
diz-nus umu noticia de fonte umen-
euna, casou-su em Chicago, u 22 de
ubril ultimo, eom o sr. Arthur Ham-
mersteiu. filho do famoso empresa-
rio de upera uovuyorkluo. do egual
nome, já fallecldo. .

A ceremonia nupelal não deve ter
otforecldo grande Jnterésse uus re-
eem-casados, visto como Dorothy é
divorciada du aetor Lew Cody, des-
dp 1915 e o sr. Arthur Hammerstein

!*_! 
' 

... .'. ...

ueparou-ec, uiec wslvumcnto de tros
eoposau; • ' J 

Deu o marido a edade do Sl an-
noa, emquanto que a formosa Do-
rothy nlo foi além dos 28.

Dorothyi—quo foi actrlz do Vario-
dades, autos de iiinri-.s-t.il- no chie-
nia — debutou nu siicna muda, ao
lado dc Willlam S. Hurt u üob u dl-
l-ec.-fludc Thomas .H. Incc,

Segundo o juízo du critica, rca.ll-
zou us seus melhores .trabalhos pura
a Paramount, unde, como "estrella",
cumpriu um louco contrato.

Mala turdu appareceu om "Aphro-
dito", producçáo theatral du grande
ospoctaeulo, apresentada por Morris
Oestj Depois tornou'uo ulnomia, reull-
do nflo muls saiu, tendo termlnalo
ha poucu um fllm .com Jack Holt,
LOUIS FEmLLADE — O MAIOR

AUTOR DE l*OLHETINS DE
CINEMA

Deudu que começou a fazer "Ju-
dex", Louls Fculllado ganhou fôrou
do esplondldo uutor do clnc-romati-
ce-follietlns. Depois vleriun "Nuva
MIssAo", "Barrabus", c toda a nua
sério esplendida do trabalhos, upre-
sotitundo u linda Sandra Mllovanoff,
com "As duas garotas", u "Orphã-

sinha", "Parlsotto", "O filho du eor-
sarlo", otc. Assim, Feulllado eatá
consagrado. E cudu trabalho seu que
uppurecu £• uni liiumpho. Por Isso,
esse novo fllm do suu autoria, feito
pelu Gaumoiit, "Vindlcta", quo o
Odeon couta exhlblr eni breve, vao
constituir uni novo suecesso, tanto
mais quo nello teremos Biscot, o co-
mico Irresistível.

REALMENTE E* KATTtF.RIVE
MAO DONALÜ A MAIS LINDA MU-

LHER DO MUNDO
Os amerieauus assim dizem —

"Tho World inost beauty fui
woman". u nôs não deixumos do
concordar que ellu •'; lindíssima. Em
seu trabalho "A ju&tlçu em upti-
ros", que o Odeon vao exhlblr, na
próxima semana, se poderá vêr isso.
HELEN PERGUSON CONOERTOU

O NARIZ
Heleu Ferguson, quu possuía um,

nariz um pouco eni desaccordo com
as regrau du esthetlca, entendeu de
submettor-so ú uma Intervenção cl-
rurglca, animada pelo desejo do cor-
rlglr o seu defeituoso nariz.

A operação foi coroada do exito,
graças á perícia doa cirurgiões. E a
famosa artista, durante varias sema-
nas, por esse facto sensacional, foi
motivo de curiosidade du parte ie
quantos a conheciam, - dosejosos to-
dos *de apreciar a modificação reall-
•zudu no seu outr'ora desgracioso
appendlco nasal.

E' esso um dus casos do maior
monta, em Hollywood, durante o
mez de abril, próximo findo.

Informações c boatos
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••* Contlnüii om pleno exito, nu
theatro B. José, a Interessante ro-
vista dos ura. Bastos Tlgro e Eduar-
do Vlotniino — "Dito o folio I", quo
é sem duvida nenhuma, das mais ea-
plrltuoaaB, que ultimamente Ura Ml-
bldu nus possua Ihoatros.

A compiinhlu rio S. José dá a casa
revista bom desempenho, rosão pela
qual, variou íiumorus da musica da
Assis Pacheco, obtém, todas as nel-
toa, as honras do "ble".

**.* Nu festa do 14 do Julho, a
realizar-a» uo Rcciolo, as actrltís
sras. Esther Lutln o mlle. "Th-éo-Do.
fali, cantarão em sconu, acompaiih*,-
das pelo coro, u "Mareelheaa", quo
constltue um dos numerou do pro-
grani nia da noite.

Espectaculos para hoje
MUNICIPAL — "Le «out du rico".
TRIANON — "Em família**.
CARLOS GOMES—"O Quebranto".
LTRIOO—"La leyenda dei bc«o".
RECREIO — "A' la Garçonne".
Ü. JOSÉ' — "Dito o feito l"

t

Cinemas
ODEON — "Papae**.
AVENIDA — "ZazA".
PATHE' — Vagabundo genuíno*

men".
CENTRAL — 'Rosário do Amor".
PARISIENSE—""Guerra u amor".
RIALTO — "Mulheres uio TOÜT-

lheres". %>
ÍRIS — *Martyrio« e venturas*.
PARIS — "Meu papá".
IDEAL — "Bailarina Incógnita*'.
HADDOCK LOBO — "Beijou quo

torturam".
BRASIL — "A sombra do Jullo $

César".
AMERICA — Amor o deBordcm".
TI JUCÁ — "Talvez..."

E' esperada ainda eate mez, nesta
capital, a companhia Italiana le
operetas, que tem por directora e
primeira figura, a graciosa artista
Léa Candinl. Easa-companhia, que
obteve extraordinário exlto em São
Puulo, com o seu repertório sempre
reuovudo o seu elenco homogêneo,
aqui se apresentará com a ultima
producção de Frauz Leliar, "Fras-

quita", cuja musica a critica assegu-
ra ser tão inspirada como a da "Viu-

va alegre" o da "Dansa das libellu-

••• A "troupo" Randall. represen-
tara. hoje. maia uma "revuette", no
Casino de Copacubana.

••• Representando a "Morgadi-

nhu de Vai Flor", reapparecerá de-
pois do amanhã, no Ropuhlica. a
Companhia Italia Fauata-Lucllla Pe-
res.

A Perfumaria A Noiva tev-
minará no dia 28 deste mez,
a grande venda pelo custo
real do variado e 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 c
são 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.

AS MDLKS DE HOJE
são a alegria, o praser, a phantasia
sem limites, a lífedade eo amor*

QUEREIS UMA PROVA? IDE

Segunda-feira, 14

ÍTHEATRQ LYRICO [ E5U'RE/j.V THEATRAL
JOSÉ' LOUREIRO

COMPANHIA VELASCO
HOJE — DUAS RECITAS POPULAR» — HOJE

MATIME-E, A'8 3 HORA6 S0IRE'E, «'8 8 HORA8
Rtpresentaçtlos da no»» a linda opereta em 2 «otoa, dividida em 3 quadro*

LA LEYENDA DEL BESO
O GRANDE EXITO DO DIA — O MAIOR SUCCESSO DA ACTUALIDADE

Completa novidade para a Amarioa do Sul — Paça premiada pela» Sooi**lid*>* doa
Autorea Heapanhots — Ll:.dlsslm* musica — Rico guarda-roupa — MIac-Bn-scéne

de EULOGO VELASCO

IOE I0E30C 30E20E -0E3OI IODO

O THEATRO DA MODA

lm'*Sm/+t^+r,m*+Jtm*»'*l**+^*M*m*l*t0*»*m*',

EMPRESA

\ Paschoal Senreto
Smml+tmPmfVyt+tt+fmlmAt^t^ft»*»»**»***^**»*',

Temporada LEOPOLDO FRÕES

- HOJE — A'8 8 % — HOJE
A CORIEDIA BRASILEIRA -

PREÇOS: Frlzaa, 60*.| Camarotes, 50Çj Poltronas a Varandas, 1ZS; Cadelrn, 8Sj
Baleio, 6$; Galarias num,, 4Sj Qeriea, 3*000.

Amanhí: LA LETEMDA DEL BESO. — A seguir: LA ROSA DE FUEGO, reérle de
(frando espectaculo, 5" recita da aaelgnatur*. — THEATRO REPUBLICA: Sabbado,
roappariçio da companhia ITALIA FAUSTA-LUCILIA PERES.
- .,  Eetão auaponaa8 as ontradaa do favor, som exeapção de pesaoa —• —

Ô QUEBRANTO
3 actos do COELHO NETTO

TEUS BEIJOS SERÃO MEUS \
t ACTO, DE JÚLIO ESCOBAR

or-aoi
AMANH*. — O QUEBRANTO -

toi-ao.Esasasaoi
08 TEUS BEIJ08 SERAO MEUS

aòc -aaotao o *«¦¦¦¦

TERNOS!...
Sob medida de
ensemiriiM finlsai*

tuas a escolher
1409, 1009 o 180$

CAPAS
ALMOFADINHAS
em varias cores a
130$, 150$ e 180$

SOBRETUDOS
preta» e

Bm podronageits
modenuus a

60$, 79$, 90$.
100$, 120$ e 1114)$

na acreditada

Alfaiataria
Santos Dumont

Roa Sete de
Setembro 102
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CINEMA AVENIDA
HOJE H OJ EL

OIINE PALAIS
vêl-as através um bello film distribuído

¦r

pela Paramount

QUEM NAO FóR HOJE AO 8ALAO DO CINEMA AVENIDA, NAO PODERÁ'
DIZER QUE JAMAIS TIVESSE VISTO

I

A ADMIRÁVEL COMEDIA l-UA.NCEÜA, PORQUE E' PRECISO VER

QLORIA SWANSON |
para compreh«nder a grando alma da canconetiata que a» apaixonou louoa- E

mente por Dufrene. — Nüo deixe o leitor de ir vòr hoje eata aasomoroaa E
~l ... auper-produoçio da Paramount. t

3 BREVEMENTE — QUAL O MELHOR AMORV, grandioso tlllU C0111 Klta Kal* f
a dl, Jacl: Holt c> Agnes Ayres. £

["^rnrnimmTniTTiwnHiffl imniiiiiiiiiuiiiiiiiirnnnTimiimuiiHim-iiiHiiii'

PASSEIO AO

PÍD DE ASSUCAR
Panorama o mais empolgante

ESPLENDIDO, ARREBATADOR E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVI80 AO PUBLICO — Os carros
a«reoa funoqionam oom freqüência, dia-
rlamonto, desdo aete horaa da manha.

A'8 oegundas, quartaa o oextas-tolraa
a ultimo carro oobo da Praia Vermelha
pa*a o Pâo de Assucar is 6 lioraa da
tarde e ía tereas, quintas, sabbados e
domingo» «8 10 horaa da noite. Se chover,
funcclonará somente ati és 6 horaa da
tarde.

TELEPHONE: SUL 768

ioad *«*iniWMMWMMMi^

ELECTRt)-BALL CINEMA
EMPRESA BRASILISIRA DE'DIVERSOS 

'

Bt—jtlUA VISCONDE DO lilO DRA1VCO — il
A mal» popular c qnerlda caaa de dlrersSea desta eavMal

O OiSLiixpiòri cio ISsCiirid-o
HOJE e todaa «s noites, ás 8 • ái 10 horu — Sensacionaes torneio* fhr**se«

Ulspuudoa poloa melhoro» artistas do EI«otr«-Ball
Vèncedoroo' do partido do dia B: ARTHUR e ANGEL

QUINTA-FEIRA, 10 do corrente, *s 2 horaa —• Qn*n-)« "matinê»", oom um
extraordinário torneio, em 20 pontos, disputado paios melhoro» arUitm do

?.(•¦¦' Electro-Ball.
latAGUIBRE e PgRALDO contra ABTHUR e ANGEL ^^

ENTRADA vlap«0,. COM BOMFlGA&tO.EN PRÊMIOS
AO ELECtRÍÒ-iiAtL CÍXEMA —• 51. noa VUcoaío do Rio Branca, U

THEATRO RECREIO^.
HOJE, á» 7 % e ás %

A RaUHHA DAS REVI8TA8

A' LA GARÇONNE

EMPRESA
RJW»C£L ã C*

AMANHA
Recitai eammemofsti«as daa

— 100 —
Rt^RESENTAÇOES

EMPRESA PASCHOAL SEQRETO

Tlieatro S. José Director artistico Luiz Peixoto
Director sceníco Isidro Nunes

!„"¦""- 
-a*».....-.., *«-*

HOJE, ás 7 % - DUAS SESSÕES - A's 9 %, HOJE
•a REVISTA DE BASTOS TIGRE-E EDUARDO VICTOR1IS0, COM MUSICA Dü

MAESTRO ASSIS PACHECO ...

Wf 0 mais legitimo suecesso db theatro de revista

¦roda a companhia do S. JOSÉ' trluinpha uas rcpresoDUguos da revls a

do T\ST0S 'riORE o EDUARDO VICTOBJHO. ondo Bú ha yrae»,'espirito fl-

nS, 'Sos"5™ mais lnte«s«u)tea c, SUbrotudo, crlfeas aos uussos cos-

ãuitres. ...

COPACABANA CASINO-THEATRO
HOJE 0 QUINTA-FEIRA *t> HOJE

A'S' 3 l|2 HORAS

2e recita de awignatara — Estréa da revista em 12 quadros

Nelle ha a .dosprcoccupaeiõ, a gr«ç». • tn enoantoa da criança, msa ha Um-
bem a alma' do artl«ta qui» s*be faur «errir e Mb* tkttr correr lagrimas.jackie; òôooan

E' o pequenino hero« do dia, ne*M fllm d* FIR8T NATIOfIAI,, que tem «ado o
- - - maior triumphv.o milor exito, deste» últimos dias.

„.,..,1.r  i :..-..... .....^¦.¦•¦.I.l *——-*< —•v"v*w"

CfiSWEET HEART"
.,.„,.,,..orn ~~«~~ ~*- ' 

.¦.*¦¦>•» a..,,'....,,...,*^...*.^.

Camarotes e t3aiBnolraS^ SOf&OOO - Rolt-ronas, i^$OOQ

Verujaa atulsaa na reoepoüo do PALACE HOTEL. NAO SE RESERVAM LOCALIDADES

DOMINGO, ás 3 V2 horas— Grande matinée pela troupe rUNDALL-FLOREL*LE

|]t>VaaJ«W»»*»a*»a^**v^-*-»i-**-

l
ODEO

COMPANHIAvBKASIL CH.EÍJÀTOGRAPHICA

RARA. (Daddy)
(E' um PROGRAMMA SERRADOR --- Supcr-pioducçlo)

Ko uosso programma na linda as beiiazai de unia ascensão ii

MONTANHAS DO CANADA'
Tribilbo lusvruc.-tlYO -dn FOX HLM o um novo numero du REVISTA ODEON

. .. -' -.«lanmont Aulualldade»)
na próxima; semana,« lindíssima k.vrHERiNE.MACDOKALD em mm nu-

vorilm do' Prótrramma .Serrador''—, JUSTIÇA EM. APUROS.

THEATRO IVl-UNIPiPAlL, .-;- Tímporaúáofficial de 1924 •• ConcessionarÍò(|AlTElÍMOCCHI

Grande Companhia Lyrica
Continua, no c«orlptorlo da Empresa (lado da Av«nld«), de ip- hora» da m»nha, «s

B 
horas da Urde, a VENDA CUMULATIVA para

VESPERTINAS
(A's Quintas-feiras, *s 4 horas) .-

VESPERAES
trr (Aos domingos, ás 2.1*4 da tarda)
A VENDA para estes espectaculo» será feita ou para oe 10 acima indn-ados,

ou «eparadamente para B ve«pertln«8 e B veapèries.

aviso  Aa B vesperaes e «« 6 veepertihas serio'oom operas dlfferenle*.
fjftwii fmfmtmAty+fm'

5
' 

SABBADO — A'8 3 !% - 8E88A0 VERKOUTH - FIW-BRAMIIA NOVO

CINEMA MODERNO - Durante «a féria» (2 acto»). Firmei, do oaroct.r

(5 actoa). ___^_^_________
mmtmmmmmm»jmmfJStMWSmmmmm

ASSIGNATURA PARA 2Ò*RtClfÁ8 
'— 

Continua aberta no escriptorio da Empresa
• lado da ".venlda) a assignatura do poltronas o balcões o na bilheteria (Rua 13 de
Maio) a assiguatura de, galerias para u sírio dc 20 ROCITAS. — Estrea da com-

I paohia — FHI8 DE JULKO.**

(XlMPAJíHIA DBA MATKÍA FRANCET4A •

MflRIE-TfliRlSE PIÉRflT
Dlrtctor artiatico! Mr. LUGNE-POE .

^^¦¦.¦^..... *&*~***~~~ •"¦•!¦¦•¦ i''T*,**frr'^.i'',
HOJE — Quinta-feira — HOJE , AMANHA—- 8«*^a-felra --.AMANHA

A'* 4 haru
í!a VESPERTINA

Le gotit du vice
I.-cio».de HENRI L.VVlEbA§'*—,íEiVraor.-

/.^átmló exlto do toda X;.çpiiiplujlila .
TOltrona, iztàao 

" *

BILHETES A' VENDA

A's 8 heras — "¦ reolt» de assignatura
SOIRiE BLANCHE

1'ÉCOLE DES MARIS
3 actos de MOLIÉRE •

LAÍÍÜITDEMAI'¦¦ .DJalQgo deJALF^ED MU.SSET

IÃl8íll^ÕiM)BR^
Dialogo da A MUSSET

"'os 
moveis de scena nao rornecldos ptii casa UJIrtfla J.0UBIEC1I & C, rua do

ouvlder, 8tt 
' - —- ..

Empresa i
J. R, STAÍTA THÜ

O theatro .tradicional 6» «tateada' oarieca
COMPANHIA BRAaiLEfflA DE COBEDI*

ABIQA!L MAIA-
Dlrecoão do ODUVALDO VIANNA

HOJE, em VE3PIRAL ELEGANTE, As 4
horas, com a presença das NOKMftLID-" TA8 e «V noite

EM FAMÍLIA...
.V .extraordinária comedia de FLORE1HHO
SA*NCllEZ-quo vem- cncSeado 0 TrlíntJn.
VICTOR.L1SE0Á escreveu uu "0 Psls":
".A sua aci;»**' ti arlmlraveln.eiito cfJittlUzI-
da, os diálogos concisos o os persaua-

gens do caracteres bem vlneados..''
A segnlri SECKETABJO DE S. EI-, tabrl-

ca dc *ragsSBa<U5. cm 3 actot.

-ií. .^..„-,'., .£
_. 

^ 
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ULTIMAS NOTICIA —P
UMA AMNISTIA

NA FRANÇA

m*

I*

o- '.

A WSOTOSAO NA OAMAIIA

• PARIB, » <U. P.) — A Câmara
Iniciou u, ilaeomeo do projecto do
aianlaUa. O deputado Barlllot, deu
começo a. um tumulto sério, Britando
<ino a. amnlstia. visava prlnclpulmen-
te oa «x-mlnlatrou Josepli Calllau\,
Malvy, Ronaud o Jean. Oa commu-
nlstaa cntio enumeraram ua gene-
raes <|ue "assassinaram Boldadou no
tempo da, guerra.". O deputado Lut-
font acerescentou quo atC* ou inlnls-
troa da guorra oram assassinos. Neu-
sa altura, os elementos da direita
investiram contra Malvy, auo se
unhava no recinto, emquanto o gene-
ral Saint-Just ameaçava atirar cou-
tra esse ox-nilnistro. Os amigou desto
correram, ontâo, cm neu auxilio, ata-
cando o' generul a punhadas, mis
forani logo aSSredidoa pulos partida-
rios desso militar, inclusive u depu-
lado Delndre, <juo caiu ao chão, sob
àa^Bolpea dbs adversários. A sessihi
foi suspensa,

Quiz matar o cônsul ramaico
. 'LONDRES, a (A.) — Um estu-1 ilutite rumalco, por motivos que ain-

da n&o foram apurados, penetrou
violentamento no edifício du lega-
>}&o do seu paiz o disparou dois tiros
do revólver contra o respectivo con-
sul, quo . ali so achavu, tentando
matal-o.

O cônsul uão [ol attingido, sendo
preso o criminoso. •

0 "Barroso" em Buenos
Aires

BUENOS AIRES, 0 (A.) — A
officiulldado do cruzador "Barroso",
compareceu ao chá-dansante dado
pelo Club Naval, de cujas janellaa
assistiu ao desfilo daa tropas, em
homenagem á data de hoje.

A' noite os officiaes brasileiros
comparecerão ao espectaculo de gala
no Theatro, Colou, ondo so cantará
a opera "Loréley".

A revolução na Bolívia
liA PAZ, D (A.) — Diz-se que os¦pevohiclonaríoe conseguiram apode-

rar-se da Prefeitura do Santa Cruz.
cujo prefeito* foi-deposto.

Oe revolucionários, porém, não
encontraram apoio no povo, ficando
Isolados.

Consta tambem que o movimento
irevoluclonario jâ se eetendeu até
ÍPuerto Suarez, onde os rebeldes con-
seguiram obter armas e niunigdes.

POLÍTICA AMERICANA

Ò SR. DAVIS, CANDIDATO DOS
DEMOCRÁTICOS

"WASHINGTON. 8 (U. P.) — O
sr. Davis, escolhido pela Convenção
Democrata, candidato do partido ás
eleições presldenciaes de novemtoro,
declarou aceitar a missão, affirman-
do que exerceria uma leaderança
progressista.

Os princípios liheraes devem pre-
valecer, sem comtudo importar isso
num compromisso tomado com as
idéas reaccionarios. Esta S a hora do
mandato, disse o sr. Davis, eu devo
obedecel-.o.

Aggressão a foice
No interior do prédio 

'de 
n. 12,

da travessa das Missões, onde resi-
| dem Margarida de Abreu, braeilei-

ra, solteira, de 38 annos de edade,
e Adolpho dos Santos, de 40 annos
do edade, tiveram uma discussão por- motivos de somenos importância,

• Em meio da contenda, Adolpho
, armou-se de uma foice e espancou' a- Margarida, fràcturando-lhe o bra-

, ço esquerdo, além de produzir-lhe
; outros ferimentos graves pelo cor-

pó.
A policia local foi aabedora do

crime o providenciou no sentido de
. capturar o aggressor fugitivo.

Depois de receber soccorros no
posto do Assistência do Meyer, a
victima foi internada na Santa Casa,
sendo grave o seu estado.

CARTOMANTE
D. Maria Emilia, a c»I«bro e Ia do

Brasil o Portugal, consagrada pelo po-
vo a. mais perita, a ultima palavra da
cartomancia o em sciencias occultas,
fis pessoas do interior consultas por
carta; seriedade e rigoroso sigilo; re-
sidencla S. rua de S. Jote n. sa, em NI-
ctheroy e caixa postal 1888, Bio de Ja-
nelro. .

OS ACONTECIMENTOS
DE S, PAULO

¦ 'i.i* !¦ ¦

NO PALÁCIO DO CATTETE
AS CONFERÊNCIAS E PROTE8-

TOS DE SOUDARIED.-VDE

O dr. Arthur Eernardes, á aonto-
liiamju dos dlus antorlores, cedo
deixou us aposentos particulares
descendo paru o salão dos despa-
chos, ondo permaneceu om conlo-
rondas. Recebeu, entro outros, os
ministro* Fellx Pacheco, Sampaio
Vidal, Miguel Calmon, Francisco Sá
e .*(, tonrbrlno do Carvalho, dr.
Alaor Prata, governador da cldado.
marechal Carneiro da Fontoura,
chefe do policia, o altas autorlda-
des.

Tambem foram recebidos os srs.
dr. Estudo Coimbra, vice-presidente
da llepubllcu, o dr. Arnolphu de
Azevedo, presidente da Cumula dos
Deputados.

A «ecretuiiu <la presidência üa
Itepubllcu, jior nua ven, continuou a
attender jffande numero dc pessoas
quo a procuraram pura levar os sues
protestos du solidariedade uo olioCo
do Estudo. A Asoucluçuu do Escotel-
roa Catholicós, repreeontada por
uma commissao do dlrectores,
lev,4u-lhe u officio abaixo, solicl-
tando quo u fizesse chegar ús mãos
do dr. Arthur Bernurdcs:

"A Associação du Escoteiros Ca-
thollcos du Brasil, em Inteira soll-
dariedade com v. ex., digno o pro-
claro primeiro magistrado da nação,
vem offorecer a v. ex., um defesa da
ordem legal, o inteiro apoio de seus
412 grupos do tropaí o cerca do tres
mil o quinhentos escoteiros, uspu-
lhadod pelo terriíoriu nacional."

O coronel Alberto de Andrudo.
director propriotario do Palace
Theatro, da capital paulista, por sua
vez, offereceu ao governo as depen-
dendas do referido edificio para
Bervirem de alojamento das tropus
legaes.

TETjEGRAMMAS RECEBIDOS

O presidente da Republica reco-
beu, hontem, os seguintes telegram-
mas:

"Bahia. — Tenho a honra de
communlcar a v. ex. quo acabo do
visitar o quartel do 18" batalhão do
caçadores, onde fui recebido por to-
da a officialldadu com demonstra-
uOeti expressivas, tendo tido grande
satisfação de verificar u verdadeiro
enthusiaarno da tropa, i-esolutu, dis-
posta cupiprlmento deveres, possui-
da perfeita noção patriotismo u in-
vejavel espirito de disciplina. Lc-
vando eese facto ao conhecimento
do v. ox, o faço ainda sob a magnl-
fica impressão que experimentei
deante da attitude da guarnição fe-
deral da Bahia a serviço de seus
deveres em prol da ordem, da lei e
da Pátria, que têm na pessoa de
v. ex. um dedicado defensor — Cor-
diaes saudações — F. M, de Góes
Calmon."

"Bahia — Tenho a satisfação d6
communlcar a v. ex. que visitei os
1°, 2o o 3o corpos, o esquadrão de
cavallarla e a guarda civil da ínlli-
cia bahiana, onde recebi completas
demonstrações de fidelidade, mos-
trando-se disposta a cumprir seus
deveres onde quer quo seja deter-
minada sua acção em defesa das
inetituiçõos — Coirdiaes saudações
— F. M. de Góes Calmon."

REUNIÃO PATJMSTA

O dr. Alencar Piedade convoca
para hoje, ás 17 horas, na eéde do
Grêmio Politico Arthur Bernardes,
promovida pelo Comitê Pró-Legall-
dade, uma reunião d-e protesto "con-
tra os brasileiros indignos de ter
uma Pátria como o Brasil."

ORGANIZAÇÃO DO BATALHÃO
PATRIÓTICO ARTHUR

BERNARDES

Pedem-nos a publicação do se-
gulnte convite:

"São convidados todos os cidadãos
amigos do governo que queiram ulis-
tar-ee neste batalhão, cuja organiza-
ção está sondo feita pelo Grêmio
que tem como patrono o integro pre-
sidente da Republica, a comparece-
rem na sede do mesmo, á rua da
Constituição n. 12, das 10 horas
ás 2*2.. — O 6ecretarlo geral, capi-
tão Dinlz Pimentel."

0 príncipe Georg tomou
ordens

•BERLIM, 8 (A.) — O príncipe
Georg, que era herdeiro do tlnono
da Saxonia, tomará, em 15 do cor-
rente ondons sacras na Cathedral dc
Dresden.

0 sr. Rostaing Lisboa adiou
a viagem

BUENOS AIRES, 8 (A.) — O dr.
Rostaing Lisboa, conselheiro da em-
baixada do Brasil, quo devia partirhoje para essa capital, adiou sua
yiagem.

— 40 (¦'""
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CHRONICA THEATRAL
COMPANHIA DRAMÁTICA

FRANCEZA
* "IIEDDA GAULER"

Unia peça de Ibsen representada,isoladamente, no melo do um repertorlo colhido na muis brilhante II-teruturu francesa, destaca-se slngu-larmento polu sua felçdo earacterli*tica, Inllludivel. Seria longo, e niocaberia na cstrelteza do umu notaapressada acerca do um ospectaculo,
estudar osstt dlssomelhança, dernon-atrai u, uccontuur-lho aa consequen-
cias como ensinamento, como aspe-cto da vida, como Influxo social. LI-nilUimo-nos a apontar o fneto, quoexplica a attltudu do conatrunglmon-
to, de Incerteza o du hesitação do
publico, hontem, no Theatro Muni-cipul. E' que o auditório, para bom
apprehendor o pensamento da poça,
parecia procurar nella mystorlos esymbolos, uu mesmo o que Ibseu
disse ter procurado mostrar, isto é,'o quu produz o contacto do dol-i
melou suclucs quo so nfio podem cri-tender".

Todos duveriam, antes, ouvir a
peçu cum uttençiiu, acompanhando
os acontecimentos e as refloxões dus
personagens, tirando cada um as'conclusões que lho parecessem logi-
eus no desfecho.

No repertório francez todos aguar-dam u solução passional; em Ibsen
está no desfecho a crise moral.

Kol u Duso quem representou aqui
a "Hedda Gabler", ha 17 annos;
convém, pois, repetir u fábula.

Acto 1" — Hedda Uablür, casada
com Jorge Tcsmun, professor de phi-losophla, volta á casu que, durante
a suu Viagem de niipeius, a velha tia
do seu marido mobilou, compromet-
tandu u capitul de uma pequenarenda du que viviam, cila o uma ir-
uiã. Desde u primeira scena so fór-
n*a o ambiente burguoz u mesqui-
nho, oudu Hedda tem du viver doraem deante,

A sra. Elvsted vem visttal-a: 6uma antiga companheira do collegio,
que foi uma cm casa do um jutz.com quem conseguiu casar-se, o
tornou-so amante confidente do seu
secretario Loevborg. A sra. Elvsted
acaba de abandouar o marido puraacompanhar Loevborg, com quemHedda tevo relações multu lntlmaa.

Introduziu-se já na casa u assessor
Brock, amigo dc Tesman, que pio-curava conquistar Hedda. Chegou
Loevborg na esperança de obter con-
tra Tesman, com o auxilio dc um
livro sensacional, que publicou, uin
logar dc professor. Para evitar oudisfarçar esse conflicto, essa concor-
rencla, Tesman convida Loovborg a
visital-o.

Acto 2" — Depois de uma scena,
em quo Hedda o Brock trocaram
idéas u u seu modo do vêr muito es-
pecla! acerca da mulher no casa-
mento, o principalmente acerca docaso dc Tesman, Loevborg vem a
tomar chá. Traz comslgo um ma-
nuscrlpto, du qual quizera lêr unstópicos a Tesman e que nfio deixa-ria, quando publicado, do produzireffeito considerável.

Adiam, a leitura para depois do
jantar que Brock offerece a Tesman,
na sua casa de solteiru o convidam
LoevbÇrg.

Em companhia de Hedda, a sra.
Elvsted esperava o regresso de Loev-
borg que, antes de sair, teve com a
sua antiga amiga uma conversação,
em que ambos evocaram o passado,irremediavelmente perdido.

Acto 3" — Quatro horas da ma-
nhã. Hedda e a sra. Loevborg espe-
ravam Tesman e Loevborg, que ain-
da não haviam- voltado. Muito calma,
entretanto, Hedda adormeceu, quan-do chega Tesman, abatido e sombrio,
contando que Loevborg acompanha-
ra outros amigos para tomar ainda
uma taça de champagne. Loevbor*?
perdeu o manuscripto, mas encon-
trou-o Tesman, seu concorrente, queo trouxera. Hedda lh'o entregaria,
quando elle voltasse já livre da em-
briaguez. Loevborg volta, com effei-
to, mas declara a Hedda que rasgara
o manuscripto. Ante essa declaração
Hedda nada lhe diz do manuscripto
que seu marido achara, e como sabe
por Brock do escândalo feito porLoevborg depois de uma orgia em
casa de uma mulher publica e quo
a sua vida se tornara então impossi-
vel perdido o manuscripto, e>\'nl[
apresenta-lhe calmamente um re-
volver: — Que elle se mate o morra
praticando um- acto de belleza. Saiu-
do Loevborg, ella queima o manu-
scripto.

Actu 4o — Loevborg matou-se.
Brock traz a noticia. Elle reconhece-
i*a nas mãos do suicida u revolver de
Hedda o adivinhou u drama que se
passara entre ambos. Nada diria se
Hedda consentisse eni pertencer-lhe.Antes morrer, grita ella.

Isso se diz mas não se faz, re-
plica o assessor. Demais, Loevbors
nüo se matou, num acto de belleza.
Suleidou-so no quarto de unia mu-
lher facll, dando um tiro uo bai:;o
ventre — uma morto banal.

E foi u própria Hedda quem fez o
gesto do belleza quo ella imaginara,
matando-so no ealãu contíguo, quan-
rto seu marido tenta reconstruir, pe-
Ias notas cia sra. Elvsted, a obra
para sempre perdida de Elyort Loev-
borg.

Quantos tenham peneirado o cara-
ctor du Hedda Gabler, o elemento
dispersivo, o gênio ria destruição ln-
capaz do inspirar algo do utll, enfe-
zada, infeliz, espalhando o dssani-

0 CUSTO DA VIDA
¦— oi i

OS AÇOUGOES DE EMERGÊNCIA
VAO SER ABERTOS A' PO-

PULAOÃO
O presidente da Itepubllcu reuniu,

hontem, á tarde, em conferência, os
ministros da Juatlça o Agricultura,
A ella estiveram presentea lambam
ub srs. Dulphe Pinheiro Machado o
Libanlo da Rocha Vaz, oendo obje-
cto de estudos as providencias para
o ubasteclrnonto de gêneros do pri-
moira necessidade. Mandadas exe-
cuiar as medidas constantes do de-
creto de ucgunda-fclra transada, no.
cessarloa so fuzlam alguns detalhes
para o funecionamento dos uçouguca
do emergência; esses, Justamente,
furam considerados na reunião de
honteni, ficando resolvido quu os ro-
feridos estabelecimentos começassem
a prestar serviços á população, den*
tro Co 48 horas, no máximo.

Os sr«. Pinheiro Machado o Rocha
Vaz, representante chefe da Supor-
Intondenclu de Abastecimento o di-
rector do matadouro do Santa Cruz,
Informaram o chefo do Estado so-
bro us "s'ocks" existente», capazes
de attender ás necessidade» do con-
sumo, em condições normaes u ra-
zoaveis.

Terminada ti conferência, o minis-
tro da Justiça combinou cum o di-
rector dn, Saude Publica e o fiscal
du City Improvcmenta us urdens
precisa* ao acabamento material dus
açouguea de emergência.
SERÃO INAUGURADOS NA PRO-

XIMA SEGUNDA-FEIRA
U prefeito do Districto Federal,

por Intermédio do Matadouro do
Santa Cruz, autoridade encarregada
di*i serviço de abastecimento de car-
ne verde, tomou as necessárias pro
vldencias Paru que a população nãn
fique privada desso gênero do ali-
mentação. Ha em "stock" o em
vlugem, gado sufflciento para o abas-
tecimento normal o regular.

Os açouguos de emergência, estão
dependendo apenas das Installações
do esgoto, deverão funecionar a par-
tlr de segunda-feira, 14 do correu-
te. São cm numero do 10, installa-
dos nos seguintes pontos da cidade:
Ponta du Caju, Praça da Bandeira,
Praça 11 do Junho, Praça Saem;
Pefia, Largo da Lapa, Praia de Bo-
tafogo, Largo do Capim, Praça. Mu-
niclpal o Ponto das Taboas, na Ga-
vea. Foi o contrato para a explora-
çio firmado com u sr. L. Cassláno
Caxias, dispondo o contratante du"stuck" de gado necessário para a
matança. As tabellas de preços se-
rão approvadas qulnzenalnientc pelu
governador da cidade, sendo que vi-
gorará para a primeira quinzena a
seguinte: i$300, 1J200 c 1$UU0, re-
speetivumonte, paru a. carne de 1',
2" c !i* qualidades.

Nos Jogos Olympicos
OS VENCEDORES DO "STEEPLE

CHASE"'PARIS, 0 (U. P.) — Resultados
completos do "steeple chaee" Olym-
pico disputado hoje. Forani os se-
gulntes: .

Primeiro locar, Wllllam Riola, da
Finlândia; segundo, Katz, da Fin-
landla; terceiro. Bonteggs, da Fran-
ça; quarto, Rick, dos Estados Uni-
dos; quinto, Ebb, da Finlândia; sex-
to, Montague, da Inglaterra.

•Ritola fez o percurso em nove ml-
nutos, trinta e tres segundos e tres
quintos.

A amizade franco-ingleza
AS D-BOIiARAÇAES DB MAC

DONAIiD
PARIS, U (U. P.) — Oa prlmoiroo

ministros Eduardo Herrlot o Ram-
sey Mac Douald, da FVança o a ln-
glaterra, respoctlvanvento, recebe-
ram hoje representante» da Impren-
aa a quem fireram algumas declara-
00*6. O sr. Mae Donald diasu que
tudo terminra bem."NOs red1g'mos um documento eu-
tubelecendo toda u queetão ou seja
um programma commum, em que
estão Incorporadas as auggestões
fraiico-brltaunlcas. Jamais o gover-
no britannico pretendeu tratar a
Fro-nça comu Inimiga, mau sempre
oomo amiga. Aspiramos i-ectarecor
as difficuldades quo tem apparecldo
entre a França o a Inglaterra, nes-
tes ultimo» cinco annos."

0 governo italiano
RE_QL17C-ES DA UI/ITMA

REUNIÃO
ROMA, U (U. !'.) — O gabinete

hojo reunido decidiu abrir um credi-
to de nov« milhões d« lira* para ai
oonstrucçOuH do porto e de entradas

|em Fiume: nomear o commondador
Ciro Traibalsa para director geral
das Escolas Italianas no Exterior;
reduzir o Imposto du renda dos pe-
quenos agricultora a cinco por cen-
to; determinar quu ot mtniatroa dn
Justiça u doa Finanças especifiquem
aa funcçSea dos sub-^ecretarlot*: or-
donar que u commendador Igttio
Erochl continue como, membro do
corpo de dlrectores do Banco Na-
cional Austríaco. O ministro das Fi-

0 QUE A POLICIA ÍGRORA
UM HOMBM B8FAQOBADO —

No posto ds AmduloneU do Meyer
(ol medicado o padeiro José Cana-
rio de Almcldn, portucwex, solteiro,
de US annos do odade e de residência
ignorada, quo apresentava um feri-
mento contuso na região escapuliu*
esquerda, produzido por faca. De-
pois de medicado, o ferido saiu pre-
ao por um policial, mu a policia
du 30* districto nto soube nos ln-
formar como su passou o facto, ha-
vendo a •uppoilçáo de que o ferido
¦eja um aalteador mal succedldo.

W^SA!^!^^^^^

Tentou matar o antagonista
Na noite ultima, teve logar, na

ruu Maria Uenjumlii, enqulna du
Pdquequor, uma scena du sangue
entre uni qujtnndelro, de nome tír-
nanl du tal. o u operário CiOlxto Jo-
sé Rodrigues, brasileiro, casado, de
-1 unnos de edude e morador á rua
Paqiiéquer, 80.

Kntre os dois houve forte dis-
cussão, em melo da qual Brnanl
sacou de uma facu punhal, ferindo o
seu antagonista no hemllhorax, du
lado direito.

Pratlcudo o crime, o aggressor
fuglji parn logar Ignorado, emquan-
tu a victima era conduzida au po*-
tu de Assistência do Meyer. ondo
recebeu curativos e. em seguida; foi
Internaria nu Snnta Casa,

As iiutoridudtN fórum seientiflea
das do oceorrido u Iniciaram dlll-
énn-iiis nu sentido de capturar o
fugitivo.

iwnças, er. De Stefani,' informou
que o orçamento tinha melhorado
um pouco.

ULTIMAS PUBLICAÇÕES DA

Livraria Quaresma
71 e 73 - Rua de S. José - 71 e 73 - Rio de Janeiro
Os roceiros Livro do criador ou tratador theori-

co e pratico de zootechnica

INFORMAÇÕES UTEÍf

Nota da "Onited Prese" — A cor-
rida de "steeple chase" oomprehen-
de saltos sobre cinco obstáculos,
inclusive uma pequena corrente
d'agua.•Cada obataoulo fica collocado á
distancia de um quarto de milha.

Todos os competidores têm que
paosar atra-viôs da corrente d'agua e
qualquer que a contornar é lmme-
dlatamente desclassificado.

O "steeple chase" é uma corrida
de longa distancia.

O CAMPEONATO DE POLO
PARIS, !) (U. P.) — O "team" ar-

gentino de Polo, ganhou, hoje, o
campeonato olymploo, vencendo a
Inglaterra pelo "score" de nove a
cinco.

A Argentina derrotara anterior-
mente os poderosos "teams" amert-
cano, hespanhol e outros.

mo, consumindo-se de tédio, bus-
cando na ruina c na morte elemen-
tos dc uma belleza sempre fugitiva,
todos esses terão tido, da noits do
honteni uma impressão que obriga a
reflectir.

A sra. Pierat foi Hedda Gabler.
Com as pecuallaridades da sua raça,
com a sua educação baseada num
theatro de tão diversa feição no seu
modo de tratar os phenomenos de
psychologia, que 6 antes individual
que social, ainda assim a sra. Pierat
mostrou a maleabilidade do seu ta-
lento, dando-nos de Hedda Gabler
unia figura composita do grande
realce. O sr. Lugnc Poc, com a lia-
bitual perfçiçõu com que compõe as
personagens,.foi um magnificu Loev-
borg, bem merecendo os applausos
quo obteve.

Louvemos ainda o trabalho do sr.
DhurtuI, no papel de assessor Brock.

Os demais artistas concorreram,
dentro dos seus esforços, para o
bom desempenho dos papeis quu lhes
Curam entregues.

R. B.

O TEM'1,
Provl««ra do Boletim dn Dirwtorla

rin WcteorotOKiii pura o período ilu
1H liorns du dlu 0 utó 18 horus
rio illn 10:* Districto Feriem! o Nlothomy 

Tempo: em geral instavol, upresen-
tandu, porém, melhoras acecutuadau
au corrrer rias 24 horas. Tempera-
tura: ligeiro declínio á noite, em as-
censfiu de dia com máxima ontre 24
e Uii práus. Ventos: predominarão us
do quadrante sul.

Estndo do Rio — Tempo: em ge-ral Instável, apresentando, porem,melhoras uccentuadas nu correr dus
2 4horus. Temperatura: ligeiro do-
clinio á noite, om ascensão do dia.

Estndos do Sul — O tempo, no
Riu Grande, manter-se-á bom, salvu
no lltloral, sujeito a chuvisqueiros. A
temperatura declinará á noite e ele-
var-se-á de dia. Ventos: cm geral de
leste.

Nota — As previsões se resentem
da deficiência do eervlço telegra-
phlco do sul do paiz.
PAGAMENTOS

Thesouro Nndonal — Nu primeira
pagadoria do Thesouro Nacional se-
rão pagas hoje as seguintes folhas:

Aposentados da Viação — Offi-
ciaes de Justiça, Varas e Pretorias.

Prefeitura — Pagam-se hoje us
seguintes folhas:

Adjuntos de 1* classe, letras G a
I, e Alugueres de prédios oecupados
por dependências da Prefeitura.
CORREIO

Esta repartição expedo hoje ma-
Ias pelos seguintes paquetes:"Vandyck", para Trlnldad, Barba-
dos e Nova Tork, recebendo obje-
ctos para registrar até ás 10 horas,
Impressos até ás 11 e cartas até ás
12 horus."Itaberá", para Santos e mais por-tos do Sul, recebendo impressos atéás 7 lioras, cartas para o intorior
até ás 7.30 o com porle duplo até
ás S horas."Itapacy", para Ilhéos, Eahia e
Aracaju, recebendo objectos para re-
gistrar até ás S horas, impressos até
ás 9, cartas para o interior até ás
9.30 e com porte duplo até ás 10."Rodrigues Alves", paru Victoria e
mais portos do Norle, recebendo nb-
jectos pura registrar até ás IS ho-
ras, impressos até ás 19.30 e com
porte duplo até ús 20."ltaglba", para Victoria, Bahia,
Maceió e Recife, recebendo objectos
para registrar até ás 13 lioras, im-
pressos até ás 19, cartas para o in-
terior até ás 19.30 e com porte du-
pio até ãs 20.

T/OTERTAS
LOTERIA DO ESTADO DA BAHIA

Sabe-se por telegramma que na
extracção realizada em 9 do cor- :
rente foram sorteados com os maio- í
res prêmios os seguintes números: !

3721 (Riu) 50:000$0l)0 I
1IÍS4U (Bahia) .... 4:000$000
15835 (Hio)  2:00ll$i)00 j
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS

GERAES
Sabe-se por telegramma quo na

extracção realizada em I) do cor-
rento foram sorteado.-: cum os maio-
res prêmios o.s seguintes números:

Hlstorliis e lendas do scrlão; coutos,
uneedota**, casos verídicos sob*-c a vida
do matuto, do caipira, do tabaróu, dos
habitantes du Interior do Brasil, da
Sinto da roça que nunca velu D ul-
dado ou raras vezes vem, Um grosso
vo!. de malu do 400 paginas, com 25
etitiuinvi!i o linda capa colorida, dose-
nliada i«lo luslgnc ItouJ. . . . 5*f00U

0 livro dos fantasmas
Ixindat, e superstições do povu bra-

i;llelro: uliiias du outro inundo; lobls-
homens, mulas som cabeça; bruxas,
casas mal aapombradas, etc, etc. Uni
grosso vol, com urrnvurau dos grandes
artistas do lapls e linda capa, desenho
d0 Jullio Mooliado W0Õ

0 cozinheiro e doceiro popular
Ou manual completleslmo da arte de

cozinhar o fazer doces, sulsados, ml-
nelros. quitutes bitliiauod, muquecas, ca-
rurús, angfl, zorôs, sarapatels, etc. — pãe*
du Lot, plee leves, cateaux, pudins, gall-
letefl, babai;, manjares, compotas, etc.
etc. Um Krotíso vol. cnc. du mais de
BUO paginas ÜJOUO

0 padeiro moderno
Ou manual completlsümo da arte do

padaria, contendu centenas o centenas
de receita* para fazer pies, biscoito*,
roscas, boi o oh a 8, crakneUea, cavacas,
bulos, brOas, roceis dc padaria, roseis
do Barão, rosqulnhas para clift. mentiras,
babás, [-abanadas, melindres, mão benta,
cio. Uni lindo vol. encadernado õ?000

Manual pratico do distillador
Receitas o indicações para «e prepa-

rar vinhos, licores, cervejas, aguardentes,
vinagres, ellxlree, etc. Um grossu vu-
lume, cnc. dc 3UU paginas. . . 3Í0UO

Fabricante moderno de sabões,
perfumes e velas

Contendo milhares de receitas, para
o preparo de todos cs perfumes, poma-
dan, pós dentlfrlclos, essências, aguas de
toilnttc. extractos, cremes para 'us la-
blos o para o rosto ; pés udorlficus ; na-
bües leves, transparentes, etc, etc. Uni
grosso vol. de 370 'paginas, oncader-
nado 5J000

Manual do fabricante de tintas
Vernizes e óleos o de todos os eeere-

doe de offieinas, seguido do Manual do
Prateador c Dourador de Metaes. Um
volumo encudemado 5f000

Manual do fabricante de louças'
Seguido do Mannal do fabricante dr

tljollos, telha», ladrilhoa, etc; do Ma-
nnal do cmtldnr de couros c pellcni
do Mannal du foRnetelr»! do Manual
do fabricante dc papel | do Manual do
fabricante de tinta» e vernlise» pnra
obrna dc cunHtnicçtlo, etc. — por An-
nibal Mascarcnhas — Um grosso vo-
lume contendo os seis manuaes
juntos Gíooo

Dansas de salão
Contendo :•- cx-plicação fnoll e ao ai-

cance do todos para ee aprender n dan-
sar co:n perfeição todas as dansas de
sala ou snlãn. Um vol. cheio de estam-
pas explicativas 3ÇO00

Manual do namorado
Contendo a maneira de asradar 'lis

moças, fazer declarações de amor. etc,
seguido ile 100 cartas dc «.-.mero, no-
vlsfilmua e clesantoinento caoitptaa om
esty'o elevado. Um lindo volume enca-
dernado 3JUU0

Pensamentos
Sobre o amor, o casamento, a paixão,

a amizade, a affelção. a belleza, o ciúme,
o ódio, etc. Uni lindo volumo ricamente
impresso em Paris, .corj linda capa em
chromollthosraphiu 35001)

Diccionario das flores
Folhas c frutos, maneira dc fazer sl-

gnaes com o Icquo, a bengala, l&nçoi etc.
Um hello vol. cum linda capa, obra im-
pressa em Paris *J?Q00

TERCEIRA PARTE
CAPITULO XXIX

Hcoümcçn. tudo...
viera A meia-noite. Viu multo o of-
feito produzido sobre M.-Gryce poreata circumstancia na qual estava,
longo do pensar. Esperara pois do sua•parto algum movimento de cólera,
ou, pelo menos, uma confissão do
derrota., Mas não fez senão partir

, maia um pedacinho do.meu cestinho•do filigrana e. eem nem sequer per-cebev os-estragos que . eommcttitt,
exclamou com alegria toda profiasio-¦nal:

— Então! ou não dissera sempre .
«|ue ,30 tratava do uni nogoeio doa
Tnais notavets! Se nós náo tomarmos
hentfdo fará cmpallidecer o famoso

.crime^dc Sibley. Duas mulheres mef-
tidap nesse drama e umu deltas já ul I
oaaa, antes da checada da pretensa i
victima o dp-aeu assassino! Parece- j
mO-ílUí! nds demoramos um bocado
a dteseobrir coisa tão Importante!" jAseim falando, a phyelonopiia dc I
M. Gryce se alongou o continuou!
framtojn aeanMteiro e emiuado:
. — Jtíatiío* ***K>r uma mulher! Pois!

•bem, 0 para mim uma sensação novaiuio.ee espantem que me custe a ha-Wtuar. E por uma pobre mulher dosorvigo! E' duro, senhor inspector,c muito duro!"
Continuei a minlia narrativa, dl-zendo como obtlvora- a prova abso-luta quo ao rc-logla fora, não «õ da-¦ do corda, pola moca introduzida na

I casa, como posto ua hora certa. Amedida que falava, a cara de M. Gry-
co so encomprldava cada vez mais
e era um olhar quasi pungente uuoti-mva sobre ti flor do tapeto paraa qual transferira.sua attenijão.E esta! o esta.'... murmurava
num cicio quasi impercoptivel 
toda minha theoria sobre u relógio
acertado pulo criminoso, no unlco
fim do proporclonar-su uma der!-
mente, não passava do obra da ml-
nha imaginação! Triste, triste! Mae
era bem achado, não lhe parece?Parece-me! ~ respondi isòrrínjj
do o entretanto ligeiramente irônica'Estou velho, decididamente. E'
o uuo me vãu dizer com certeza
amanhã. Mas continue, miss Butter-
wortty, diga-nos o que ae. passou cm
seguida. A senhora naturalmente

Uno pararia eni tão bom caminho."
Obodeci-lhe «u convite com a mo-
icríia possivel. Koi-nn; todavia dif-'lcll reprimir toda expressão do
contentamento em presença do cn-
tlibitiusmo sem limites com o qual
mo ouviram meus interlocutores,
inundo lhes contei minhas duvidai

acerca da maneira pela qua! o casal
fugitivo so desembaraçara do pa-coto c como, afim de esularecer-mc,
visitara ü nu,'tc Twcnty-Seventh
Street, mr. Ürycc pareceu espantado,
pisando com tanto amor a flor do
meu tapeto que esperei a vol-o
cair cm cima para apanhal-a. Quan-
do falei porém d», lavanderia ainda
iHuniiiiada naquella hora tardia c
das descobertas aue lft fizera, sua
admiração n&o teve mais limites o,
dirigindo-se na epparencia fi. íamo-
sa flor, mas em realidade a mim,
exclamou:

— Eu sempre dit:?c*.-u. que não ha-•*l'a nenhuma como a senhora! *Nús
devíamos ter pensudo logo nesta la-
vanderia, mas quem pensou? Nin-
guein!... Nem por sombras! Fica-
mc« todos eomo hypnotlsados pelosdepoimentos dos testemunhas. Pa-
lavra de honra, tenho setenta
e sete atines mas nunco é tar-
dc para aprender. Cantinuo pois,
miss Butterwortte."

Eu linha,por "elle 
grande admi-

¦ração u lastimava-o sinceramente,
mas devo dizer que nunca*mo sentirá
satisfeita ; como naquelas momento.
Como poderia não ser assim? Como
não erguer de'quando cm quando os
olhos para o. retrato de meu pae
que dn parede me. sorria?.Tive de-
pois rio falar do annuncio quo man-
dará. inserir nos jornaes e dae con-
siderações que . haviam dictado a
deecitípção um tanto fantasiata da

mulher "übui chapéo". Eato porme
nor pareceu impressionai-o muito
coisa que alias cu esperava — poiti
Intorrompeu-mè com ujn i?occo na
sua perna esquerda:

t— Esplendido I — Exclamou —
golpe do mestre, obra de umu mu-
lher du gênio! Eu uão teria feito
melhor, miss, Butterwortts! H qual
foi o resultado? algo de importante,
espero? Um talento como o teu me-
reco recompensa..

— O resultado foram duas car-
tas, — retorqu — uma do Cox, o
grando fabricante do chapíoe, dl-
zendo-me qut- uma moça lha com-
priira _i"n chapéo, cedo, na manhã
do dia designado.
outra, de uma certa senhura Desbor-
ger, marcaudo-mo uma entrevista, a
que fui, c Ondo recebi a indicação
quu me permittiu encontrar a pes-
soa qüe uu procurava. Esta, com-
quanto tenha vestido a roupa da se-
nhora Van Btirnam ao deixar o thea-
iro do crime, não era a bella Lulza,
mas unia pessoa chamada Oliver,
que se encontra agora éíii casa dc
miss Althorpe, na Twenty-First
street.

Com esta ultima declaração eu de-
punha, por assim dizer, toda a his-
toria entre as 

"mãos 
dc M. Gryce, e

vi que elle ardia do impaciência de
ir ver cm pessoa a referida moça.
Retive-o, entretanto, ainda alguns

instantes, contando-lhe como achara
as notas do banco nos, sapatos delia,
o quo explicava, na minha opinião,
que ella não livesse querido mudar
de calçado quando estivoro com o
desconhecido no hotel D...

Foi este o ultimo golpe com que
feri o amor próprio de Mi Gryce. Elle

(OoocIosho) {

18960 (Pitanguy)
11230 (Rio) . .
7õ4t! (S. Paulo)

15lü:; (Ferros) .
5131 (Kio) . .
6250
SS-16 (Rio) . .
12351 (Rio) . .
18610

50-.0O0ÍOOO
5:000$000
2:000$Ü00
2:0ÜCS00O
J:000$000
1:000$000
1:000$000
l:000$0U0
l:000$000

LOTERIA KO ESTADO DE SANTA
CATHARINA

Sabe-se por telegramma que na
extracção realizada em 9 du cor-
rente foram sorteados com os maio-
ros prêmios os seguintes números:
17840 (S. Paulo) . . . 

*!0:000&000
16116 (Rio)  H:000$000

2971 (Rio)  2:5003000 I
,'1525 (P. Alegre). . . :):OOO$000 j
8000 (S. Paulo) . . . 1:50051)00 1

LOTERIA DA VICTORIA
Sabe-so por telegramma quu na

extracção realizada em 9 do cor-
rente foi sorteado com o premio o
seguinte, numero:

3506 (Juiz do Fora) . 20:0005000

Orador do povo
Ou collecção dc discurms paru bapti-

sadofí, casamentos, anntver&tirfos, ro-
cepçòes, lnauguraciles, felicitações, pa-rabeus, clc, etc. Um volume cllcader
nado . 35000

Secretario poético
Collecção de poosiaa de bom gosto,

próprias para soreni enviadas por cs-
crlpto o recitadas em dias dc wlver-uarfpa nataliclotí, casamentos, parabmB,etc, etc. Uni lindo volumo beui lm-
presso 25000

urgentíssimo!!
Trecisa-sc com muita urgência qno

todos procurem fazer os seus em-
prestimos uu CASA DE PENHORES
ARTHUR ALVIM á rua Luiz de Ca-
mõos, -10, quiisl csq. Av. Passos «;
fundos Theatro São Pedro. Recebem-
se apólices "LYKA".

URGENTÍSSIMO ! ! !

Piiysiologia das paixões
— « sentimentos moracd do homem e

da mulher, polo sábio .Aübert. Um vo-
luino encadernado 35000

0 plhofeiro
Ou arsenal' dc gargalhadas, contoti,

ardis, aítuciae, bornardices, ealinadas,chistes, «espanholadas, mentiras, repen-tos, aventuras dus Calinos c Conegos,
Pellppe, etc, etc. Unf volume coni linda
capa 35000

Os segredos do futuro
Livro de sortes para dlvertimentoa cmnoites de a. João, S. Pedro, láanto An-

tonio, SanfAnna, Natal, Reis. Um vol.
com bel lis sim a capa 2$U00

Livro do feiticeiro
Ou a sciencia do Jucá R/wa revelada;

tratado pratico dc todas as feitlQariaF
conhecidas, meios dc cnvpreptl-a« c pro-veito que delias ec podem tirar: «olle-et^âo de r^coitay secretas, etc, etc. s"-
BUldo do MANUAL DA CARTOMANTK.
por Mme. Jõsephlná. Um grosso vol. dá
perto dc 30.0 paginas 55000

Livro da bruxa ou Manual da

Contendo todas au regras para a eria-
Wo racomil o coonomlca do boi, doeavaMo, do burro, du jumento, do car-nelro, cabra, cüo, sepuldo de um manualae medicina veterinária o de em com-
pleto formulário de medicamentou e dnum completo TRATADO DK AVT3S dogallinheiro, por Manuel Dutra. Um
groeeo vol. ene. 195000

Livro do industrial agrícola
Ou tratndu completo de todas as In-dtiütrlas ao alcance du lavrador e qu»razem parte da própria agricultura, taon«•pino: cr*açâo do bicho da oeia, crlaçlUidas abelhas, a extracção do mel, fa-brlco do queijo, da manteiga, de leitooondensado; o fabrico de assucar, da

aguardente, do vinho, do vinagre; a eu-tra^ilo du fícula, d.ib flbraa textlu, dau.nubstaucla* tintorlaes o dou oleoa. a ex-
traeçfto da soda o da potassa dos ve»
getaes. o fabrlro dos presunto*, «alamos,
mortadellaa, etc, ate, por Manuel Dn-
tra. Um gtoeeo vol. ene. . . . 1H009

Lyra popular
Uu escolhida collecção dua mala pri-morosas poesias dos grande* poeta* bra-

sileiros: Castro Alves, Varella, Oaílmlro
d.. Abreu, Gonçalves Dlns, Bllac, Ray-
mundu Corria, Alberto dc Oliveira, etc.,
etc. IJín uroeco vol. com retrato* c mal*
du 000 pusrlnati ü)0'M

Casamento e mortalha
Uomanoe brasileiro, por Julio CesHr

Leu!. Moças românticas q«e gostnes d»
passclar a beira-mar cm noites de lua
ohtla, ouvindo o murmúrio queixoso d»«ondas beijando a praia, comprac eats
lindo romance. Um volumo . . 31010

Maria desgraçada
Um dus mais beilos o s»ntimentaee"omances da literatura brasileira, Um
vol 3J00Ocruto de um crime

Romance do lagrimas. Um lindo vo-
lume com capa colorida .... 3?000

Mãe e martyr
Ou nirartyrlos do uma ouposa, ro-

manco de Kccnas comnioventes. Um
irroaso vol 3*1000

Pedaços do coração !
Extraordinário livro de contos amo-

rosos — Um urossu volume . 31000
0 frovador marítimo

Ou Lyra du marinheiro, trabaBio nnicono seu gênero ate hoje publicado, con-tendo canções, cançonetas, baroarolaa,rondou marítimas, desafios, monólogos,
diálogos, scenas cômicas c dramáticas,f.:<lo de assumpto marítimo. Uni lindo
volume luxuosamente impresso cm Pa-
ris, para homenagearmos os homeno
ilo mar UfOOO

Primores da poesia portugueza
Ou tlic-aouro poética do Parnaso por-ttiKuc-z. Etco'liida collucção rias mais ce-lebres, conhecidas e apreciadas joesltm

portugueza, desde Camões até Guerra
Junqueiro. Uni gros-jo volume de maiade -100 paginas, cum centenas de pro-dticções poética.", 5J0OO

0 physionomista
Ou arte dc conhecer o caracter, o

genlij. as inclinações, as qualidades e oflsentimentos das mulheres pela physlo-notnla, segundo Lavatcr u Gall. TJm
liiulo volume 3J000

Noções de hygiene
üe accôrdo com o programma da Eb-cola Normal, pelo dr. Manuel Francisco

do Azevedo Junlor, professor da meama
Escola. Um volume encadernado *i$000

Manual do "chauffeur"
Ou guia theorico o pratico do anta-

mobüiatu contendo a deacripção mlnu-
ciosa das machina* c tudo o quo o nc-
uesaario saber para so poder guiar umautomóvel. Um volume com centenas de.estampas 3J90O

Contos da carochinha
Contendo 01 curiós populares, moraeso proveitosos Ue vários paires, Um

grosso volumo com estampas colo-ridas 6J00O

Historias da avózinha
Contendo 50 das mais celsbre*, ,prlrao-

roeas, divinas c lindas historias. Um vo-iumo encadernado cora estampas bf009

Historias do arco da velha
Contendo 60 lindas histori«íi pajacrianças, Um stosso volume,. oholo dnohroinos 1»Í0V

Hist-rias da baratinha
Contendo 70 esplendidos o novos e»n-tos infantis, fantásticos, moraes e ale-

gres. Um volume com muitas catam-
pas, cm ohromo 8J0ÒO

A arvore de Natal
Ou theso-nro maravilhoso da Papa»

NoeJ — contemlo eecoràMa c variada
cuüecçáo do hlotorlas para. crlajiça»,
apanhada;; na tradiçSo oral do todoa
o» povos, cscrlptaa, fraduxid**, col-'eccionadas, relutada* e aooommoda-
das á Infância brasileira. Um eroaaovol. encadernado, com eeplenéliaa e«-iar.is UIUÍO

istorías brasileiras

cartomante

OOPEER
Vendo-se por preço reduzidíssimo os

afamedos cofres NI. W. Americanos marca ;
registrada, garantidos guarda fiel dos seus |documentos o valores contra fogo e rou- |
bo. Comprem hoje, não esperem. 103, rua
Theophilo Ottòhl, 103.

Dividido cm 5 partes a saber: manual
da cartomante; magnetismo o eomnam-
bullsmo, hypnotismo. espiritismo t. THE-
SOURO DO FEITICEIRO, orações paratirar o sol da cabeqa, PARA GA.VTÍAK
AO JOGO, para ligar e desligar namo-
rados, para saber quem nos quer mal,
para rezar quehranto, para rezar co-
breiro c eryslpela,' para obrigar o ma-
rido a ser fiel ft esposa, c milhares de
orai;ões, rezas de ben«<luras, etc., etc.
Um grosso volumo 5ÍOO0

Lindo volumo do contos para crian-•;as, deleitando o Instruindo ao mesmo
tempo. Um vol. encadernado . . *-'$»fJ

Os mens brinquedos
l*ontondo jogos c brinqccdoo, caRtigau

c dansau próprias para a In/aneia. Um
lindo volume encadernado com centena/i
de sravurae explicativa^ . , . 5|*)0e

Theatrinho infantil
Cotlecijão de 34 pequenaa *oeç*a áe

theatro, para as crianças, podendo ser
representadas em qualquer locar, seja
num tablado, numa sala, ou seja ao
ar livre. Um groaio mkuoe encader-
nado GlOOO

NOTA — Emda-ao para o interior ([oalquer livro deste annanoío desto quov „u*s imporUincia nos seja enviada »cn carta registrada eom valor dee'arado- ou vale posta! — o dirigida á LIVRARIA QUARESMA — Rua de
i José "1 c "i — Elo de Janeiro.

Oorreni por nossa cinta ao despesa» com a remeae* daa eacoonKsdM.
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