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São clássicas manifesta-
ções de um defeituoso
fanecionamento do ap-
parelho digestivo quasi
sempre acompanhado da
prisão de ventre. As
Pílulas do Abbade Moss
o seguro correctivo des-
ses males que desappa-

recém com seu uso.

Um todas us pbarmueias
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AS PRELIMINARES ORÇA-

MENTARIAS

bem pouco cultivados e hoje entre-
25. Bm todos os gues ao abandono ou retalhados em
para os servbjos de peiiuenos Jotes. E, nessa trauafor-

mação completa o rápida por quo
vão passando todus as nossas vas-
tas ároaa de torrenos baldios, uão
ha a conseqüência da falta de pro-
videnclas officiaes, cstlmuladoras
dc uma lavoura quo cortamente se-
ria oiotlcu, mas a Imposição do leis
fataes do economia.

Esse aspecto, portauto, da ques-
tão ó du pequéua monta, o o quo
cumpro fazer ó aproveitar a. bòa vel
vontade quu o Legislativo denions-
tra cm collaborar com u Executivo,
paru dar á Prefeitura uma divÍ6ão
melhor dc trabalho c rcsnousabili-
dades..

Tomos dito varias vezes quu a
actual udministraçãu, para ser utll
c profícua, ha dc tomar, iuilltidl-
velmente, como prcoecupaeãu ma-
xinia o quasi exclusiva, a restau-
ração financeira dos oufrt. oxliaus-
tos da cidade. .Nom ella reclama,

São tres as preliminares, a que
hontem nos referimos, propostas
pelo relator do orçamento do lu-
terior, das quaes as duas primeiras
foram dosdo logo aceitas, resolvendo
a commissão de Finanças;, da Ca-
mara, tomal-_s na devida conside-
ração uo encaminhamento dos di-
versos projectos do orçamento, c a
terceira, relativa a subvenções, fi-
cou paru ser melhor estudada cm
segunda discussão, couforme alvi-
trou o presidente du commiesão.
T-anscre-vçmo.l-uii., a. seguir: .. tj¦'.Proposta — '_.0 Sejam'__i.ni.mi-
das, em todos orçamentos, no ina-
lerial permanente, as dotações des-
tinadas á acquisição c concerto de
moveis c materiacs c á acquisição
dc livros, jornaes, revistas, alma-
uucks c a encadernações c impros-
sõès.

_.° — Sejam excluídas da parte
referente ao pessoal as remunera-
ções que uão sc mostrem haverem
sido anteriormente fixadas em lei
ou regulamento (Código de Conta-
bilidade, art. 600), ou em contra-
to, devidamente autorizado.

U." — Deixem de figurar nos or-
çamentos as subvenções coucedidas,
sem ser cm virtude de contratos ou ,
dc leis de caracter permanente, as
quaes serão objecto de projecto em
reparado, uo qual se autorize o go-
verno a despender com ellas até a!
importância com que figuram no;
exercício vigente, desde que os bc-
noticiados — instituições ou par-
tieulare. — provem ter applica-do
devidamente as importâncias rece-
bidas, c que têm recebido c conti-
miam a receber tambem do respe-
divo governo, estadual ou munici-
pai, egual importância para o mes-
mo fim c quu uão recebem egual
subvenção por mais de um minis-
tcrlo." -

Dadas as considerações quo ja
oxpandemos sobro o assumpto, fácil
será dcpreliuudcr o apreço com
que lemos o trabalho em causa, não
nos limitando a olhal-o simplesmen-
to com a sympathia com que so apre-
ciam as boas intenções, uias aferiu-
iJo-o ante o alcance pratico, inorul c
jurídico que lhe esteja reservado, em
torno á technica orçamentária, re-
polidamente objecto do observações
nossas. Temos, do nós para nós,
como da maior relevaucia pura o
interesso do paiz tudo que so pren-
du, directa ou Indirectamento, ás
leis iinnuas, nelo legislador consti-
tulnto deixadas nessa situação de
vigência temporária, como verda-
deipei válvula de segurança das fl-
nauças publicas, balanço entre us
possibilidades du contribuinte e us
despesas du custeio do serviço uffl-
cia1), podeudo soffrer compressão ou
elasticidade, conforme, do jogo dus
contas, so deduzent monos favora-
veis ou mais optimistas us estima-
tlvas, fumiamcntadamcnlo aprecia-
veis. Aliíis, desfarte suecode um
toda. as nações organizadas, o aqui,
como em toda a parte, a elabora-
ção dos orçamentos ó a primeira _
mais delicada aattribuição das as-
sembléas legislativas, melhor cara-
eterizando u funeção soberana que
lhes ó outorgada, por dizer respeito
ú economia privada de cada cio-
mento da eoll_~tivida.de uu contri-
btiição que lhu cabo para a manu-
leução das uctividadea de interesse
geral.

Vejamos, portanto, cada uma das
tres preliminares acima trauscri-
ptas.

A primeira, com a latitude com
que foi redigida, sc uão fossu posi-
tivameiite impraticável, seria cia-
morosamente prejudicial. Não prc-
cisa esforço de demonstrução, para
assim concluir, bastando citar qual-
quer dos múltiplos o variados ca-
sos concretos, normalmente veriíi-
cudos nos serviços em causa.

Avalie-se, por exemplo, activida-
des como as de estradas de ferro,
telegraphos, correios, águas, de
guerra e navaes, privadas de dota-
ção, no material permanente, para

acqulfilçao do inoveis o materluos, o
as da Blbllothecu Nacional, idnutl-
camento privadas d» acquisição de
llvror/ jornaes, revistas o alma-
nacks, e, dopols do ligeira roflo-
xão, parece u caso dc perguntar
— como lhes assegurar a efflclen-
cia e « continuidade do expediente'.'
quaes oa preatlmou que dellas so po-
dcrlam oxlgir, se nüo lhes fosso pos-
slvel substituir o material deprl-
mldo, Inutilizado ou consumido pela
acção do tempo, pelo aso o por ac-
cldcntes Inevitáveis'.'

A commissão de Finanças, po-
rém, aceitou essa preliminar, mas,
co-.i certezea, não u porá om pratica,
pelo menos com a rigidez sob quo
a mesma se expressa.

A segunda preliminar, o próprio
autor da Iniciativa, citando um ar-
tigo, que deve Ber o de n. 306, não
do Código, mas do .Regulamento
Geral de Contabilidade, affirma a
Buperfectaçâo quo a mesma repro-
senta, eenão ua pratica, pelo menos
na ficção jurldlcu. Do faoto, nem
no passado regimen, nem duranto o
periodo republicano, jamais houve
qualquer lei permittindo os orça-

| mentos consignarem verba para o
I pagamento do pessoal cujos cargos

não tivessem sido legalmente cria-
dos pelo poder competente, actual-
mente o Congresso' Nacional, con-
formo o preceito constitucional do

I art. 34, n.' regulamentos
administração da Fazenda Pu
blica, a provideucia vi.ada pelo
relator ,do Iuterlor estã clara-
mento prevista, desdo os remotos
tempos da organização jurldlcu do
paiz, e não so comprohende muito

j bem como é que, entro membros do
! corpo legislativo, seja preciso um
| accordo prévio no sentido de eer
cumprida e. lei, quando justamente
a elles se impõo "velar na guarda
da Constituição o das leis", sc-
gundo prescreve o preceito consti-
tucioual do n. l-^do art. .5.

Ao contrario 3a stlução que a
commissão do Finanças deu a essa
preliminar, *tudo, antes, pareceria
aconselhar o silencio sobro o faclo,
porque ao Cougresso cumpre dar o
exemplo da diaclpliua ás leis que
elle próprio olabora o decreta, se é
que deseja que as mesmas sejam
obedecidas pelo publico em geral,
sem a necessidade du coagil-o, me-
diante saneção penal. Ora, o n. I
do art. 14 do Código de Coutabili-
dado exige que o presidente da Re-
publica faça acompanhar a pro-
po6ta orçamentaria do tabèllas ex-
plícativas dos créditos para pessoal
c material, especificando com cia-
reza os artigos dc Íal ou as autorl-
zações legislativas que criaram a
despesa de cada parcella.

Su tal não faz o governo e su
compete ao Congresso, dentro ás
suas attribuições, velar na guarda
dessa, como de (inuesquer outras
leis —¦- como admittir a necessidade
da- commissão de Finanças,*-da*Ga-
mara, estabelecer uma preliminar
uo sentido de evitar, da parte dos
próprios legisladores, o desrespeito
a uma tão recente lei? Da prelimi-
nar proposta decorre, pelo menos,
a duvida dc que haja semelhante
necessidade, o quo, francameute,
muito pareço de lamentar.

• A terceira preliminar, que repu-
gnou ti commissão de Finanças, da
Câmara, aceitar desde logo, é exa-
cUimente a única que, parece-nos,
deveria ser approvada, nos termos
em que se acha redigida. Desde que
deixassem de figurai' nos orçanven-
tos as subvenções concedidas, "sem
ser em virtude de contratos ou de
leis permanentes", segue-se que as
leis annuas seriam apenas expttr-
gadas daquellas quo não estão 6en-
do legalmente pagas, porque, á se-
melhança do que oecorre com os
vencimentos do pessoal, só pôde,
juridicamente, haver .dotação orça-
mentaria para subvenções qtte te-
nham sido previamente concedidas
pelo poder competente

Demais, sobre não se afigurar ra-
zoavel que o Congresso Nacional,
com a atteução despertada por
uma pratica* errada o illegal, de-
soje persistir nella, na própria ini-
ciativa se prevó o remédio para não
interromper os pagamentos que, il-
legítimos ou de duvidosa legitimi-
dado, até hoje, sejam, entretanto,
justos; assim é que taes subvenções
passariam a fazer parte de projecto
em separado, apenas com a restri.çüo
de que "provem tor applicado de-
vidamente as importâncias recebi-
das, c que ten*. recebido e conti-
uuam ti receber, tambem do respe-
ctivo goveruo estadual ou munici-
pai, egual importância, para o mes-
mo fim, c quo não recebem egual
subvenção, por mais do um minis-
terio", restricções que poderão me-
recer quaesquer modificações, mas
que su iiffirmain do todo o ponto
justificáveis e probldo-tts.

noa .domínios da Dlrectoria do In-I prosontomonto, novos ombolloza-
strucção, professando uoçõe. prati- montou, neMi tampouco dlspõo do rc-
cas de horticultura o jardln-agoni cursos quuesquei'' para cusLeal-ou.
nas oacolas, sobrotudo, suburbanas Os do quu podo Ungáv mão não
e ruraes, o dirigindo um curso bastam á manutenção uormal dos
mais especializado, com campo do
oxporlenvius,' na Escola Visconde
de Muuá.

Os resultados obtidos por essa
fôrma seriam seguros, mesmo.por-
quo os objectivo» com quo foi desus-
ti-dumento iniciado e planejado o
trubalho da colônia agrícola são
preenchidos, com outra officleucla,
pelo Ministério da Agricultura, a
quem Incumbo, primordialmente,
curar delles.

E' bem opportuno, ainda, lem-
brar que só o Integral desconheci-
mento das condições dc vida dos
subúrbios du cidade, que já hoje
so estende, quasi sem Interrupção,
até Realengo, pelo leito da Central,
e pelas linhas da Leopoldlna, po-
dera dar a (Ilusão da posslbllidado
de lavoura intensa dentro do Dis-
trlcto Federal. O etiato crescento
dos torrenos e o preço elevado do
trabalho, cada dia mais escasso o
attraido, irresistivelniente, para
activldades menos penosas o mais
productlvas, evidenciam o absurdo
dc tal supposlção, fácil de verificar
a uma rápida inspecção pelos pon-
tos mais distantes da cidade, ha

seus serviços o dos uous compro-
missos, não obstante a melhoria
consluuto da arrecadação, quo cres-
co em clfraB sorprehondentos, uui-
ainda senslv-lmento inferiores o iu-
capuzes para onlreutar o vulto do
obrigações inufastavols o Immc-
dlutas.

Assim, tudo quanto sc haja dc
reulizar ua administração munici-
pai ha do sor r-estiTcto á preoecupa-
ção dominante de regulurlzur ser-
vlçoe, sem sobrecarga de novas des-
peses, quo não poderiam ser pagas,
vindo, uo contrario, aggravar as
precárias condições actuaeB, em que
os cofres otferecem, todos os dias,
a ,prova comprovada da sua ex-
haustão, na morosidade o limita-
ção do todos os pagamentos, luclu-
siva do estlpondlo do próprio pes-
soai.

Ao mesmo tempo, porém, e don-
ito, rigorosamente, do programma
imperioso da restauração financei-
ra, seria possivel organizar e divi-
dlr melhor os múltiplos serviços
municipaes, limitada essa reorgani-
zação ás aetuaes dotações orçamen-
tarias, que, em alguns pontos e em
matéria do 'pessoal, poderiam ser
reduzidas, som qualquer prejuízo e
sem qualquer offeusa a direitos ad-
qulridos do quem quer quo seja.

Sobretudo om matéria do urre-
cadação da receita, impõe-se a uni-
lormização da machina fiscaliza-
dora, agora inexplicavelmente dis-
persa, com as conseqüências mais
graves o funestas para os interesses
do era.io.

A opportundade é das melhores
para que se opere essa imprescindi-

remodelação, i normalizando a
situação precária em que se encon-
tra a Secretaria do Gabinete, que,
reunida ao Archivo c â Estatística,
formaria uma só directoria, com
funeções precisas u delimitadas o
sem Iulerferoneia cm matéria do reputação jamais havia siilü mor-
policia administrativa. Todas as (li(lil ])Sla v[ij0ril traiçoeira du uma

A gargulhuda cslroiida. Maciel
Monteiro percebo a situação. Mus
uão ac altera, uão so perturba.
Com a linha admirável du dlsliu-
cção, levanta-su o retira-so do pai-
co, como uo não fossu o üorúo da
scena."

Até parece o escorço do soneto
theatral do sr. Jullo Dantas, da-
(luciles em quo o poeta dramatui'-
go, por um"tour do force" artie-
tico, harmoniza us .Musas do Paul
de Kockc o Theophllo Oautier.

O quo não se concebe é o "pillior

do coullsses" continuar, depois de
semelhante escândalo publico, ro-
presentando, no estrangeiro, o go-
verno de d. Pedro II.

Seria conveniente que o sr. VI-
rialo Corroa, ao passar isso c
o resto para algum volume futuro,

geuero "Historias da nossa Meto-
via" o "Terra dc Santa Cruz", ci-
lasse u suspeita foute immediata, a
exemplo do que fez outro talento do
Maranhão,

No "O Imparcial", u. de 15 do
fevereiro do 1917, Inserira o sr,
Humberto dc Campos:

"Entro as aventuras galantes de
que esteve repleta a vida ruidosa
do nc:>su medíocre poeta o ven-
ttiroso politico Maciel Moutei*u, fi-

guru, com cscaudalo, um caso oc-
corrido um Pernambuco, quando o
nosso elegante parlamentar já so-
braçava uma das pesadas pastas do
Império (1). Havia, nesse tempo,
no Recife, uma dama du radlosa
belleza o celebradas virtudes, cuja

Avulso 200 rs. Interior 300 rs.
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A EMANCIPADA.

condições Indicam que su realizo
essa utilissima providencia du alto
alcance á bòa marcha dos serviços
municipaes, sobretudo uu que toca
á melhor colheita da receita.

SUPERCHERIA E PAPALVIGE.
"Esplendor c decadência da so-|do Mocici Monteiro, em Lisboa, no

ciedade brasileira", ainiálgamia de theatro São Carlos."

SERVIÇOS MUNICIPAES

Caminha no Conselho, já com
parecer favorável dc varias com-
missões, o projecto quu autoriza o
prefeito a reorganizar diversos
serviços municipaes. A face priu-
cipal por quo so pretende justificar
a provideucia legislativa ó eviden-
temente, de pouca importância.
Nem acreditamos quu medida dc
tal natureza possa, de qualquer
mudo, influir uo complexo pro-
blcma da carestia da vida. A fusão
dc algumas repartições u u nova
denominação que cilas possam
merecer são questões secundarias,
mas quu podem offcrccor ao Exe-
cutivo a upportuuidadc do r*stabe-
lecer a ordem em certos serviços,
dando-lhes uniformidade ò regular!-
dadu, embora cuutiuuaudo sem
objectivo pratico os fius paru. quo
foram destinados. Interessa-nos,
porém, no caso, a possibilidade, quu
se abre ao sr. Alaor Prata, de uor-
malizar a vida de algumas reparti-
ções, procurando, ainda uma vez, se
viável, emprestar qualquer efficien-
cia o utilidadaj á colônia agricoia e
granja de criação, para citar um
exemplo, na liyp-Hhese, bem elo-
quente. Aliás, ainda uma vez exter-
namos a nossa convicção dc que o
pessoal technlco dessa inútil dc-
peudencia municipal só poderia
prestar trabalho real o proveitoso

historia e lenda impressa, faz
trezu anuos, cousLituu um dos pae-
cados literários do Sl'. Elysio de
Carvalho, que veiu rosgalaudo-os
com paginas estimaveis. Nessa
obra ha capítulos 

"ílé niéra .'anlaSla'

pessoal, attestadores de seu espi-
rito ainda em plena bohemia, os
os quaes merecem controvertidos,
afim dc cercear levianas explora-

ções subsequentes. Destaca-se ou-
tre elles o nono, inteiramente
consagrado a Maciel Monteiro,
"mixto do medico-pocta, orador-
diplomata e "dandy" que morreu
de amores...", como o classificou
a graciosa polidez de Joaquim Na*
buco. Dito .figurão e figurino de
uossa Regeucia, a crer-se nos re-
petidores daquelle escriptor, qua-
si todos com menos imaginação
transposltlva e mais- licenciosidade
verbal, teria sido apenas um re-
fiuudissimo devasso.. *.

Na chronica (?) "O cortezão
das saias", que o "Correio da Ma-
nliã" publicou a 28 do março ulti-
mo, escreveu o sr. Vlriato Corrêa,
cujo talento,, brilhantemente cs-
treado uo conto, está empaaando-
so em mixtiforios iunominaveis:

"A mulher será sempre a com-
plexidade, a incongruência. O que
c defeito para nós é para cila vir-
ttttlc. üs homens puros nunca li-
veram a corte feminina. Um li-
gciro traço do canallii.mo dá ao
naladar das mulheres ura quê de
picante, quo as excita u arrasta. O
conquistador dc saias ha 'do ter,
eternamente, um que de canalha.
Maciel Monteiro lev-e-o com uma
habilidade o um geito origiuaos.
Nunca sua boca su abriu para des-
mentir os boatos dc .eus amores,
mesmo boato falso, mesmo quando
a dama a lassa* liada lho merecia
amor o veneração. Entregava á
iwilodieeucia a sorte do seus amo-
.res. A victoria ura corta. Não ha
homens que valhum tuuto para
as mulheres comu os liomeus que
a. mulheres disputam. Deixava cor-
rer a fama de seus l.luiuphos. ..
Ahriam-su-lho, uutãu, as portas
das alcovas mais fechadas, o cor-
tinado dos leitos prohibidus.''

'íi' manifesto o oxaggero uo re-
traio, retrato dc Lovelaee vul-
gar, attribuido gratuitamente ao i
discreto galanteador. E o mais j
lamentável é proceder dc his-
lorias appcryphas com quu o
sr. Elysio de Carvalho entrete-
ceu a curou da-njuanesc**.. do 2"
barão do Itamaracá. O próprio _r.
Víriato Corrêa começa alludindo a
uma, perfeitamente itiverosimil no
que toca ao patrício illustre:

"Não pude e talvez nunca possa
apurar a veracidade daquella curió-
sa an.cd.ta que por ahi se conta

Ouvindu o coilega lusitano sr.
Mulheiro Dias, ou a tambem lusi-
taua actriz Lucilia Simões, já sa-
beria, ha muito, quaes as verdade!-
ras personagens,, não do "que por
ahi" so' couta*', mus do qu_ su lé"í
pag. 158 de "Esplendor e decaden-
cia *da sociedade brasileira", por-
quanto foi um dus dois quem re-
•feriu ao autor o episódio cômico,
assim ampliado na apparatosa ".ml-

se-en-scéne" do empresário do
"Trianon":

"Era uma noite de espectaeulo.
Cautava-se uão sei que opera. O
theatro fulgia, regovgitava.

Maciel Monteiro andava em pre-
ludio de paixão pelu mais b.ilhan-
lc actriz da companhia, do quem a
chronica uão conserva o nome.

Não ha ninguém mais antipathi-
co aos contra-regras de theatros
que os apaixonados das artista?» e\s
conversas do amor fazem perlur-
bar-llies o serviço.

Naquella noite, o poeta-miuistro
Inflammava-se em palavras do sc-
ducçãu, uu camarim da actriz. A
campainha retine, chamando-a.
Ella vem á scena. Ia levantar-se
panuo para o segundo acto. Ma-
ciei Monteiro acompanha-a, febril,
vibrante, a cochichar-lho promes-
sas. Ella recusava, elle insistia.

Estão ambos uo palco, bom nc
meio. O contrii-fognt, iuquictu, ba-
tia cuia os pés, pedindo íittsnçãii,
avisando quu lu fazer u pannu su-
bir. Mas os dois não ouvem; o
amor fal-os surdes. Para cumulo do

1
| desesperu, Maciel Monteiro linha-.-;*.*
'. 

ajoelhado aos pés da actriz.
E' o momento angu.tioso, A ur-

chestra havia chegado ao puniu cm
' 

quu u panuo devia subir. O signal
du cuntra-regra impõe-se. U panuo
sóbo. E, deanto dus ulhus da mais
fiua sociedade lisboeta, uppa.ecc o

! ministro pleuipotonciario du Brasil,
ajuelhadu aus -pés da actriz.

calumuiu, A cidade inteira rendia-
lho culto á pureza dos costumes u
á sautldadu da vida, cutno sc ou-
tra não houvera tãu virtuosa, da
boca do Capiboribe á ultima casa
de telha dos altos confins da pro-
viucia.

E' defeito, porém, do Diabo, se-

gundo asseveram os que intima-
mente o conhecem, preferir, para
o maligno deleite da tentação, as
almas sautificadas pela boa coudu-
cta terrena; u foi por isso, cum
certeza, que Maciel Monteiro usco-
lheu, lem-certa festa dc gala, para
victllna. dos seus sortilegios, a ho-
neslissima dama recifeuse, moeu-
do-lhe ao ouvido o derramando-lhc
por elle, transformada em •fervente

caldo de versos, toda a canua roxa

que o amor lhe embalava perma-
neutemeute uo coração.

A joven Penelopc era torto e pos-
sitia, em' casa, ua Ithaca brasileira,
os braços do seu Ulysses; taes fo-
ram, porém, nessa noite, us invés-
tidas literárias do famoso muu-
dano, que, no meio da penúltima
valsa, ninguém mais a viu ua dan-
sa, n_m ao seu teimoso persegui-
dor. Mas a ausência, se foi louga,
não íoi eterna: minutos depois,
quando o salão inteiro cochichava
malicioso, entrou por elle, muito
vermelha, a linda Cornelia pernam-
bucana. Vinha, apenas, com a "toi-

lotte" modificada: prosa aos cn-
feitos do decote, balouçava, tre-
mula o faiscante, a commenda da
Ordem da Rosa, que brilhava, meia
hora antes, no peito de Maciel
Monteiro!" (2)

Mas, porque viesse a saber que
se tratava de uma historieta do
duque do Morny, transferida, ca-
pciusamento, a Maciel Monteiro, ou

porque verificasse quo este
condecorado quando lougu da terra
liatal, aondu só volveu cadáver, ro-
salvuu sua responsabilidade ano-
doticit, uo ¦volume "Du seira du
IW_", udiçãu (lu llllS, pg. 25!),
pondo, entru "caso" o "uccorridu

cm Pernambuco'", a cláusula: "que

Elysio do Carvalho, na "Grandeza

(•aliás "Esplendor") o decadência
da sociedade brasileira", dlz".

Não percebeu u alcance da re-
salva um reglstrador de frivolida-
des petroniahas, a manejar, anoiiy-
mo, o "Binóculo da "Gazela du No-

Dopols <ia festa escolar ame sn-
cudlu Candeias do sou loiiRO somno
do par. Imperturbável, a flsura ura-
ciosa do Nelly nãu. snlu mnls do pen-
Bitmcnto do professor Fernando,

Até então, nunca ello observara
quanto ora cheia do espirito c graça
Kelly, u quem sempre tivera na con-
Ia *elo uma mulher vulgar, cuja uni-
ca qualidade era sei* vaidosa, como
todas as outras mulheres.

I-Vpols dessa noite do festa, cm
quo olla Interpretou,' no plano, mu-
Bicas clássicas, com uma alma do
artista, deixando todos admirados, o
ao professor Fernando perplexo, sua
uttençAo convergiu puni cila, u quem
elle nAo pôde deixar dé felicitai*,
tocendo-lho uni desses elogios que,
seu espirito do ostheta c critico sa-
bla fazer e que perturbava, fts ve-
zes. pela finuru o graça com que
bordava um commcnttirio,

Nelly piisson. dahi por deante. a
tmpressional-o mais, e, cada dia o.uc
passava, ello descobria naquella gra*
clostt professora uma fitui o atilada
intelligencia, que, num relance, tudo
compr.heiidla.

E foi usslin que, todos os dias, an-
tes de começarem as nulas dn tarde,
no colleglo onde lecclonavam, ello
havia do entreter longa palestra com
Nelly, dando-lho sempro nlciimas no-
vidailes literárias, o ondo trocavam
novas idéas; discutiam, criticando
um ou outro livro, doixando-BO elle,
emfim, seduzir pelo sorriso de
Nelly e os amavios que delia sc
desprendiam,

Não 1 lie eram, porém, extranhas
aquellas maneiras distinrtas como
ellu a tratava, o espíritos hisbllho-
telros chegavam ate a lhe dizer que.
o professor Fernando gostava lanto
d.iMii nuo nào fazia segredo desse
novo affecto, que o dominava.

Ella ouviu, .alada, sem *dar uma
opinião, o do olhos fixos num ponto
imaginário, revia a figura du pro-
fessor.

!j ..'iití-o Horria. complacente, c
voltava a tratar dc assumpto di-
verso.

Nelly absorvia completamento os
sentidos Uo professor Fernando, o
agora era a razão seria da sua vida
de artista.

Apesar 'do grande esforço que fa-
zia para n esquecer, ou então para
quo ella voltasse a sei' o ííuc fora,
uma simples professora, por quem
nunca se interessara, não conseguia
dominar-sc, c num instante, toda
e qualquer tentativa se inutilizava,
dando logar, em seu pensamento, á
figura vaporosa c Inattinglvcl du
interessante professora,

Nelly encontrou-se, uma tarde,
com o professor, o os dois seguiram,
juntos, um lo:'.S" trecho do canil-
nho ti Ca atado -da , cidade, calados e
silenciosos.

O eeéo parcela de.seda, o ar nia-
cio,' detiveram-:;o á entrada de (im
longo ronque de cucaliptus, ainda
quietos, como «e auardassciii cer-
tas conveniências.

A cidade, na rampa, do . morro, do
lado opposto. ondo estavam, pare-
cia silenciosa.'.Velly foi a primeira a falar.

— .!osto tanto desta terra, como
de nenhuma outra já gostei; nio
sei o que me prende a este logar

O professor sorriu:
,— Ha logares assim. Adquire-se

af.ol_~o, som se sabor porque...
Ella concordou, e, enlresorrlndo,

perguntou ao pr.fo-eo. si elle Já ti-
nha .lido a "l_iiianclpu_ii".

—. Nfio. Hol <lo ler o original; de-
testo as traduçajõcã,

Pois, nesse- livro, disse Nelly,
seduz-me o titulo do M.iduceào; gos-
to do nome, tleve, polo menos, ser
um livro da época.

E continuou:
Não supporto os romances •

novellas que elevam n ínuHior a um,
throno Inatllngivol, como uma «-visito'
plian.tastiça; fts vezes, nom os leio
nti> o fim, acho-os refluadámente
hyp.icrltiis, cheios do um Idealismo,
doentio.

Cultivem o espirito, eduquem "à
vontade, ilC-m ft mulbor uma educa*
çttb 'forte e desprezem esses princí-
pios dos fulsos pudores o das vir-
tudos postiças...

O professor Fernando, apesar dos
Idéas emancipadas de Nelly, riu, gos-,
tando do modo como cila achava
que devia ser a mulher educada, o
não lhe contr-apôz nenhuma opinião.

Eu — voltou-se Nelly para o
professor — sou uma emancipada,
despreso as convenções, o, antes do
me casar, meu marido já conhecia
minhas idéas. Hojo sou feliz. Vàllo
cm nada me contraria o neni ao
oppfle âs minhas opiniões.

Depois de .-urln pausa, continuou:
Que tolico, esaa idéa rotinarh-

dc prender-se irmã malhei- ao lar,
como uma flor que sc vae fiunindo,
estlolada pelas convenções sociaes.

Deixe que falem de mim, que di-
gam o . quo qulzervm; mas, tsnho
certos», no mou intimo, rou unia
mulher virtuosa', o cxJato dentro de
mim essa bcWeza moral que me con-
forta o espirito emancipado.

O prõ-Oasbr Fernando estava nin-
da preso pelas palavras ardentes do
Nelly, cuja voz, sonora c chei«, so-
(luzia.

Passados aquelles primeiros in-
siahtes de emoajSo. para elle quo co-
uhcciil, pela primeira vez, lirti*mii-
mente, uma feminista', apenas prom-
ptifleou-so a lev-ar-Hio a "Emanei-
liada" no outro dia.

Ainda nüo o 11 — voltou-se o
professor, com physionomia fecha-
da, para Nelly —'- mas contioçp-o
através da critica literária, e afian-
(jo-lhe que é uma obra llcencinsa...

Ella sorriu o, com uma voz suave:
Irei buscal-o amanhã, quando fôr

á agencia do correio.
—E emquanto a tardo radiava sua

luz cropüscular pela encosta acima,
elles caminhavam, falando serena-
mente sobro o i|Ue se chamava o es-
pinto moderno na arte.

Elle riu, goeatiindo de suas idéas
independentes; e, como em tudo
quanto sala do suu boca achava ca-
t.aiihu seduecão, o professor náo
lhe contrapuillittnenhum, argumeti-
to, concordando -até, uqui •<>--.tre, •alrti.
por outra pessoa, elle acharia uma
plasphcmia.

Como um véo dlaphano, • a noite
vinha caindo.

—. Que bom, se pudessemoei aqui
ainda ficai*, até que a noite feclinstib
completamente? disse 7s'elly, cuca-
ran d o o professor, como se qulzosso
adivinhar-lhe o pensamento.

Elle, perturbado com a graciosl-
dade daquella excepcional criatura;

(Continua na ii' pagina)
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"Quem podover-te sem querer amar-to?
Quem pot)e ámaf-té «eui morrer de amo-

[roa?"
que facilmente • impressionam as
almas, talvez arguuui phenomeno
mlmetlco. J. Xavier de Mattos es-
crevera, á pag. 16 do t. III das "Ri-
mas", ed. de 1817:
"Quem pode vel-a sem morrei*

cap. IX. sem esquecer a aneedoti-
nha da liga. Talvez julgasse feliz o
empréstimo do gesto de Eduardo II,
originador da Ordem da Jarreteira,
ao saloniata • exul dos trópicos, a
quem se attribue a phrase de haver
callejado os dedos soerguendo fim-
brias de seda. . .

De fora, *parte intrujices alheias,
ou acaso jactando, próprias, o
"Doutor Cheiroso", das melin-
drosas "avant Ia lettre", tiuha
apenas a sensualidade commum
aos da sub-raça, extravasando-a
em trovas garrulamente impro-
visadas, aqui o ali, na .exalta-
ção" da fo-cuosura profissional.
A's invencionices acima transcriptas
oppõcm-sc, como únicos documen-
tos psyehológicos authentlcos, as
poesias que deixou esparsas, achan-
do-se cumpaginadas desdo 190.. Ao
prefaciai* sua annotação das mes-
mas, Alfredo d. Carvalho disso do
autor: "Temperamento abrasado

¦ do mestiço, vibrando de impetuo-
fôra'sid_de erótica, rendou culto á boi-

leza feminina; mas soube, com rara
delicadeza, evitar as explosões de
furiosa concupisçcnciu, traídas em
tantas das producções ds seus con-
generes". E a prova melhor do que
disse bem é o soneto ã Candianl,
"vaso bris." do poeta mundano, láo
is^enlo du grosseria moral quanto
falltu de intopsidadu lyrlca:
".'orniosa, qual plh.elj._ni tela fina
l>ebuxar j.imais pôde, ou nunca ousara.-;
Formosa, qual no e_o nunca lirllliara
Astro tceiitil, estrella peregrina;
Formosa, qual sc a nropria milo divina
To alinhara o contorno o a forma rara;
Formosa, nunl jamais dcsabroohara
Xa primavera rasa purpurina;
1'ormosa, qual so a natureza o a arte.

i nando mãos cm seus dons ó seus lavoree,

NÃO MENTIA...
licias", pois, ainda a 6 dc 'íevç-j Jamais soube imitar nv lodo, ou parte;
reiro du 11)1!), caia no mesrnu laçoI ,, , ,„ - .,„i ,„ „.,„„.tt_i, . •,,,,,, Mulher ce.lcstc, o anjo de primores!armado a preguiça mtcllectual dos yuem ,)õde Vçr-tc umn ((uercr amar-to

$& j^~\_____

Pois . como lhe digo, patrão, jã
cantei durante muito tempo no Thea-
tro Municipal...

-'aí.-
Si»i, senhor: cnujitanto esoa-

nava os camarins daa cantoras...

jornalistas, accresçeatando, com
sciencla miraculosa, quo Maciel
Monteiro espalhou pelos salões das
cortes ouropéas (sic) a tradição ue
suas aventuras du galã astuto o ob-
stiuado". . .

Esse levou us tampas uo preile-
cusspi', iiu_, engatinhando para a
visiiihança. diplomática, se limitara,
numa conferência, cuja impressão
lypographieu debaido esperamos, a
reproduzir subreptíciamenta o tal

(1) Fe;*, parto unicamente dc uni gâ-
binete, o de 19 de setembro de 18.7 a
15 do abril dé 183Ü. Chamado "mlnls-
terio daa capacidade-.", tendo .a .cargo a
pasta dos Negoclo_ Batrúngelros.

(2) Grã-cruz ou grande dlgnataria,
não commenda, da Ordem, da Rosa; foi
o prêmio que recebeu em 1351. por ser-
vicos prestados na metrópole portu-
giieza, atefindo Contra numerosos fa!6ifi-
eadores de moeda brasileira. Quanto :io
modo cabal de usar a condecoração, os
uns. Ataulpho do Paiva e Gustavo Ifcir-
ruso. liõ-eas mais respeitáveis autorl-
dades no assumpto, discordam dos aspi-
rar.teó srs. Elysio dn Carvalho e Huiii-
lierto de Campos, quiçú considerando-
lhes monstruosa gaffc. a simples bit.-
nhice do parecer..,

Uueni podo amar-to sem morrer do amo-- [jos?-
Cotumcnlaudo-Hie os /quatorze

decassyllabos, assim nos exprimi-
mos, á pe. 291! dc "Aérldes":

"... fcí-os de uni jacto, no bai-
cão da livraria de Paula Brllo, vl-
saudo aquella filha do Itália, om
onthusiasuio só comparável ao de
Adelino Fontoura., décadas após,
por, outra actriz italiana, a Bo.ghl-
Mamo:
"Celeste Alda, Màlibrán divina!" (3)

Ambos celebraram "estrellas" de
theatro, empreslando-lhes fulgores
hyperterrenos: emprestou-os o per-
nambucano á dona — "Mulher ce-
.este!" e o maranheno ã cantora
— "Celeste. Alda"!

E accedemos, restringindo o com-
montado aos do fecho:

(3) Imitação du cabalclla de lUda-
mês, letra de Ghi.slan.toni ò nvjaíea de
Verdl, no principio da main famet-a
opera do ul-imo:" Celeste Alda, Cernia divina I""

dc amo-
Ires!"

Se os adversários políticos do"Bode cheiroso", como no Reelíe
chamavam a Ma*-iel Monteiro, dt-so
tivessem noticia, era provável que
varassem o céo com foguete* de as-
sobio. ..

Não faltariam t-Mxtbom defenso-
r_si allegaudo que os metros do ro-
mantico, assim como os do árcade,
derivaram, por simples Injuncção,
de idéas eorrelr.tas, som nenhuma
outra intl-iencia, de velhos logare.-
communs para caracterizar paixCcs
súbitas o agudas: "Vcr-to o amar-te
foi obra de um momento" o "Mor-
rer do amores", -..sie froqucnti-slmo
pá poesia, desde a celebro odò do
Saplio, paraphraseada [.-or Calullo."

Um vinleunio depois do livro.de."Alba.no Erythreu", surgiu nas io-
trás d. José Síorrilla y Moral, po-
deudo applicar-so-Iho ;*. mesma hv-
pothesc aos vensos:
"¦Xadlo tc mira sln Querer ama.ru*.
y nadie te ama sln morir dc amores!"
dos quaes os de Maciel Monteiro
são nvéro traslado vernáculo, na uf-
firmativa secca o dísplícentó do sr.
Agrippino Gricco, folhetim "Gra-
lhas c pavões", cm O JORNAI,, dc
17 .de fevereiro de 1924.

Já publicado o soneto do br«i?l-
loiro (1854), quando emigrou para
a America o poeta hespanliol
(1855), ainda mui conhecido fora
da pátria, por que não admrttirmos
o inverso, aliás sem grando motivo
de espanto?

•O caso não é Idêntico ao ile r\j-
gundes Varella, cujo lerecto. nas"Visões da noite":
"Pallldas sombrã-s dc illneão perdida,Mlnlia alma estâ. deserta de _mo****õe_.
PiUí^au, pa_í?aet nií/j me t"Mrp»*i;- a vkhv!^
recorda logo o do Juan BermDxKi",
vale castelhano do século XVIlf:
"Pálida sombra de iltueinu perdida,dejanie sin mia fulçidaa viaíones.
pelo pasad aunque ica-cIí; mi vk!»!''

Para isclarecer o ponto dnTido.0,
cuja fixação interessa á biblio-
graphia õ A critica, o sr. A_rippino
Grieco dirá, provavelmente, nam
dos próximos folhetins, a data e o
logar dos versos de Zomila, con-
stantes da anterior cita imprecisa.

Esta esperança não alimenta o
desejo de ver transformado em
"graja o pavo real".

"Abest historia litteri. nostris",
Alberto **_LBIâ

(da .Ar-i-mr-ia B_uãlefa«

' ' T _
-_ér<T -,-
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A MISÉRIA NO MARANHÃO
¦ Um appello aos coraçAen bem

formados
iCoiilillüa a ter uni Junto apoio,

por parlo dou lollore-i d'0 .KHWJA"!-,
ii uppollo iiui' (la(|lll IhOH 'flzuiuos a
íavor dai vluilinna dan Imi rida r-fi-es

do CiixIuh, no Ratado "do Murttlllltfu,
Wasoa Infelizes estão natu lat1, nom

pilo, nom roupas o ontfosuoH Ah con-
soquencliis terríveis dn.i ultimas
cheias -do ítapkMirfl, de qun o tclo-
•írupliu noa tem dado um terrível e
doloroso relato.

Acudlndo a toda esse. minoria, lu-
•/.em oo loltores d'0 JORNAIj uma
obra do carmado o do patriotismo,
fortalocondo nu vlctimas dn fluffclio
(join noviiH energias.

Recebemos, liontem, BJOOO do ur.
Custodio Ardlno Orlppo, durando-
a» it Jmportancla 'total arrecadada,
at6 estu. data, a. 4*C8$000.

ASSEMBLÉA LEQI8LATIVA
NO AMAZONAS

O sr. Follx Pacheco, ministro in-
tcrlno da pasta da Justiça, rocolieu,
liontem, do Mandos, communleacflo
do liavor sido eleita a mesa da Ah-
somblCa Legislativa do Estado, um
,'icesíiu prepurutorlu, sendo reeleito,
liara presldonte, o dr. Francisco Cha-
ves Meira, eleito vlco-pre.iidonte, o
dr. Antônio Ayros do Almeida Frei-
tus o reeleitos Io o 2" socreturlos,
respectivamente, os drs. Joaquim
Krancisco do Paula e José ConQnl-
ves Dias.
t*. - ' ¦¦"•••

A APOSENTADORIA OOS Ml-
NISTROS DO SUPREMO TRI-

BUNAL FEDERAL
Polo presidente da Republica foi

inundado publicai1 o decreto legisla-
tivo n. 1.837, do 10 do julho do cor-
rente anno, estabelecendo as condi-
i|õcs paia n aposentadoria doa ml-
nlstros do Supremo Tribunal o hon-
tem siiticclonadq 

' 
o assignado pelo

ministro Interino fia pasta da Justi-¦ja, sr. Felix Pacheco.
• . Art. 1" — A aposentadoria dos ml-

nisiros do Supremo Tribunal Federal
será. concedida modianto as seguiu-
les condi(iões:

n) contando o ministro menos do
20 annos dc servido publico terá. di-
rçito a tantas vigésimas partes do
ordenado, quantos forem ob annoa
do dito serviço ;

b) contando mais de 20 annos
aer-lhe-á abonado todo o ordenado;

. o) se o tompo de serviyo exceder
de 25 annos, ficara com a totalidade
dos vencimentos;

Paragrapho. l" — Para o effeito
no disposto nesto artigo, os venci-
mentos serão os percebidos pelo mi-
nistro ao tempo em quo requerer a
aposentadoria, fiubmettendo-st;, apo-
nas. a um exame medico para a pro-
va da invalidez.
. Paragrapho 2" — Aos ministros
que tiverem, pelo menos, quatro an-
nos- de exercicio effectivo no Supre-
mo Tribunal, será computado para a
aposentadoria o tempo do serviço
prestado na magistratura estadual.

Art. 2a — Revogam-se as dlsposi-
i;õcs em contrario."

0 "WOEWNOEfflJE DAY1'

ARrad«cimcntq& do governo
norte-americano

, O dr.. Art.hur ftornardos iwoboii
do |»rcrild(:iit(i dos fetadow Cuido» da
America, um resposta o agrodoolinen-
to ús foHollqi-íuH (iuo lho enviou pe-
Ia piif-.iHgom do I dc Julho, u seguiu-
te tolc-krafivma:

WAai-MNCíTO.V, — Quolia V. cJl.
acci lar o.s main calorosos agradeci-
monte-' do governo b du povo dos
MfrtnMd** Unidos v. tia muu-i petisuuea
pelo seu tologramnia do congratula-
ijõc.i, assim como a retrlbuluilo cor-
dlul dos seus bona votou, na data dp
ininlversurio da liiitopeiidoucla ilos
Estados Unidos da Amurlca. — Cal-
vln Coolidgo.

O SERVIÇO DO ALOODAO NOS
ESTADOS .

Enkrarom óin vigor u 1 do corr
rento os accórdos oolebradów entre
a Unlfln o on'.governos deaôrgipoi
Maranhão, Rio Orando do Xortu c
Pernambuco, parn a* ih^taltójlfio do'Sen<i(;ó do Algodão; lendo sido Ja
distribuídos un Delegacias Fiscaes (iu
Thesouro nesses lotados os ("-editos
que conipetom &¦¦ União na execução
de taes accórdos.

— Deverá, ser registrado ua pro-
xlma sexta-feira, pelo Tribunal do
Contas, Idêntico accordo celebrado
com o governo da Bahia.

ASSISTÊNCIA A' INFÂNCIA
Rcallza-sc ás 13 horas do 14 do

corr nteji sewão solemne annual do
lnstliuto'"(ie 'Frotecc&o 

o Assistência
fi, Infância do Rio de Janeiro.

Não havendo -convites especiaes,
são oo-nvhhdos* a comparecer todoa
os sócios du phllantroplca institui-
«ão. . . '

O ABASTECIMENTO DE GADO
O movimento do gado na Central

foi o seguinte: eni transito'para
Santa Cruss, S61 rezes; paru. a. Ma-
ritlma U-lti o para Osiynldo Cruz. 21)0
rezes .i

VENDAS DE CAFE' E ASSUCAR
EM EOLSA

Conformo commuiiioac.ão feita uo
ministro da Agricultura iiela Junta
do.s Corretor*;.'*,., foram vendidos em
Bolsa,' nesta capital, durante a sc-
mana db Uu dc junho ultimo a ii
do corrente, 1110.000 saccas dc café
o 1-10.000 do assucar.

EXTENSÃO DE VANTAGENS
A PHARMACEUTICOS

O sr. César de .H-agalhãos apre-
sen Lou i hontem", á Câmara, o bo-
guinte projecto:

O Congresso Nacional decreta:
Art. Io — Fica extensiva, aos di-

plantados em -pharmacia .por escola
officlal, 'iuc pertençam ao Exer-
cito o tenham no mínimo 10 annos
de praça e mais de um,anno de ser-
viijos profissionaes prestados ao
mesmo Exercito, a lei ri. '.78.1, de
28 de douom.br**,* de 1923.

Art. 2o — Revogam-se as dispo-
sIqõos etn contrario.
... | 

I**—<
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Que inferno!

Que Sofrimentos Horríveis!
Palp-itac-Sec do Coração, Aperto e Atfonle no

Coraçio, Falta de Ar, S*rfoc«-*-6es, Sensação de Aperto
na Garganta, C-Mçaçoa, Falta de Somno, Falta de Ape-
tlte, Incommodos do Estômago, Arrotos Freqüentes,
Azia, Bocea Amarga, Ventoaldades n& Barrida» Enjôos,
Latejamento e Queirttira qa Cabeça, Peso na Cabeça,
Pontarias e Dftres de Cabeça, DAres no Peito, Dares nas
Costas, Dores aos Cadeiras, Pontadas e DAr-as no
Ventre, Toataras, Tremwaa, Excltaçõ-a-B Nervosas,
BscureéinMntos da Vista, Desmaios, Zumbidos nos
Ouvidos, Vertigens, Ataques Nerroaos,-Cstremecimeotos,
Formigamentos Súbitos, -Çeimbras e Fraqueza das
Persas, Suores Frios oh Abundantes, Arrepios, Dormen-:j cias, Sensação de Calor em Differentes Partes do
Corpo, Vontade de Chorar sem ter Motivos, Enfraqueci-
mento da Memória, Moleza.de Corpo, Falta dè Aatoio
para Fazer qualquer Trabalho, Frio nos Pés e nas Mãos,
Manchas na Pele, Certas Coceiras, Certas Tosses,
Ataques de Hemorroidas, e»s. etc. Tudo iijto pó-de
ser causado pela Inflamação do Utero !!

0 UtCfO C Utim:quando elle -está Doente, todo*
oa ««tros Órgãos sentem tamiiem f

Trate-sc ! Tr«te*se.! %

]L^E Regulador Gesteira!
REGULADOR GESTEIRA è o Reme*.

dio de Confiança para tratar Inflamação do Utero,
o Catarro do Utero causado pela Inflamação, Anemia,
Palidez, Amarelidão e Desarranjos Nervosos causados
pelas Moléstias do Utero, a Pouca Menstruação, Dores
e Colicas do Utero e Ovarios, as Hemorragias doUtero, as Menstruações Exageradas ou Muito Fortes,
Muito Demoradas, as Dores da Menstr.uação, as Ameaças
de Aborto e as Hemorroidas causadas pelo Peso daUtero Inflamado - - .

Comece Hoje me§mo

a usar Regulador Gilía
PREPARADO PHARMACEUT ICO OE ORLANDO RANGEL

0 maior e melhor tônico da fadiga
nervosa, da fadiga cerebral
da surmenage em geral

l^J^r "^^^^ , -JE',.o., suramum dos |E' o 3ummBm dos
principies àctiVòs da noz

de Icoia fresca, à que se acham
associados o malte e phosphato de sódio

Doses !»¦) colheres das do chá por dia, puras pu diluídas cm
melo calloc do agua ; | 

"¦¦/, ', 
... .-C...'

. * DEPOSITÁRIOS: RANGEL COSTA & C. ~~
Sil — Uua "da Asücçablca — S5
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O CONTO DO "O JORNAL"

í EMANCIPADA
(OoncluMln dit l" pa-çinu)

dtrlsiu o olhar para o liurlsunlc,
ondo ho esma&olim en rutros ralou
uolareo:

O destino 0 uni i-aprlcho uuc
nos tortura na Vida. 31 nio fliHuc
olla...

Nelly riu com ironia o convidou o
professor a descer a encosta.

Ullc a acompanhou ale ii casa,
mio tijii'/., porém, entrar, o lhe cs-
tundou u mfto.

1'uiliii. entrar, (lcnioiar-«o uni
pouco; iiuerla tocar algunia coisa du
íJeliUKsy para o uoiilior ouclr — In-
Mtou Nelly.

Amanha vlrol; hoje, eõrlaa
oçuUpayõêH nilo mo permlttem esee
suiireino prazer.

Jil no liortlo do Jardim, o pro-
fcnHor vlroil-ae pura olliii quo con-
llnuava do -pc lio alpendre:

Amaiiliil venho triizer-lhe tam-
bem ou. ultlmoa livros, (íue recclil:
umn bagaceira, mau talvez encontre
algufn (itiu. lhe interesse...

K tjlla, ainda cum a<|iielle sorriso
uuc Ilio luzia a mala graclçsa o uc.
duetora entre.as mulheres, disse:

Nao se osyúoça do trazer o"Emancipada".
'A 

certa distancia da casa, u pro-
fessor parou, a ouvir unia revoada
de sons, que parecia uin galope In-
fernal de notas musicaes, sorriu e
pennou coinslgo: é uma musica fu-
turista.

E continuou a caminhar- cojn o
Killuiclã riná de Nelly U lho dausar
na memória, reconstruindo peque-
nos episódios e nSo duvldandu, com-
tudo, que Õüa ilio fosse completa-
inento indifferciitc.

Nessa, noite, eato.ve a escrever atí
tardo, umpregundo tudo ró. ouforijo
do (fun era capaz seu talento eni
produzir uma, pagina ardente c \i-
brtintc.

Xo outro dia, quando se cucou-
irarani, a uri mo ir,", coisa que ellu
Ilio disse fui perguntar pola "ilnian-1
cipada".

1311c, sorrindo, cstciidcu-lhc u li-
vro: — aqui está.

Nelly tomou do livro, examinou o
agnvdcecu.

Chegaráni até á cana, (*dnver-
aandü.

HJntrc, professor, vamos sentar
aqui uo. alpendre. A. natureza, 'neslc
recanto, 6 pródiga, c. quando jier-
cobo o perfume sHvustro destas Ilu-
res, sinto-mo panthelsta.

O professei* Fornandu sentia-se
.ligeiramente eonstraiijíldu, ali, a sós
com Nelly, c perguutou-lhu pelo
dr. Flavio.

Meu marido'.' — sorriu Nelly
— está vlftjandò. Voltará mais tar-
de. B ás vezes, só volta no dia ao-
gilinte. '*" * ¦

0 DISPENSAM) S, VICENTE
DE PAULO

Representação do chefe do— Estado
O prenldenle da KrpiiblK'u rr/,.»o

ropreueniur nelo dr, Krrrclra Braga,
«ou ofdciui do gablneto, na uuromo-nia do liiauffuraqãò do n6vo*(DI»pon.
sario ti, Vicento dc Ta ulo.

BRASIL-VENEZUELA
O cheio do listado recebeu do pre-

rililcnto du Republica dli Voi)ei*uulu,
cm roapoHla o aura-deuliiiuntü das
saudaíOc.i que lho enviou pôr moil-
vu da lesta iiaelonal do palz aiiilgu,
o seguinte Iclegrnniiilii:

MAItACAVVKN — .Vgradeeu mui-
lo sincera mente es eurdlaoa votos du
.povo liritHlloIjo e„ oa . d»..v. d)., por
ocfiislão i (iu. 

'aunivp.warlo 
_ de VpilO-

zuela, aos quaó-j' çiirraHpbiiifo com
os meus nipltp . fervqro.stijj • pela eras-
bèutb^PÍoijperWlWÍ dssm'grando lie-
publica* o' pola ventura* da' v. ex. —
.1. V. (Joniez. v . ' •

O CONCURSO DA CENTRAL
• -DO BRASII^- ;:.7

0 rèatilltido' du&' privas; oraes .dos
dias. ab.ii.\o nicu(!luiiad6'K foi u sc:
guiiitu: - , ¦ ,.•;,;,, ..

Dia 7 — Appiiovadó'ii*. Ayka íel-
.•"elra, Laura Joppert Vhlllni,' 

'Zuíel-

l;a' Vieira «crglo, MáHii '^.Híla" Mar-
thls, 'Marlíi'*'dtt" 

piorla Mmlwto.'da
Hoojia Cardoso, ..úirucy WiLrthis Tel-
."¦elra "o t/aura RfBííIro" Trovão'. Fal-
Inimm quatro. •'..".. '¦.."'.. ... .... . * .*

Dia' 8.— Approvulo-v", Odettft Sa-
tyra, da Silva, •Beatriz .Çòsta, Cialdl-
no Mpliteiro do' Barros,. Jlarla de
Lourdes' ..Moura, 

'..-.tiir.ivrii.' 
Nqbrègttl

lacy Cardoso c bár'cyv'Cal'iho Dlnlz.
Faltaram quatro.- ,.;S'

Dia 0 — Juracy Çhtbarnc, Ilka
Klguclra, Manuela- 'da 'Sll-vu Nunes.
1'cdro Kupnen o Juüá .Soares dc
Brito. Faltaram dois c foram re-
provadot* tres.

BIBLIOGRAPHIA

a senbora fica. sozinha?.
Quo tem Isso? Acha que uma

mulher nüo pódc ficar sô em casa,
sem u nia rido?

Ali! esquecia-mo dc lho dizer,
tenhu, sim, uni; companheiro; us-
perc um instante, lti'o vou moslrar.

tíaiu, esteve numa ulcova proxi-
Jiia, o, sorrindo, Voltou, com um"Colt" oxydado na mão;

-— '13' 
meu companheiro, proles*

sor, o de inteira con-fian-ja.
Ello riu', lisunjeando' a üispusújão

de animo o coragem de Nelly. **,
reencotarain a. palestra sobre u' arte
c o objectivismu dynamico pregado
pelos oorypheua da moderna correu-
to liforaria.

O professor manifestou deseju de
so retirar, mas Nelly protestou, dl-•¦endo quo era uinda tão cedo, c,
levantandu-se, a-pproxiinou-so dolle:
— vuu tocar um puucu du Dcbussy
c \'iila 'Lobos.

i311c sorriii, dizcndo-llic — quasi
(iuo preferia Chopln; sua arte c
eterna. S3' o divlnu poeta dos sons.

Nelly não . replicou, e dirigiu-se
para. o plunp. estendendo ú sua
fronte uma peça.

E com seus dedos finos c longos,
começou a arrancar uma esquisita
harmonia no piano, atordoando o
professor Iferuaiidu com aquella ai-
gazarra dc sons,

Quando lerminoú, voltou-se para
elle, que ainda continuava ator-
doado:

Haverá na arte do rythmo
coisa melhor'.'

Elle apenas, com um sorriso fino,
de. melancólica ironia, balbuciuu:

Chopln. Ceethovon, Schumaiin
são insuperáveis.

Nelly cascalhou
xionando o bustu
dc pé, numa voz

— Estes Ídolos

uma risada, flo-
liara a frente, o
do censura:
do passado pão

CONFERÊNCIAS
Do prorosHor dr. ttrumpt, da Fa«

culdade de Medlclfta de Parla que,
|irosegulnrio o hcu curso de "1'arasl-
lolosia", fará lnj,)':, ás IU horas, no
amphlthoatro de bauturlõlogla da
Rieiildadc. 'do .\lcdiiÉina. uma conte-
renda sobre "A amlba ilyscntcrlca e
seu papel p.itliogcnicu."

AS PENITENCIÁRIAS NO
BRASIL

O dr. Le.mõa Llrilu realizará, ama-
nhã, ás 2'.i 12 lioras, nu Instituto
du. ('inleni dos A<lvogád,os tirasllul-
roa, lio oditiclo do .Syllogeu. a pua
conferência «obro — "As penlton-
eiarias uo Urusil", sendo franca a
entrada.

vem;
estã

ficou

t HRio do -.Janeiro,

uos podem despertar mais com a
sua arte, suhjectiva, ideal, dc falses
c postiços sentimentos. Quero a arte
que nos-desperto para a vida, cheia
do alegria, sem sombras de tristeza.

Jâ era' tarde quando .o professor
Fernando deixou a casa do Nelly,
torturado, e, cada. vez mais, sentia
a attracqão irresistível quo essa mu-
lher exercia sobre elle, faz>en(lo-o

vivei' intraqulllo. num continuo
desespero de revolta, <-¦. nossa noite
mesmo, coitie-jou a escrever uniu
novelia, a quo deu o nume de:"O Destino o il Morte".

Nelly tornara-se, nu espirito do
professor femando, uma ancledado
exasperanlc, que o punha num des-
atino. dominando completamente
seus sentidos, eomo uniu visito üe
novelia espiritual o lna.ttlngjv.cl> fel-
ta de sensação o graça

Assallavam-n'o idéas esquisitas.
A'.h vezes, queria ficar só, sem ver
ninguém;. outras voze-j. tinha vou-
lado dc viajar, correr u inundo, vor
outras-, terras, cm bu'fea. du uuvaa
scnsat;0cs.

Tonlou fugir de Nelly. evitar
vel-u. .aubrepOr aquelle desespero
oxlraviigante u puder da vontade;
mas tildo isso se ,dava durante o dia.
o, á noite, vagava pola* cidade, como
se projur:isse «[tiaUilier ¦ eoitüt iiue
não tinha encontrado. •

L1! continuava, uuina íuiua du lor-
turaüo, a eserevor'"O Destiiiu o a,
.Nfurtd" imprimindo ás suas paginas
lodo o ardor o ví!it."ujão du yua íjcií--sibflídadu de artista.

•Falava-lho du 
'livro. • contava-lhe

a coiieepçiUi. descmò-lvla-llic a psy-
cliologia qye osl.ívá* delincaudu, u
quü ella . csculaVa,*' scntludu uma
.agradável iinpretüsüo, ahlmaudo-u u
que pruseguisse sem doseanse.

O maior e u íiiajs. furto estimulo
para cfllõ era á -^palavra dc Nelly,
que o incentivava^ a perder o falso
lOrror da publicidade., 'ti encarar a
critica como uma 'despeitada intri-
gante, que recalca-.o ideal e abafa
íi aspiraeão-.tdos artistas no bojo es-
curo da inveja* o üa maledicencia.

—r Oi*6nli(Jr — dlsso-lhc uma vez
Noíly. -saoiidindo' na mSo uns lin-
dos cravos rubros que apanhara no

| Jardim — devia já ter publicado ai-
! guns livros- e. perdido essa modéstia
i que o acorrenta nesto logar, tor-

nando-se conhecido, apenas nas ro-
das intimas de ueiis amigos. '
•-.O prof.e-ssor sorriui,.calaiido-^sc, a
mifíTvar. o nioviiiienlo da •¦mão de
>.V'|y, liatciMli"*• com >os cravos na¦lutixi mãu ospalmada.
:,, Em seguida disse-lho que voltaria
ú tarde, para llre -juoatrar.inaiti .uuü.

capítulos do "O Destino o a Morte".
A siueta tocou: as aulas iam eu-

mc-ar.
u professor Fernando dulove-se a

apreciar' a silhueta fina de Nelly,
uuc so*strmia no longo curredor, e
ficou a pensar naquella mulher quo
o perturbava de lal íiiudu, numa
obsessão cega. fuzeudú-u cs(|uecer-
.•;¦• de ludu. pcrsoguldo sompru pur
aquollil visão cuju esplendor u
uffuucavu.

No uulru dia, apenas uomoçava a
entardecer, clle chegou á cusa dc
Nelly, como linha pfomotlTdo, tra-
üendu cuinsigu algtirtius paginas quo
escrevera á noite.

Recebeu, porém, o dr. Flavio que
acabava dc chegar ilu viagem.

—JSntre, urofessor. Nelly já
vuu avisar-lho quu u senhor
aqui.

Na sala. onKiuatito esperava,
a contemplar um retrato de Nelly,
vestida do "cow-boy", c tâo entre-
tido eslava, que nem percebeu quo
cila linha, ohegadu*.

Nully vinha du pussciu liabltual
que fazia como c.xercieiu. IJstavu co-
rada, bom disposta.

Penaei quo não viesse hoje, —
faluu ostendendo-lhe a mão —
cailcei de esperai-u.. • :.

tóllõ tartanutdeou umas desculpas
e seiitoit-se, eslonteado pelos ctican-
tos e seduecões de Nelly.

Passados alguns instantes de si-
Icnciu, cm que, nu Intimo, sentia
uni turbilhão de idéas que nelle sc
agitavam despertou-o a voz de
Nelly, que lhe falava dc 1'apini:

'Um escriptor, original, um typo
dc Insubordinado, uni espirito quu
su colloca isolado e que tudo tenta
destruir paru se tornar uriginal.

O professor sorriu serenamente.
1'apiui quer ser uma espécie

de seml-Dcus, vive num continuo
delírio, do construir, hoje, para des- j
trulr amanhã, empregando, porem.
eni todas as manifestações de scu
espirito, uni talento assombroso.

Nolly sorriu, cum aquella graça
tão sua o que tanto prendia o pro-
fessor Fernando.

,— 'Gosto desses espíritos volu-
veis; as idéas devem ser múltiplas
e varias, e nãu regularea comu um
calendário...

(.i dr. Flavio, de Irajes
chegou á. sala, pedindo,

ao professor; precisava de ir ã cl-
dade'.'tratar de uns negócios, e clle
ficasse a cunvcrsiir eoifi N.blly.

Assim que o doutor Flavio se
afastou, cila voltou para o pro-
Cessor:

Nãu sacos que vamos mudar
daqui?

Mudar','! Indagou ello. atlonito.
Sini. Flavlo uvisotí-nic liontem

qúe acabava de receber uma caria.
decidindo uni certo neguelu Vanla-
joso, e i|iu; déveria'ino's pttrtlr,' ainda
mesmo neste mez. ¦'

A senhora devia so op'por a'essa, decisão de suu marido, pois j.i
estílú radicados tif(tii, sj"ió Cúll^e-s...

lOlIa. ontru iildllÇercnte c risunha:
Nunca me opptrz aos planos dc

meu marido; acompanho-o ' cega-
menle, seja para onde l'úr, e talvea
por isso ê que nOs, parecendo tão
differentes, sumos tão tVM/.es...

File na-da mais disse, fechandu-se
num silencio significativo, c, mal as
luzes tiu aeeendcram, deixou- a -easa
de Nelly, com um grande vacuu de
tristeza em seu ser e oura u espi-
rito sulcadu pm* uniu vaga u Indefi-
ilida saudade, de alguma coisa que
so derruisso nelle. num completo
desmoronamento. ....

Nãu ihe fugia, ruaia do peiisairiCu-
lo a figura CHldiitual du Neily, e
elle. não podia conceber a vida cm
(.''indeiis. sem esta luulhor, que. por
onde passava, duLxuVu um trai;o iu-
delevel. . , '

Dias depois. Nelly partia, déi.xuu-
do o professor I^ernando absorvido
em estudo-; pliylosuphlcos e lltora-
rios, onde elle procurava entreter

o espirito, osfurgandò-se pur apagar
da memória aquella flgdra 'ide o
aconipanliava comu a sombra dc
seu próprio corpo.

Passados teiüpo:>. deeorridos ai-
guns annos; o professor Fernando
ainda sc lembrava' de Nelly, rceon-
struindü suas formas, recompondo
as linhas de scu corpo flexivcl e
gracioso, e, nu fundo dc sua iuiu-
gíiiaqâo. ainda côntinuav.-i a re\s-
pliindecer pSqucl.lk* livítira dç mulher,
eomo si ftísse ^clHi tinta' vIhho mara-
vilhosa du legenda que lhe tiveífse
apparccidu em sonho..'

.*: - Hugo Varsua

mudados,
defículpiu-

\ guerra dn Indepcaidendu na
llnhWi, do Hrutinn Forra*;. — Não
ha uru ki ponto de vlirta novo UWtU
livro, e tudo nelle i* uontatlu ein lin-
Itúagoin du relalurlv, iimuio dr noll-
cUrlu pollelul, Nem mesmo u ludlo
cpluodlo dn morle du i-.oror Juannii
A ligo 1 loa conseguiu urranrur oolua
pivstiivdl á penna do ar. Ferra». O'Cstylo üo autor 6 o melhor suecedu-
nau du latidano e oa seus períodos,
ainda quando curtos, são sempre oi-
tonuaiites. rjepeis dc lol-o, conti-
nUUinua a Utlliul-O mula Inédito que
dantes, pur Isso que não unteildonioa
nada dus suns liléiui a 1'Otipültu du-
qucllc acontecimento historiou, l)
sr, Ferraz pódc passar multo liem
sem fazei' historiai ello uftu perde
nada, num a historia...

Alma dc bnlicnilo. dc Murlllo Fun-
loa. — Na írontiirlu do livro, ha
uma figura dn udolesceiite melenu-
do o olliclrento, com unia flor ver-
nielha ardendo numa espécie de capa
de estudante colnibrüo... O autor
devu ser uni pouco ussim. Mora clle
em Petropolis e. num tul ambiente,
sO ouvir cantar as cigarros tf umn ri-
(|uczr. para us moços. Ahi, ubsorvo-
se a belleza com o ar quu ac respira.
Os versos sorrio mesmo desnecessa-
rloa na linda arcadla montezina, on-
de tudo jft parece naturalmente ri-
mado, iiielrltleado. Entre a.s monta-
nhaa o os Jardins de Petropolis, o ela-
rim épico e a flauta pastoril nüo
deixam de ser egualmente super-
fluoa. De qualquer modo. porém,
agradam-nos certas ¦ notas suaves do
bandolim romântico do sr. Fontes,
um poeta feliz para quem a arto 6
uluda o brinquedo dos seus namo-
ros.

Condição moral o. jurídica do oil-
onremído, dc Roberto l.yrn. — O
outor nãu quer que o criminoso"perca a Imagem da vida social",
quer quo o criminoso súlu do carce-
re para relncorpornr-ao á sociedade
o nàu reverta au estado' do fera.
Mais que oom u Ini placa vol Muysés,
estd u sr. Lyra com a lei de graça
du chrlsllanlsiuo. Nada lia nelle dc
Imperioso, dc batalhador. Sem so-
berlia o sem Insoloiicla, como t.ini-
bem sem esse liuniiiuitarismo pltfgaa
uuc o o responsável por toda uinu
detestável literatura, inspirando mi-
lliarrs de romances e dc poemas cru
troca dc dois ou tres hospitaes, o
talentusu jurista espalha as sua.s
idéas calmamente o sabe arpllcar-so
com a menor somma do rliotnrloa
possível. .Sympathieu e coticiliudor,
a sua intelligencia fina c comprehcn-
slvii mostra-ac, no fundo, ávida do
certeza cm pfesença dos factos mo-
raes.

Flores da Rihlia, de Amélia Ilodri-
gues. —- Delicada interpretação doa
factos bíblicos, postos ao alcanço dos
cérebros infantis. A autora ruunc ai
unia bondade actlvo. sempre amoro-
rosamente inquieta deante das des-
graças alheias, uma notável cultura,
lmtnanistiea, e não ae arrecoarft de
pór Virgílio junto ao seu livre de
orucô*:s. Se anui a vida oxlallca o
se eliviru. nos spuh enlevos de crento.
a dissolver-se cm Deus. nem por isso
osqueoe as criaturas vivas, especial-
monto as criancinhas, suas proferi-
das. E, falando lia crianças, dona
Ameüu Rodrigues parote reviver,
neste ambiente om quo todas as pai-
mus e todas aa folhas fremom, li-
targioâiucnte, eorno nuin domingo do
líamos, aa formosas paizagens da
.iiidca, revorrendo, para molhor cx-
prossar-sc, ao canto, uu eanlu mio
era a. linguagem natural de aãu
Francisco de Assis.

A Miranda d-B 1'tlntos, de Tlanios
Casar. — Liis ahi um escriptor quo
nãu viveria satisfeito. sem brigar.
Investigador attento o n1alIoÍosò dos
eoslumes, .se, ás vezes, mui toea uos
factos sociaes pela. tangente da iro-
nia, vae. não raro. uo fundo dos ca-
sos dolorosos e dá a impre^nâo do
um Quixutt* que, não contente com
os muitos moinhos de iniqüidade que
jâ. existem pulo mundo, ainda inven-
ta muitos outros, para maJs conipli-
car a própria. Indignação. HO o mo-
vc, num perpetuo epigramma, a mu-
sa da Irreverência. Sem essa hypo-
crisia (ido é a força dos fracos e sem
lueiJu de nicttet* a mão nos VOSpol-
raes da política eu das letras, elle,
eom a alia a.rte meio biilosa du paio-
phletarlo, salyriza os que fazem da
vida uma mesa. redonda do hotel o
os que, oxhihicionistaa como gira-
sc'ies, pretendem simular niiig mo-
[lestia de violeta. Nos seus OserlptOS,
a pur de muitos defeitos, ha muitos
traços espontâneos de unia inlnlli-
geneiu pitloresca.

Carla.s perdidas, de Nuno Lieet.
— Trata-se dc uma criatura urigl-
nal c ató bizarra, senão visionária.
Amigo de decifrai' todas as incogni-
tas espiriluaes que atormentam o
homem, o sr. Nunc Lieet (evidente-
mente uni pseudonymo, a um pseu-
douyino meio extravagante, como a
sua obra), trfte, u cada passo, a in-
financia de Sivedenborg e Emerson.
Nas "Cartas perdidas", misturam-se
occulllsnío e ínystieismo. E não fal-
tam au autor, para allgeirar, para
duetilizar tildo Isso, flnura. dialootl-
ca, bonhomin. O quo se diz no livro
sobre o problema do bom e do mal
é interessante. A fantasia satyrioa
sobre o manicômio de sábios agrada.
.Mas, afinal, dc quom será esse li-
vro? Não será de certo livreiro nos-
so. niuito Intelllgente e muito nervo-
so. oue ]è OS livros que vende, ao
contrario dos seus confrades, tão
enjoados da mercadoria llvrosca
uua nto os e;i ixólros de confeitaria
dos respectivos doee-=v

.\ paixão collectlva, dc Augusto
Lins. — Um solido estudo dos cri-
mes da multidão. A multidão — as-
sigliala-o (i sr. Augusto bins, rosti-
mindo o oommcntundo Forri o Si-
glielu — é variável de Julgamentos c,
consequentemente, irresponsável, A
multidão 6 crédula e facilmente cc-
de nu contagio de qualquer idéa.
Confunde os' valores, ao invés de
equilibrar as forças. Custou uni de-
magogo de gênio eomo Baínl-JÜtíti
esse sádico d^, sanguclra, esse lasci-
vo da. morte, esse rufião da guilhu-
tina, para arrastar ús peores Infa-
mias as mcuudes e as gorguuas do
Terror. Náo raro, a turba õ apenas
tolice agglutinada e o seu domínio*
pretensamenlo egualltarlo, u mais
nefasta das tyrannias. A turba joga
batutas podres cm Campos Salles o
puxa u carro do aeronauía" Ferra-
menta. Li chora as mesmas lagrimas
ao acompanhai' u enterro de Paulo
Barreto uu u enterro du clicíc dos
camurrlalus dc Nápoles...

Idyllius dos reis, de Alberto Pi-
montei. — O corebro deste uscriptor
é um tintelro. Se c.-xrcver niuito
eqüivalesse a escrever bem, seria clle
um* dos maiores clássicos-da língua
portugueza*. Us antigos cseribas cgy-
peios ou òs modernos burocratas,
seus dignos suecessores, não mostra-
vam ou moslratn muis intrepidez em
ostra^ar papel, ü romance, a critica,
a historia, a psychiatria. nada esca-
pa á furla escrevHihadora do sr. Pi-
mentcl. Só sobre as mulheres de Ca-
nrillu perpetrou elle uns dez volu-
mes. Ksse homem terrível c tambem
poeta, inus quo poeta, santu
Ueus! Ao Invés de ailmentar-so
dc ambrosia, a sua musa de-
vc aliinenlur-so de serragem dc
madeira, tão pifios são os versos que
lho inspira. l> bardo Plmentel nas-
eeu collaborador do "Alniunae!i dc
Lembranças" c sua mentalidade dc
artista não vac .alem da des bardos
urcadiauos que, uos antigos suráo-s
dc província, rimavam "Averno" com
'Talcrno"... FaKa-lhc, cv".**deiitcmen-

lu, vnençtiii prfr.i s-f-tilo, Fi' \crriadc
que Cuuilllu Caticllu Br»nco. J,t ou»
lão vl-Kondc du Cnrrfa I3ut»lhti, lou-
vou as poeitlim dn HI-, Pllueiltcl,
yueni isbe alduinlc Iru u mau vejo
Ironlcu de Camillo, ulliis, IhiiiIhiii um
pu('*lK detc.llavol c. como lal, Incll-
nado a uppluudlr oh peitas dotoultt-
veis'.' Quunto uos versos duítCH "idy-
llof"," iifio puniiiieute dldliotluos,
uinomonlcoK, de qiuni sc propOo a
faz«r ducurar iiü.-uniptoii hlrCoricoH
ou uiylholngl.es cnm o auxilio da
rlmit, Tudo uqul é fabricado u, uo
caso. o cslylu luirrntlvii tf pouco su-
porlor ao dns aventiirus de ,loSo de
Caleis ou da duspeiUdll de JoiVu Uniu-
dão ,'i fiunllla. Colitadiiii pol' (lin ull*
tro, seriam deliciosas .todas entiiu
lindas cuittfts: a historia du hctulru
que subiu ao throno, graças a uma
pequena sandália. Ondrlllun de
mftos costumes: os amores dn Uavld
o PutliH«btf; as bodas dc üalum&o
com a Hulanilla: a :ii'iiaraçán dc Tllo
o llerclilce; a tui>a du rei do Titulo;
a morto dc IghOü dc Cuatro; o cplso-
dlo du .laiTctolra; a petulância do
Leonor Telles; a Indlscreçáo d a ptfga
cliuculhelra do Cintra: as frasearlees
du Francisco f; a rivalidade de dou
Francisco Manoel do Mello cum dou
,loAo IV, junto á condessa Marittnna;
o esplendor o o abandono da pobre
l.a Vallitfre; aa lhciirsSca sacrllegas
de d. João V, no convento de Odivc-
Ias; a gloria da Pumpadour. The-
mas aoduotoréBi ao tratados por uni
verdadeiro potfta e fem nutra língua-
gem. Porque a linguagem do sr. PI-
mental so tf comparável a taboa
cheia de pregos cm que so deitam
oa fuleira. Depois que a -rente se
acostuma, essa taboa poderá ser lão
macia quanto um colchão dc plumas,
mas deve ser Um tanto penoso acos-
tumar-se,. .

Iliiliillia do TujTliy, dc .Moreira
Guimarães. — Kstu llluslro militar
traça a psychologia'iíoh factos guer-
reiros u procura distinguir a parto
de rcsji-ontiabllldadii que e.*ihc. respe-
CtiVttmcnle, ao povo <• aos governan-
les nos conlllctos das nações, fies-
crove a mais Importante das bani-
lhas terrestres du Paraguay. dosoro-
vê-a eom aquella. minúcia clarifica-
dora de Henri Huussuyo, Irattuido do
Wutorlou, e faz reviver a luta, pcrl-
pceia a peripécia, através da mais
sensata critica histórica. Cirande ó
o entliuslasmo do autor pela figura
épica, dc Osório, que parecia fazer a
guerra a contra-gosto, eond«'iiinan-
do-lhe os horrores, accltiuido-a como
um imperativo categórico a. que não
ha tusir em.ccrtua oiroumstãncltia,
mas protoiinuo-lhc, no Intimo, os
labores fecundos da paz. blraota-
mente como Garibaldi, uuc iiohavu
mais prazer em plantar Irlgn, na llliu
de. Caprera que om liquidar os seus
senielliantcs... Tambem o general
Moreira Guimarães, ijuc nüo mos trn
nenhum amor aos louroü maroiaes c
nenhuma farroncil patrlotlnliolra,
deve collocar as hátalliàs du pulisii-
monto itcliua dus demais. lu clle
dos que crêm no utilidade social das
Idéas, do-, que crôlll ua moral. na
aeienelu e tio progresso indefinido do
gênio humano. Será.'mai.s pela phy-
slca que pela motápliyslca. Kdticndo
na época 'Ja dUítaUura pedngogica
de Benjamin Constant, é um espi-
rito mn tanto systomatlou naa auas
Co/jvictjÔes d»- positivista o' na nua
admiraijáo pelos paJaclos philo.sophi-
eos da Alloinanhn, putaeloH i|UU o
Kaíser. com a sua estatoiatriu, com
a sua concepção de uni Kstadu omni-
potente, ile um Kstado-dcus, de um
lista do-entldadu moral, converteu
em quartéis... Como quer quo seja,
nân ha nunca, no general Moreira
Gulmarãos, sectarismo estreito u vai-
dado ¦ aggrosslva de phUòsophclho
fardado. Homem i:iilto u generoso, ê
clle dos que. se Isolam o ecrubro, náo
isolam o úorauQ.o.

No reino azul das estrella*- Ic
Uswaldo Santiago. — Livro de cs-
trtfa. Primeira edição (tem. ou-
trasVl. O autor, que se confessa hu-
lilildu jogador do "football" do uma
associação do Recife, dedica u seu
volume aos "aportmon" pcrnurnbuea-
UOS. Quanto aoü versos que aprcaen-
ta. sao ingênuos o dóecs, são versos
dc quem, pouco mais quo uina cri-
auea. tem medo do peceado u vê na
lua uma confidente. tíonte-se-llio
ainda a ponnugem dn ínnocencla,
sente-se-lho esse candor quasi infan-
lil que desarma o mais feroz dos cri-
ticos, convertendo a fraqueza du us-
treanto em força. A timidez de uni
tal potfta é bem uma liana frágil sus-
tentando um ninho.

O ensino profissional, de Fidells
Reis. — Possuidor de uma iutélll-
goncla optimlsta, o sr. ITidetia Reis
tf um dos iio-js"S poucos deputados
que trabalham realmente, lüstudlaso
ts pratico, sobrepõe ;is gradas da elo-
quencia o rigor da lógica. Quer um
mínimo de lheorias e um máximo de
factos, lembrando que nem sempre
abstracçüo quer dizer uunstrucção.
Coherentc com essa ordem do. idéas,
o esforçado congressista vem agora
dizer-nos que só a cultura technica
poderá salvar-nos, resolvendo o pio-
blema da unidade moral do paiz.

Camillo o us caturrlocs dos purls-
Ias, de João Curioso. — Talvez te-
nham razão us nue enxergam em Ca-
millo Castello Ijraneo "nm grande
clássico sem orthographia". .lá o
sr. Cândido de Figueiredo assigna-
lára o desdém do autor das "Novel-
ias do .Minho", pela parle ,1a grani-
mallca que ensina as regras da bõa
escripta. No atropelo da producção
vertiginosa, o homem de Suo .Miguel
<le Sc ide deixava a penna galupar no
papel e não perdia tempo consllltan-
dn o Moraes uu remexendo muito nos
escauinhos d;t memória. Certos er-
ros seus seriam indesculpáveis mes-
mo em se tratando do um alumno de
escola primaria: "sidrelru", "cama-

pé", "ophonbachiano", ";mtypodas",
ate. Falando, do. unia feita, cm co-
mer ú. noite, o criador de JSuzobiu
Slacario (horrível é referll-o!), cs-
crovou, ao invés de "cear", "soar".
U maior dus philolugos brasileiros, o
sr. Mario Barreto, reiterando mes-
(rc Cândido, affirma, nesso sentido,
nue os dlspaulerios orlhographicos
dc Camillo só ficariam bem "nus oar-
tas e. apoutameiitos que usgaraluja a
gente rude, cumo os soldados, us
criados dc servir, os moçoB de fri-
les, os carvociros. etc." Parece os-
lar provado que a orthogra*pbiu ca-
milllaua ficava exclusivamente a car-
go dos typographos ou. eu ultima
instância, dos revisores don í^us li-
vros. Porcorrondo us obras dc Ca-
millo — documenta eruditamente.
nu seu curioslssim.o volume, u sr.
João Curioso — fieamos espantados
da eopiosiidade das ' extrava.gane.ia.*-;
grapbicas: abhorrldu. aburrhido,
aborrldo: absinto,' àbysinio, a.b.vsin-
lho, ablsintho, ubslnthio; caleça,
ealleça, caleche, calege, çalexe, ea-
leclia; camisa, camizu, camis.-a;
ccho, *ecco. eco, cechoar; frac. frack,
frali, frake, fraque; histericu, Uysle-
rico, esterlc.'. cstherico; rectorica,
rethorica, rhetorloa, rhothorloa; ro-
xinol. rouxinol, roussinol; percevejo,
porsobejo, percebejo, porcovejo, per-
sovejo; rythmloo, rhythmlco, rhith-
mico, rythimlco; tísico, thislco, thy-
sico. tysloo; alchool, assinai, auttori-
dade. átahudc. ecthieo, hyrunla,
Mylthon, pesso. dyplomata, fyltro,
dhalyas, inchoval, klosko, cr-.-." En-
eohtram-se, nos livros do genial po-
lyprr^plio, que tantos presumem ver-
naeuli^ia impte^avcl, dezonas de
francezias: "assassinato, bauaHdade,
bellas-lotrãs, co*topromí>iter, eondu-
eta, coquetfcimc'. deboche, debutar,
dcsap-.rcol»<io, ünsrenasem, fanar,

0 nAID LA6UNA-RI0
A cheg-ida dos eseot-Mrok ca*

tharlnen6*s>
Ühtfaranl, Hontom, ar, H homs, a

caiu capital, procedi utci do LaRtinc,
on Ufcotelros oalharliitMiM-. tlndl Ma-
giilhica, Murlo Itoinor, Sylviú Tc:-
Mdrii u Juiiu Kranclhco Uouns, que
assim oomplotam o "rald" podostre
Kicuo.i Kio du Janeiro,

Oh nossos hospedei tor.im recebi-
dou polua deputados foderaos Forrei-
ra l.ilnui, Adolpho Konddr, tllyscu
Clllllhermc, dpputiido estadual l.iut
1'lnlu, ultfín dc inultHH outras pes-
sons,

Os oscotoirou rathsriuenses acham;
He IlOíipodttdO-H ua Ptntf&O Anichc-;!-
na, undo a bancada uatliurlnonoc ao
Congre ¦ mi Federal, Ihej havia rr^ci'1
vado conimodua,

Us Jovens "rHÍiin>*fn" partiram dc
L-ARII11U no dia "I de abril, tendo
realizado a travessia cm dois mcz^s
0 dias. Todos rlles se acham muito
bem dispostos, londo feito a • ..ig«J«
aem conlra-teinpoa.

CREMTOS PARA ESTRADAS DE
FERRO

O sr. Francisco Stl. mil Istro da
Viação, consultou o Tribunal dc Con-
Ias sobre a possibilidade de abertura
dos sogtiintes créditos especiaes: rtfls
t.SOOiOUtliOOü, destinados fl Irtstulla»
çilo. ampliação o melhorainontos nus
officinas da 1*1. 1'. Battirlttf: reis
•1,000:000f000, para o proseguimento
das obras d« P.tfde de Viação ("(w-
ronso c 1.800:000*000,' parn atten-
der ã acquisição dç combustível ne-
cossarlo ao trafego da Deste dc MI-
nas. no segundo semc.itrc do eer-
rento anno.

O BALANÇO DA RECEBEDORIA~ 
FEDERAL

A' Contadorla Central da rt«r«i-
bllcu, o dlrector dn Recebedorl,!
Feilcral enviou o balanço definitivo
desia repartição relativo au annu do
lli-JIl.

Vcrificii-su por uUn balanço que
,i tolaI da arrecadação attingiu a
130.*i6:!:lIC$8T0, sendo a despesa

de I.a"ÍS*!,8H*MV6-l. U Imposto do
consumo produr.lil 6fi.0'l»:UÍ(K$*l'ig,
e o imposto sobre n renda llueios
cmnmcrclacs) attingiu a i
M.Dô-liüaSíülIS.

A renda tu tal de 1112!) a premeu ta
o augmenlo de hu.üüImii^çsIu :>o^
bre a de I8S2 que tol de „
1'12,903:0041006,

AS QUOTAS DE FISCALIZAÇÃO
BANCARIA

liei oi ver. d o ao liispoclor gorai doa
Uaneotí o proees.*:o relativo an re-
iioerimcnto em que it tíA-eicda-ric
Anonyma Companhia PurI-bsÍ, dr
S. Paul", pode a restituição dc. reta
U:VU0)OU0, que reeoliie-,1 j delegada
1'iíeal iiüítu^-llf: Estsdo i:ornt> quoUi
de liscalizaçilu correppôndento an
i" somestrn dn corrsntu atino, o di-
rector geral do Thesouro eornmunl-
cou que o ministro da l*'azrnda mio
isentou do pagamento da quota du
fiscalização os Imncoa cujo capital
seja ne 50D:U00*OUU, o. por Isso,
attendendo a i|UO( tjuttndo a rftQU«-
runtu rveulhou a contribuição do 1"
sem estro do uorr-ente anuo, ainda
não havia aido nutorizitda a r***formíi.
do seus estatutos, o quu mo verificou
em 31 de janeiro do corrento ajtno.
dustinando-so 5flO:00O$0U0 oara »
socçfí.o bancaria; c. ainda atton<*««-
do que sendo a contnbuiçilo anDUal.
paga em duas prestações nemea-
traes. uao ha portanto, direito ã.
rufdKuiçãu do tine foi pago, nem á
redtmçSo dessa quota, no J" acirí-cfl-
Ire. oo limito do capital ngora de',-
Úmido á Hí-eeü" 'nancaru. resoheu
Indeferir o pedido da requerente.

EXCURSIONISTAS URUGUAYOS
ii min istro das Ke*l«.,**ôcs Híitorio-

res, recebeu do Kiie.i.rr-cg.iido do-.
Negócios do F?rar.il cm Montovldéo o
aegulútc telegramma.: "Moiitovtd-áo,

-J — tíe;*mira.ni para. essa. c*tpita.i,
iiojc, a bordo do "Aliiianüorx", sm-
senta exciirsionhUau do Touring
Club Lruguayo. — (a.) Uastóu Rio
Branco."

zz

fortuna, humorístico, porte, tíee.
vendável, eto." K qu«.ntas locuções
cundemuadas pela calurriue dos pu-
rlstasl Hasta lembrar: "a olhos vis-
tos", "a par e passo", "apertar con-
tra o peito", "dc maneira a,'', "dc res-
to", "emquanto que", "influir sobre","saudade por", etc. O pleonasrno"preferir antes" é freqüente na.-i
obras do amante Ac Anna 1'lacklo.
Apesar de ter vorberndo uni tal em-
prego cm Marlanno Pina e eni A)o-
xiuidro da Conceição, lr,so coun oa
violentos desaforos do costume, Ca-
millo emprega umas quarenta vezes
o "de si" o o "eoinslgo", diriglndo-sc.
familiarmente"] ó segun ail, pessoa.
grammatlcal, Para concluir, solecls-
mos eomo estes, que o próprio ro-
manolsta reconhecia serem "real-
mente feios e quasi bestiaes": "huu-
voram coisas terríveis", "liariam re-
lanços no livro", "haveriam perpe-
luris tolos", "embora hajam magnas","su não houvessem uns certos infor-
tlinlos", "haverão mil descontentes",
cte. Tudo isso não impede que. apou-
tando deslizes análogos cm todos os
outros grandes clasalcos portuguoses
o mesmo em Ruy liarbosa ou no ai*.
Carlos de Laet, o sr. Joio Curioso re-
iifflrme, pubUcamenle. a sim adwi.-a-
ção por aquello que "escreveu 

p«çi-
nas de bollemi espulptural, novellas
dc encuntadora graça, livros onde
fuigoni jóias, onde pompéam rtqno-•ms, que fa-teni rlcües uma blbliotho-
ca selectlsslma".

Arttj>[>íthi ORIT-XO.

JOCKEY CLUB
Para as corridas dc Domingo
Procurem ver us preços c o gran-dc sortimento dc binóculos, Buscli.

Zciss c outros fabricantes, que a
Casa Vleltas, aeaba dc receber.

Rua da Quitanda, 99
Attenção: não é mais no predio dn

esquina Buenos Aires

Dr. Jorge G. Sant'Anna
Com 2 annoa Uo prat. cm no*sp. ia. Eu-
ropa — CIRURGIA u OY.VEXtmOCü.V

RUA AaSEMELKW, 22 — C. t«*l"
UUA MATlQUEZ UE ABr.ANTha, lli

li. M. i67

Dr. Tigre de Oliveira
Gynecologia e otMtétlHoia. — Cons. Ru»

Trezo de Maio, 36. Telep. 1.03C Central
— Oe 2 As 4. — Ret«4eno««: Praia de
Botafogo, 100.

DESEJA ANNUNCIAR
Um jornaes e re-rislaa dos Ksi.inoí

do Norte e Sul? A Empre-ra 0« publi-
LÍi-Iadc "A ficlf-ctio-"" ae eixiapr-e-ça. di

j vos Cornftocr kica-- c or<>fcmcntOií para.
j nropasarin-^, crfica^ r cc©T»omica. —
I Avenida. Rio Branco. 137, R». — Ka»

da Boa Vi«"i, 2< — i34o Pftfclo. — Bm»
' da Bahia, 313 — Bdl« Usrteoatc,



r

»i»*!*;fj*»li-*'^r^w>vwV'l)^V»l'"il|.^J»l-ff P-*P!1^^ -*H*í*»l:'*'Wr tVflhüf'1^

O JflRKAL — Urrti itiw, ti de Julho ée mt -Í3

]
Os acontecimentos de Sa Paulo

Communicados officiaes e as manifestações
de solidariedade ao governo

INFORMAÇÕES JZD
*m***********m*m********************m^

\Vnr nostor chegado âs 5 horas,
quando Jú rodavam as nossua machl-
nas, não nus foi possível Inserir no
numoro do hontom do O JORNAL a
seguinte nona da secretaria do Pala-
cio do Cattete:"Continua o avanço regular da co-
lurnna do ataque, quo marcha contra
o centro da cidade do São Paulo,
para desalojar da suas posições as
tropas quo ali so rebollaram e tím
c.onimottldo toda sorto do 

'depreda-
(joce.

O bombardeio contra a estação do
Braü desnorteou profundamente oü
relicldcs quo scitavam ho utilizando,

, para o sou abastecimento, dos arma-•/.ens de gêneros ali existentes, o (1-
cam agora privados dossu rocurso.

A força legal prosegue no ataque
eom maior segurança o sem nenhu-
ma- precipitação, esforçando-se por
causar o menor dam no possivel a cl-
dade.

O Quartel Memorai, estabelecido a
principio em Mogj», acompanhou o
movimento das forças, tendo sido jã
transferido mais pura a frente.

A tropa do marinha, a quo ja so
fez refei»encla no communicado an-
terior, sorprehondou o derrotou em
combate un» contingente rebelde, ca-
piorando nada menos dc 8.1 homens,
entre officiaes e soldados .Esses prl-slonoiros foram logo conduzidos a
.Santos por um destacamento dessa
força o embarcados no destroyer"Amazonas", 

quo chegará hoje ao
Rio,

Entro os officiaes presos figuram
o capitão do Kxerclto Benjamin da
<?osta Ribeiro; primeiros tenentes do
Exercito Vlctor Cozar da Cunha c
Cruz, Afiliou Franklin do Nosolmen*
to, Roberto Drumurond e Custodio
dc Oliveira: primeiros tenen-tes da
Policia MiJIlar, ,|osé de oliveira
França, Joio Fernandes Cezar o
Amadeu de Oliveira Vallin: segun-
rios tenentes Humberto Posslnho
Villanova e. Deodato Feriianries dn
Amaral e o civil Arsenlo José Silva,
commerclatito em S. Paulo. ¦

O.i rebeldes estão procedendo ao
recrutamento forçado da população
civil, causando esse procedimento a
maior indignação entre os habitan-
les da cidade, já tomada do pânico
pelas scenas de morticínio o de sa-
que a que tém assistido."
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Serra dt CubatSo, Local denomlntdo "Grota Funda", veníe-se a estrade de rodig em Sao Paulo a Santos e o vltducto da
Sio Paulo Railway

O COMMUNICADO DK MEIO DIA
Communicado das 12 horas do dia

10 de julho, fornecido pela secreta-
ria do Palácio do Cattete a, lm-
prensa:

Seguem o seu curso normal as
operações militares contra os amo-
tln*dos da Força Publica de São
Paulo. A progressão das tropas le-
gaes contlnfia a ser feita eom plenoexito e segurança, tornando-se cada
vez mais difficil a situação dos se-
dieiosos. Ha Indícios seguros de queauginentam sempre os claros pordeserção entre os amotinados. O pre-sidente dr. Carlos, de Campos o o
seu governo continuam na capinai do
Kstado com as forpas que lhes flea-
ram fieis, mantendo sempre conta-
cto com as autoridades militares das
forças em operações.
NO PALÁCIO DO CATTETE
O APOIO DA CÂMARA DOS DEPU-'.TADOS K O MAN1KKSTO DAS

OIiASSES POPULARKS
A residência presidencial, quasi

reintegraria no aspecto que lhe 6
commum ao correr dos dias nor-
mães, recebeu ainda, hontem, a vi-
sita de pessoas que a procuram pnra
levar ao ehefo do Estado os pro-
testos de solidariedade. Chegando ao
palácio do Cattete, após deixarem o
nome consignado em livro especial
para esse fim aberto, falaram aos
membros das casas civil o militar,
manifestando o desejo de cumpri-
mentar pessoalmente o dr. Arthur
Bernardes.

O presidente da Republica, á, se-
melhaixja dos dias anteriores, dei-
x.indo cedo os sens aposentos parti-
culares, desceu pai'a o salão dos des-
pachos e permaneceu em conferência
com os ministros e altas autoridades
civis o militares. Recebeu, entro ou-
tros, os srs. ministro André Cavai-
cante, vice-presidente em exercício
do Supremo Tribunal Federal, sena-
dor Bueno Brandão, dr. Arnolpho
de Azevedo, presidente da Câmara
dos Deputados, deputados Antonio
Carlos e Herc.utano de Freitas, res-
pectrvamente, leaders da maioria e
da bancada paulista. Conferenciou
com os srs. dr. Estacio Coimbra, vi-
ce-prestdento da Republica; minis-
tros Fellx Pacheco, Sampaio Vidal,
Miguel Calmon, Francisco Sâ, Ale-
xandrino de Alencar e tíetembrino
de Carvalho, dr. Alaõr Prata, gover-
nador da cidade, marechal Carneiro
ria Fontoura, chefe rie policia, dl*.
Dulphe Pinheiro Machado, superln-
lendente de Abastecimentos, o gene-
ral Silva Pessoa, eommandanto da
Policia .Militar.

A MOÇÃO DA CÂMARA DOS DEPC-
TADOS

O dr. Arthur Bernardes recebeu, á
(arde, em audiência particular, a
comniissão da Câmara dos Deputados
que lhe foi levar a moção abaixo,
proposta e approvada na sessão de
hoje:

"A Câmara dos Deputados julga-
se no dever de, traduzindo o senti-
mento geral do paiz, de que é i»eflcxo
e órgão, applaudlr a serena energia
o.Imperturbável intrepidez com que
no» actual emergência e em face do
odioso levante de que esta sendo
theatro a capital do Estado de São
Paulo, está agindo o eminente sr.

54 Os verdadeiros "dan-

dys" da elegância
carioca vcste'm-so na
— Guanabara — R.

Carioca, 64.
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SATISFACCÃO
As nossas forrações dão sempre in-

teira satisfação mesmo as pessoas de
g>osto mais requintado. Temos pes-
soai habilitado e lindo sortimento
em PAPEIS PINTADOS ESTAM-
PADOS. VIDROS, QUADROS, ES-
PBL-HOS. MOLDURAS. ESTAMPAS
RELIGIOSAS, TAPETES "CONGO-
LUUM", ViTRAUX, etc. Ourives, 51).

presidente da Republica e de signl-
ficar-lhe :i sua Integral solidariedade.

Ao mesmo tempo cumpro-lho cx-
prensai* a sua admiração pelo donodu
civico & bravura patriótica quo emüo
caracterizando a acção do Illustro
presidente. Carlos de Campos, na he-
roica resistência aquella rebellião o
ás forças legaes do Bxorclto o da
Marinha, que estão defendendo a Rc-
publica."

O MANIFESTO IN)Pl'l,AR
0 dr. Edmundo da Veiga, secreta-

rio da presidência du Kepuhlica, rc-
cebeu, hontom. unia numerosa com-'missão quo lho entregou o manifesto
abaixo, Hollcitundu quo u fizesse che-
gar ás mãos do rir. Arthur Bernar-
dos. Líi.ngado ... nac&o. por iniciativa
dus srs. conego l'*ranoiseo»de Almei-

•da, Eduardo Reis ria Gama fjerquolra,
J. Peixoto de Mello Aroeira, Tito
Mattos Gonçalves o Celso Botelho o
referido documento contem grando
numero do asslgnaturas o possuo o
seguinte tuõr:"IUnio. e exmo. sr, dr. Arthur Ber-
bardes, dd. presidente da Republica.

Eni momento com d o actual. dos
mai.s sérios e graves da vida nacional,
em que o governo da Republica, pro-
curando patriotica-mento realizar o
seu programma administrativo e so-
lucionar satisfactoriamente a carestia
da vida e outros males que affligem
as populações, vê-se freqüentemente
impellldo a distrair a sua attenção
e actividade em conjurar tentativas
de. rebellião, ora de uma parte de
forças armadas, ora do civis cxal-
tados e do musorqueiros contnmazes
e deanto dos factos graves que, des-
de a manhã du sabbado ultimo se

vêm desenrola ndo na capital do prós-
pero e culto Estado de S. Paulo, cujo
l>roKÍrienlo, o illustre dr. Carlos de
Campos, tem sabido resistir heróica-
mente á, avalanche destruidora —
nós abaixo-assignados, membros de
varias classes soeiae-s, vimos trazer
a v. ex. e ao vosso governo a affir-
inação publica e solemne da nossa
solidariedade o do nosso apoio em
todas ns medidas necessárias á ma-
nutenção da ordem, á. defesa das in-
stituiçCes o á salvação da honra, do
credito e da civilização do Brasil.

Pondo á disposição de v, ex. os
nossos serviços, sem quaesquer pre-
tensões politicos, estudos de partida-
rismo e com o fito elevado que só
o mais pu»»o patriotismo sabe inspi-
»'ar, fademos ao mesmo tempo um
appello á mocidade brasileira, a to-
dos os homens validos e de sã con-
sciencia e, especialmente, a todas as
corporações armadas deste grande
paiz a que cerrem fileiras ao lado
de v. cx. como chefe que e da Na-
ção e ao lado das autoridades le-
galmente constituídas, com a leal-
dade e devotamento com que os nos-
soí? maiores souberam manter e pres-
tigiar a unidade nacional.

Para tanto, elles nno mediram sa-
orifícios e se empenharam em lutas
gloriosas, nas quaes derramaram o
seu sangue generoso, illustrando as
paginas d.a historia.

O Brasil, nois, hora amarga, con-
fia em que o patriotismo e a abne-
gação das nossas forças dc terra o
mar o dos nossos denodados aviado-
res saberão rechassar a temerária c
injustificável tentativa da minoria
de forças sublevadas.

Confiamos egualmente em que to-
dos os cidadãos dignos desta Pátria
abençoada estarão unidos como um
só corpo, indestructlvel e coheso, etn
defesa da Republica, rie modo que
o espirito clarivldento do v, ex. possa
com energia serena e acendrada jus-
tiça realizar a. mais alta política de
pai: o concórdia e. de reconstrucção
econômica e financeira para a feli-
cidade de quantos habitam este ama-
do Brasil.

Só nos domínios da paz c da or-
dem podem as forças vivas e organi-
cas da sociedade progredir c desen-
volver-se nos vários campos da acti-
vidade produetiva,

Sirvam, portanto, de exemplo aos
reb Oi lados Je agora os anteriores fra-
cassos í\hü revoltas sem ideaes, por
ambição, que tanto degradam os nos-
sos justos foros de paia civilizado,
grangeados através dos séculos e por
unia sabia politica de fraternidade
universal.
Consolo da victoria e a lastimar este

novo symptoma de insubmissão, res-
tara sempre a v. ex. c aos altos po-
deres públicos a consciência do de-
ver cumprido, o conforto das mani-
festações de apoio e de solidariedade
o os concursos moraes e materiaes
que lhes chegam de todos os Estados
da Federação Brasileira.

Mais uma vez "O Brasil espera que
cada um cumpra o seu dever". —
Saude e Fraternidade. — Rio de Ja-
neiro, 7 de julho rie 1924."

TEIjEGRAMMAS RECEBIDOS
O dr. Arthur Bernardes recebeu,

hontem, os seguintes telegrammas:"Goyaz — O sr. ministro interino
da Justiça," em telegramma do hon-
¦tem, dignou-se transmittir o texto
da nota complementar da Secretaria
da presidência da Republica, pela
qual se dá a conhecer que as provi-
dencias combinadas entre os gover-
nos da União e (do Estado de São
Paulo para suffocar a Insurreição de
forças federaes e policiaes na capital
daquelle Estado entraram em ex-
ecução alcançando em algumas horas
completo exito, com a tomada pelas
forças legaes dos reduetos da força
insubordinada. eondcmnando desde
logo a attitude inopportuna e impa-
triotica assumida por elementos mi-
lltaies em S. Pauio, tenho a honra
de enviar a V. ex. vivas felicitações
pelas enérgicas c acertadas medidas
udoptadas contra o criminoso levan-

to pela manutenção ria ordem pu-
blica. Attenclosas saudações — Ko-
eha Lima, presldento do Estado.""Bahia — Temos a honra du levar
ao conhecimento do v. ex. que o Se-
nado, em sessão de hoje, approvou
a seguinte moção: "O Senado da
Bahia cumpre um dever civico con-
grattilando-se com o exmo. sr. dr.
Arthur Bernardes, pela attitude lio»-
rosa o digna com que se tem man-
lido no governo da Republica, multo
principalmente neste momento de
grande responsabilidade, éni .[uo
uma fac.jüo das forças armadas do
paiz, sob o pretesto de um falso prin-
cipio o de uni Hupposlu direito, ob-
cocada o desvairada, procura anar»
clilzar a Nação. O Senado tem a ma-
xinia satisfação em con fossa r-sp so-
lidario coni s. ex. pela segurança dos
seus meios de acção para o fim du
suppluntar a rebeldia dessa facção
militar que. pela incorrecçfio e Indi-
sciplina. procura invalidar a segu-
rança de que se podo confiar no
paiz, desvalizando o seu credito e
perturbando a sua ordem. Apresen-
íamos a v. ex. os protestos de con-
slderação e estima. Mesa do Senado
da Bahia. — Frederico Augusto Roiz
da Costa, presidente; dr. João Mar-
tlns da Silva, 1" secretario, Monse-
nhor João Gonçalves da Cruz, U" se-
cretario."
AS PRIMEIRAS HORAS I>A NOITE

O presidente da Republica, após o
jantar, descendo ao salão dos des-
pachos. recebeu os senadores e depu-
tados federaes e outras mais pessoas
gradas oue o foram cumprimentar
pela energi;» das medidas para defesa
do principio da autoridade.
ABASTECIMENTO DA CI-

DADE
ESTA' ASSEGURADO PELOS

STOCKS EXISTENTES
O presidente da Republica reuniu,

liontem, ã tarde, em conferência, os
srs. ministros da Justiça. Agricultu-
ra e prefeito municipal. A ella esteve
presente tambem o dr. Dulphe PI-
nheiro Machado, superintendente do
Abastecimento, sendo objecto de es-
tudos o regular fornecimento de vi-
veres á população do paiz. Varias
medidas foram tomadas e todas ellas
mandadas executai* sem delongas,
permittindo que o abastecimento se
faça em condições normaes c razoa-
veis, o que aliás está assegurado pe-
los stocks existentes.

NA GUERRA
PROVIDENCIAS TOMADAS

No Ministério da Guerra e suas
dependências, observa-se o mesmo
movimento dos dias anteriores.

Todos os chefes de serviço estão
a postos, suecedendo-se as conferèn-
cias com o titular da Ouerra.

No quartel-general do comman-
dante da região, general Ribeiro da
Costa, ha n mesma actividade. O
commandante da região tomou va-
rias providencias no sentido de náo
ser fntigada a tropa que continua
em rigorosa promptidao.
O SERVIÇO Dl', ABASTECIMENTO

Afim de superintender todo o ser-
viço de abastecimento du tropa em
operações, seguiu para S. Paulo, o
tenente-coronel Manoel A. rie Cas-
tro Guimarães Junior. chefe da Ia
secção da l" directoria dlvisionaria,
nesta região militar.

Esse offlciml dirigiu esse serviço
nas ultimas manobras com tropas
que se realizaram nesta capital.

NA MARINHA
A PARTIDA DO "TENENTE

"LAIEMEVER"

Partiu hontem. á noite, com des-
tino a Santos, o aviso pharoleiro"Tenente Lahmeyer" onde vae pre-
sur serviços á esquadra ali fun-
deada.

A PROMIPTIDÃO DA FMVTIMIA
DE MOTTO GROSSO

O almirante Machado Dutra,
chefe rio Estado Maior da Armada,
recebeu hontem. do commandante

da, flotillia de Matto Grosso'commu-
nicação de que a mesma ficou com
presteza apparelhada e de rigorosa
promptidao. obedecendo ás ordens
recebidas do governo.

NO SENADO
SIOÇÃO DE SOLIDARIEDADE COM

OS GOVERNOS DA REPUBLICA
E DE S. PAFI-O E AS CLASSES

ARMADAS
Por oceasião do inicio da sessão

do Senado. hontem, o sr. Bueno
Brandão, depois de alludir aos fa-
ctos que so vem desenrolando na
capital p.iuJista c ms providencias
postas em pratica pedo presidente da
Republica para a sua Suffocação
offereceu á consideração dos. seus
pares o seguinte pedido:"Requeremos, que na aeia da ses-
são de hoje seja inserido o testeniu-
nho de irrefrngavel solidafiedade do
Senado ao presidente da Republica,
ao governo do listado de s. Paulo
e ás classes armadas, fieis á legali-
dade, na repressão da sedição mi-
litar que estalou na capital daquelle
Estado. — 10-7-924 — Bueno Bran-
dão, A. Azeredo. João Lyra, S.
Nery, WBueno de Paiva, Pereira
Lobo. Euzebio de Andrade, Pires
Rebello, Lopes Gonçalves, Pedro
Lago, Mendonça Martins. Sampaio
Corrêa, Manoel Monjardim. João
Thomé, Affonso Camargo, Dionysio
Bentes, Arlstides Rocha. Pereira
Lobo, Cnjnha Machado. Costa Ro-
drigues. Miguel de Carvalho. Ver-
reira Chaves, Felippe Schmidt, Ves-

pucio de Abreu. Carlos Barbosa,
Joaquim Murtinho, Carlos Cavalcan-
ti, Generoso Marques, Bernardino
Monteiro, Jeronyino Monteiro o V.
Noiva."

Apoiado o requerimento, foi an-
nunciada a sua discussão e, sem de-
bate. dado como approvado.

Nessa oceasião o sr. Moniz So-
dré fez a sua declaração de voto
contrario ao pedido, por ser o mes-
mo contrario ao regimento do Se-
nado, que, em seu art. 107 prohibe
taxativamente qualquer moção ' de
congratulações r bem assim por ser
divergente ds orientação do gover-
no ria Republica e da do de S. Paulo.

(1 sr, Benjamin Barroso fez de-
duração semelhante e o sr. Pires Re-
hello asseverou que estranhava lia-
ver no Senado quem, num momento
grave como o presente, se apegasse
a dispositivo do regimento para
combater uma providencia que elle
nao só apoiava cum o seu voto,
como lambem batia palmas de
louvor.

O sr. Gonçalo Rollemberg disse
que, se presente estivesse quando da
votação do estado de sitio solicitado
pelo governo, o votaria para o Esta-
dn de H. Paulo, mas achava injus-
üfieudo que o Senado ferindo o re-.
gintento. a-ppUaudisse providencias de
que o governo terá de dar contas
ao Congresso, quando fizer a expo-
sição das medidas adoplndas durarí-
te o estado de sitib.

Para deixar bem esclai-ecido o
seu pensamento, o sr. Moniz Sodré
tornou a ocuupar a attenção do Se-
nado.

O sr. Antônio Azeredo tomando
parte no debato enalteceu o Estado
de 8. Paulo e o sou presidente,
dr. Carlos de Campos, asseverando
ler o mesmo assumido a presiden-
cia debaixo do maior enihusiasmo
c satisfação dos paulistas, do que
dava o seu testemunho, por ter pre-
senciado as fesuus realizadas em
sua homenagem, inclusive por ocea-
sião da posse. Louvou a condueta
do dr, Carlos de Campos durante o
presente levante militar c concluiu
assegurando ser elle merecedor de
todas as homenagens do Senado.

Por ultimo failou o sr. João Lyra
para affirmar que votara pelo re-
nuerimento. como governante que e
actualmente. como lambem o fizera
em 7 de julho de 1922, quando era
opposicionista ao governo do sr.
Epitacio Pessoa, sem que houvesse
quem protestasse contra o pedido,
agora dado como anti-regimental.

Em resposta o sr. Moniz Sodré
disse nâo ter participado da votação
alludidn pelo representante do Rie
Grande do Norte, nem delta ter co-
nhecimento, mas as suas affirmaü-
vas só serviam para provar se tra-
tar de uma reincidência no desres-
peito a lei reguladora dos trabalhos
do Senado.

Não havendo mais nenhum ora-
dor que desejasse fazer declaração
sobre o voto empenhado, foi dado
por concluído o debate.

NA CÂMARA
FOI APPROVADA UMA MCH-ÃO DE

SOLIDARIEDADE —• OS- TER-
MOS EM QUE A JUSTIFICOU O
SR. ANIONIO CAKLOS — MANI-
FESTAÇAO DOS ESTADOS E O
AGRADECIMENTO DO LEADER
PAULISTA — A PROMOÇÃO LOS
SARGENTOS
A sessão de hontem, na Câmara,

foi tona consagrada aos ivucces<>os
de S. Pauio.

Na hora do expediente, approvada
a acta da semeio da véspera, oecu-
pou a tribuna o sr. .Vicanur du Nas-
cimento, que justificou, longumcu-
te, a apresentação do seguiu,».; pro-
jecto de lei:"Considerando que é de natural
previdência ter a Nação upiiarolha-
da para organização de todos os ser-
viçoa necessários á manutenção da
ordem publica;

que, para isto, deve haver a possi-
biliiiade de organizar as forças de
reserva previstas nas lei» ordinárias;

que, para conduzil-as são indiapen-
saveis commandos habilitados te-
clinicamente;

que devem sempre ser estimulados
os sentimentos de amor à causa pu-
blica;

que, para o apparelhamento das
reservas, ha falta de oííleiaea inte-
rlores, que escaaselam atê para os
quadros communs desfalcados em
cerca de 700;

que ha, para isto, uma pleiadebrilhante de soldado:-, hoje. cm poo-
tos inferiores, mas com as qualida-
des convenientes a esla utilússima
funeção;

que o Congresso Nacional deve vir
ao encontro das necessidades publi-cas" e habilitar o Poder Executivo
para a máxima efficiencia no cum-
piimento do suas obrigações consti-
tueionaes;

que a medida proposta resguarda
todos os direitos actualmente aaae-
gu-rados, não trazendo perturbaçãodos quadros;

Propomos: O Congresso Nacional
decreta: Art. Io — Fica o P»:ider
Executivo autorizado a promover,
por actos de bravura, independente
das condições exigidas pela actual
lei do promoçe-M, os sargentos do
Exercito, Marinha, Policia, Bombei-
ros e demais forças auxlllares, bem
como os alumnos dos cursas auperio-
res do Exercito e da Marinha, que
por bravura se distinguirem na re-
pressão do actual movimento õt-di-
cioso em S. Paulo.

Paragrápho — Os assim promovi-

dus poderão ter uuoesso aoi aonmlu
po.stos, desdo que «o habilitem dovt-damente, fazendo os necewarlos exa-
meu doa cursos escolares, para o queaorá dispensado o requisito da edade.

Art. -• — Fica o Poder Executivo
egualmente autorizado a. commlasto.
nar no postu de segundo tenente aos
referidos sargentos, bem como aos
alumnos dos cursos citados, que fo-
rem necessários ao serviço publico
para os fins do art. 1*, autorizada
a abertura dos créditos necessários
ás despesas com a manutenção da
urdem.

Art. 3' — Revogadas as disposl-
ções em contrario."
O SR. ANTONIO CARLOS .1USTI-

FICA UMA MOC.AO DK SO-
LIDARIEDADE

Findo o discurso cum quo o sr.
Nicanor do Nascimento Ju.itlllcou o
projeeto do promoção dos sargentos
a otflclaos, levantou-se em melo de
um movimento geral de attenção o
sr. Antônio Carlos, que tratou da si-
tuação atravessada pelo paiz, com
os acontecimentos de S. Paulo.

O "leader" d maioria, protllgan-
do a condueta, que taxou de Impa-
triotica dos que se levantaram, em
S. Paulo, contra os autoridades con-
stituldus, disse que o momento cra
de gravidade para oa destinos do
paiz, devendo todos os bons brasi-
loiros apoiar o governo da Republl-
ca cm sua acção contra os amblcio-
sos.

Assim, o Congresso Nacional devia
manifestar ao sr. presidente da Ro-
publica os seus intuitos de patriotls-
mo, as suas disposições no sentido
de. dar ao governo todos os clemen-
tos necessários á manutenção da
ordem no paiz c á repressão da des-
ordein, que perturbava a vida da na-
ção o compromettia os nossos foros
de povo civilizado.

Em palavras cheias de enthuslas-
mo, o "leader" da maioria elogiou
as altitudes dos srs. presidentes da
Republica e do Estado de S. Paulo,
salientando a serenidade, a coragem
o a bravura con» que vinham enfren-
tando os acontecimentos dos últimos
dias.

Depois de mostrai' que ambos me-
recém todos ns agradecimentos do
paiz peia condueta com que vêm
agindo, providenciando em tudo e
por tudo, o si*. Antonio Carlos leu a
seguinte moção de solidariedade e
apoio, leitura que lenmlnou em melo
de uma forte e prolongada salva de
palmas:"A Câmara dos Deputados julga-
se no dever de, traduzindo o senti-
mento geral do paiz, de que é re-
flexo e órgão, applaudlr a serena
energia e imperturbável intrepidez
com que nn actual emergência c em
face do odioso levante de que está
sendo theatro a capital do Estado
de S. Paulo, eslá agindo o eminente
senhor presidente da Republica c dc
signifrear-lhe a sua integral solida-
riedade.

Ao mesmo tempo cumpro-lhe cx-
pressa»» a sua admiração pelo deno-
do civico e bravura patriótica que
oMão caracterizando a acção do il-
lustre presidente Carlos de Campos,
na heróica erstsiencln aquella re-
hellião e ás forças legaes do Exerci-
to e da Marinha que estão defen-
dendo a Republica."

A mesa. ao receber a moção, de-
clarou haver um requerimento dc
urgrencia para immediata discussão e
votação da, .mosma, bem como já re-
gistrar a lista de presença o compa-
recimento de 110 deputados.

A SOLIDARIEDADE DOS ESTA-
DOS

Pediu a palavra, em primeiro Io-
gar, o sr. Francisco de Campos, que,
em» nome de Minas Geraes, pronun-
ciou longo discurso do íipolo aos ter-
mos da mensagem, profligando o
procedimento dos revolucionários de
S. Paulo.

O orador deteve-so na analyse do
que chamou de tyrannla dos politi-
cos, eondcmnando a influencia sub-
versiva dos elementos que concorrem
para o formação de ambiente con-
trario á execução de todas os medi-
das dos governantes.

O seu discurso terminou sob vigo-
rosa salva de palmas, o mesmo acon-
tecendo eom os demais oradores que
se lhe seguiram.

O sr, Nabueo de Gouvêa falou,
protestando a solidariedade sincera
o completa do governo do Rio Gran-
de do Sul ao so verno federal.

Falou, depois, o sr. Manoel Duar-
te, em nome do governo do Estado
do Rio de Janeiro.

O sr. Plinio Casado hypothecou no
governo federal a solidariedade da
bancada libertadora du Hio Grande
do Sul.

O sr. Octavio Mangabeira pronun-
ciou vehemcnte oração, em nome da
Bahia, don d o a solidariedade desse
líntado aos autos do governo fe-
deral.

(Continua na 1* pagina)
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0 PERIGO DOS INHABEIS NOS EXAMES DA LETRA
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O "fic-slmile" ds escrlpta ds Ibsen, em 1803

A sciencia ó velha, mas a palavra
í nova. Trata-se da perícia da lc-
tra.

Estudada por Certülon, lteiss, Ot-
tolenghl, Locard c muitos outros, a"Graphoscopla" tem por fim estu-
dar a falsidade ou a veracidade du
letra.

E' assumpto dl não pequena re-
levancla t que üô agora se tem des-
envolvido.

Vamos tretar delle pela rama.
Em primeiro lovar. aeja-nos licito

cialmcnte Locard, que o pirlto 8*.
letra, deve ser. tiobrctudo, "um ho-
mem do honestidade liuiiiefcranlavcl
o Isento de íxtlxOcs ou sympathlas
de qualquer natureza",

13 nâo o preciro salientar a razão
desses conselho»},

Trata-se, por exemplo, de um tes-
ti,mento. cuja asitgnaturn do iivita-
dor e das testemunhas são repu»
tadas falsas,

E' o perito quo vae aer u ju!- dco-
ic pleito, -*,

J>»L»SV*. ti*i_ <wia/vv_ njo»^>»»»j»l_.«
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O "fié-simile" ds aieripta de Ibsen. em 1194

chamar a preciosa attenção dos me-
ritissimos senhores juizes, bem co-
mo da policia e dos iirterewMdo»»,
para o facto dc serem nomeados
peritos grephlcos, pessoas estranhas
li «ciência, quando já temos no Rio
quem tenha queimado as pestanas

*- f -* s
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St trás plisses dt «cripta de um alcoólico

a cstudal-a. Pouco»», 6 verdade; 3 ou
¦I. dentre os quaes somos o ultimo
delles, mas» já os temos.

Dreerh todos os tratadistas, eopc-

Quanto pi-ejuizo nào vae ello cau-
sar, ae porventura nãu tiver conhe-
cimentos de yraphuscopia.?

il' communi geralmente entregar-
«e aoa lehelliáes essas perícias. Na-
da mais dcsacertndu,

Os labelliãet», quando multo, po-derào verificar a olho, se uma a,.-,!-
gnatura 6 ou não egual aquella quese «cha regWtrada nue seus livro»;
mas nunca decidir sobre a authtmtl-
cidade duma lirma, se elle não ti-
ver previamente estudado ao menoso,» elementos de tão importante
aclencia,

Pedimos venia para chamar a at-
tenção dos senhores juizes, paraeste tão importante ii«snmpto.

Se ha perícias graphicas tão dit-
fiMris de um habll graphoscopo,' dae
um julgamento «eguro; cale, que, «-
peno dc estudos, procura mostrar a
falsidade ou ã veracidade duma le-
Ira como A-(-A=B, o que não dizer
dum leigo, dando o seu parecersimplesmente porque confronta uma
letracom outra?

São pai-ecid-afi? Logo, uão houve
falsidade, Não são .parecidas? Hou-
ve falsidade...

Ora, isto não 6 modo de jukgar.
13n» que talas não se veria um Jel-

go na sciencia, se um juiz o no-
measse perito para julsar da letra
de Ibsen etn 1863. cm confronto com
a letra do mesmo Ibsen em l»M,
conforme os doia clichês que damos
aqui.

O confronto da lei senteiKáária
ialyeü que a letra não 6 do mesmo
Indivíduo.

Entretanto í; traLa-so da Iotra do
grande dramaturgo nornegnez Hen-
rlquc Ibsen.

Pondo de parte a difficuldade da
perícia da letra, Iratando-ee de In-
dividuos como Ibsen, que não t6m
uma letra fixa, ha tambem o» quo
mudam de leti-a. em virtude de ..uma
eireumfltaneiii mórbida.

Vejam, por exemplo, a letra dc
um* alcoólico nau trca-.phasoa do seu
horrendo vicio. A edade, os últimos
momentos da vida do indlvittuo, «io
tambem factores que podem eorrtrl-
buir para a mudança da letra.

Qiinndo a "G-raph&Iogia" estirer
bem estudada e bo puder, pela letra,
conhecer bem o caracter do indi-
vldup, ella virá prestar um grand«
auxilio á "Grnphoacopia". pois, ee
pela letrn, como quer Croptex -Io.-
min. so pode conhecer os vidos, as
quaKdade.»; o ald» :is moléstias de
quem escreve, como tamhem é de
parecer K. de Salbcrg, pela letra,
se Jiodorá conhecer u falsidade de
um documento.

11(1,1. até lá, oonlentomo-noH com
a photngr^phiu, poderosa auxiliar dl
perito da letra.

Ilcrmct» I.LMA.
(Do Gabinete de Identificação dd

Capital Federal.)
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Seguraaça - Bens juros - Disponibilidade
Os trez pontos essenciaes para a colloeação

das suas economias acham-se na nossa CONTA
LIMITADA» Absoluta seguran-sa e Juros de 4 %

THE NATI8NAL CITY BANK BF NEW YORK
AVENIDA MO- BRANCO, 83

O ÍCAI08 DAS AU8BICAS. >*c FÇNDADO EM. 1813
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UTERO E OVAMOS
Trsumento medico moderno sem "ope-

ração dis inMammaçoes do utero e ovt-
rios. DR. M.TAMIRO OLIVEIRA, idjunto
da Pollcliolca "Geral. — Especlalistí era
moléstias das senhoras. Consultório: Ave-
oMa Passes, 55. sobrado, das 3 ás 5.

Vias Urinarias
Cora raplòa e garantida da goasr-

rhéa e soas complíci-çí-n. DRS. JOIO
A.BREU « KRAND1NO CORRÊA. Rrf»
Uo Feire .<. du t ao iS horas. Tela,
Bhent: Norte S8.3.

DR. ARNALDO DE MORAES
(DA MATERNIDADE)

M.RTOS E GTNECOLOCI*
Cons. Bua Carioca. 30, das l ia 6. nes,
Trav. Umbellna- 13, Botaroyo. Tel. Beir»
Mar 1815.
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Os acontecimentos fle S. Paulo

ii

.ConoluaSo na IP pa<dnn)

Eni lonBUB «un .doraçfie» apre-
d. u u bravura do presidenta Carlos
U6 Cttinipo*, dizendo que elle cmpli-
•nliavii, nío «6 a bandeira do brllhati-
lc Estado de »H. Paulo ma* o "aurl-
Vêrdo pendílo" da nofUii PutrJu, a
fcarnlelra da Republica, u bandeira
sagrada do Braall.

Falou, a seguir, om nomo do Rio
Orando do Norte, o sr. tleorglno
Avelino, nuo concluiu podlndo a no-
inflação do uma com missão do iíi
membro . para levar uo presidente'da Republica a solidariedade da

' Ca mara.
, Em nome do Amazonas, apreuen*
!lou a o .ircesfio do solldarlcdndo o
'apoio o ar. Dorval Porto, o mesmo
fazendo o er. Eurico Vallo, quanto
ao Para,' A solidariedade do Sergipe foi ox-
prensada num enthuslastlco discurso
do or. Ollberto Amado.

Os ers. Solldonlo Lolle, Armando
Burlamaqui o Heitor dc Souza apre-
sentaram ao governo du Republica
o decidido apoio dos Estados do
Pernambuco, Piauhy o Espirito San-

* to, respectivamente.
O sr. Annlbal do Toledo apresen-

tou a solidariedade de Matto Clros-
so o requereu que a mesma commis-
são quo fo.ise levar a expressão d?
solldarledn^o da Câmara aô presi-
dente' da Republica, manifestasse, na
primeira opportunidade, ao ur. Car-
los do Campo» a admiração da Ca-
mara pela bravura do presidente
de S. Paulo, por sua coragem e pa*
trlottemo. 

'

cEm nome da bancada do Dlstri-
•cto Federal, apoiou o governo fa-
dcfttl, o sr. Nicanor do Nascimento.

O er. Tavares Cavalcanti man!-
feetou a solidariedade da Parahyba
e requereu quo a commissão nomea-
da paiu apresentar a solidariedade
da Câmara aos presidentes da Repu-
bltca c de S. Paulo, fosse compoBta
do todes os oradores que trataram

¦ da moção o mais dos membros da
mesa.

Os srs. José Lino da Justa e Ely-
ge.u Guilherme e Olegarlo Pinto ma-
nlfestaram a solidariedade do CearA,
de Goyaz o de Santa Catharina, ao'
actos do governo federal.

•Falaram ainda sobre os acontecl-
imetitos de S. Paulo, lamenlnndo a
attltude dos revolucionários c pro-
testando* Solidariedade uo g'overno

da Republica, os srs. Flores d»
Cunha, Nelson de Sentia', Albuquer-
nuo Ijiborlo, Cesario dc Mello c Car*
valho Netto, quasi todos tambem
Justificando suas ausências ft- sessão
eni quo se votara o estado de sitio,
medida pela qual tortem votado.

EM NOME DE S. PAULO
Por ultimo, usou da ipàlavrii o er.

Herculano de Freitas.
Visivelmente omoe-lonado, o "lea-

der" da bancada paulista começou
a falar cm melo de uma snlva de
palmas e de vivas a fl. PjuIo.

O «eu discurso foi. breve. Disse
que uão for-.ic o dever da bancada
paulista ni.Tiilfestar teu agradeci-
mento ãs commoveníoH provas de so-
lldarledadc o dc apoio dados ao go-
verno de í", Paulo pelo'i represen-
tantes dos demais Balados, nada to-
ria a declarar, pola. mesmo sem di?--
cursos, o governo da Republica sabe.
perfeitamente, avaliar da segurança
do apoio aos seua aetos, tia bancada
paulista.

Lamentou, compungido, o** sueces-
sos dé S. Paulo, declarando a *uu

dolorora sorprrS* no ver voltadas
contra ns IrietltuIçflMíjãa armtia da

. poltóla piiii't'.-.''ii. ,:"'
Depois de deelamJanue o momen*

lo ê de gravldtide.^^yj.íadcr" de Sun
Paulo concluiu nrégandp n paz do«
ò/iiilritoa, pedindo aos represr-ntiin-
tes de todos os Eiíladoo que jura*-
.tem, naquelle recinto, rm momento
tão solemne, como era o que viviam,
que Mninls galgariam os posto-» do
"iodei* senão pelou meios pacíficos.

.* MOCAÓ APPROVADA
Todos de pe, fornm unanim'6mc*nte

«.pprov.uloi' a moção e os roquerl-
ftientoa addlUvòÍ3 feitos pur alguns
•dos oradores.

A conV-mlíisão Incumbida de xpre-
sentar ao governo a manifestação de
solidariedade rta Câmara, ficou com-
posL:i de todos os oradores e dos
membros da mesa.

NA CENTRAL DO BRASIL
OS TRENS PARA O RAMAL DE

S. PAULO
O dr, Eurico Dclamaro sio Puulo,

sub-dlrector da 2a divisão da E. F.
C. do Brasil, forneceu aos roprosen-
tantes da Imprensa, do ordom do dr.
Carvalho Araujo, a seguinte nota:

"Como 6 do conhecimento publico,
u Central do Brusil afim dc cumprir
as determinações do governo federal
sobro o transporto de tropas para
ti. Puulo, tovo do alterar provisória-
monte ob seus serviços normaes, ma-
xlmfl no referido ramal. Dentro," po-
rim, da urgência que a situação do-
terminava, toram feitos os transpor-
tes do tropas com a maior regula-
ridade, estando cabalmcnto executa-
da a requisição ora feita o plena-
mente cumpridas as ordens recebidas
pela Central do Brasil,

Os transportes para as estações do
ramal Ae S. Paulo, a partir do uma-
nhã, ficam assim restabelecidos:

Entro esta capital c Mogy das Cru-
zas, pelos trens S. P. 1 e S. P. 2;

Entro Central o Cruzeiro:

CHRONICÂ DA CIDADE
Mal irremediável COM UMA CARGA DE

CHUMBO

1 o R. P. N.
pelos
P. 3

Mogy: S. P. B

M. P. 3

Y1CTIMADO PELO AUTO 34
CJuundo saltava de um honde, no

boUlevard S. Christovão, proxlmu d
rua Flguolra do Mello, o,operário
Etclvlno Oscar Ribeiro, morador il
rua Souza Barros 73, tol colhido pelo
auto-camlnhão numero 34, cujo mo-
lorlHla conseguiu por-se em ,fuga.• Ferido na perna esquerda, Etclvlno
foi lovudo tio posto central du As-
«Istencla, ondo llio prestaram os soe-
corroB necessários.

A policia local registrou a uccor-
ronda.

CIIOOOU-SE OOM O ÜON, B
Na rua 13 do Maio, o automóvel

571», dirigido pelo sou proprietário
Francisco Rosba Tunta, chocou-so
com o bondo Unha "Leme", guiado
pelo motornelro Joaquim Pereira.
Dn choque resultou Halr ligeiramente
ferido o menino Antônio, do lü an-
nos de edade, filho do sr. Tuntn, que
viajava ao seu lado, o qual recebeu
um ferimento na cabeça.

A policia rto 5" dlstricto abriu In-
querlto tt respeito.

TJMA DOMESTICA VICT1MADA
Pela manhã, na rua dó Crftteto,

próximo á rua Dois do Dezembro, a
domestica Rosalla Ramos da Cruz,

KlICIDUL-SI' UM EX-DELKGADO
DE POLICIA

A' tarde, cm sua residência, num
quarto du Pensão Schray, il rua du
Cattoto 180, sulcidou-se, destochan-
do um tiro do csplngarllu.no craneo,
o bacharel em direito Soai Pires,
quo no governo pasBado « tio começo
desto desempenhou o cargo do dolo-
gado de policia no 19." dlstricto.

O gerente du Pensão, sr, José Rei-
der, ouvindo o estampido do 'tiro o
os gemido..do ferido, communlcou o
facto á policia do li.* dlstricto, ten-
do Ido ao local o supplento cm oier-
ciclo o o commlssarlo do serviço, os
quaes apprehenduram a arma, uma
espingarda do caça c fizeram Irans-
portar o corpo pura o necrotério do
Instituto Medico Legal. Apresenta-
vil, elle, um extenso ferimento no era-
nco, tendo saldo, devido a penetra-
ção da curga do chumbo, grando
parto da massa enceplinllcu, quo so
foi grudar ã paredo c ao tecto.

O dr. Jos' Pires era brasileiro, sol-
telro e contava 2!) annos do edutle.

Não foi encontrado nenhum oseri
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POSTO OE Tl 5. F.
A rápida evolução da tolephonlu

nem flo tom mostrado quo o entube-
lecimento dos pontos receptores re-
nuel' acurado estudo do todos os flli"
cultos electricos o o empreso exolu»
glvo do appurelhoj do precipito,

uffcrccc-nca hojo o ensejo dc

aa u-u.ij i ¦ , .
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Fio. 1) Vi-ta Interior do posto receptor
"Inas"

descrever o posto receptor "Inés",
construído segundo os metliodos
mais recrutes, e ficando supprlmldns
li;* differentes causas de pordas.

so obte-r» uma potência c

uma nitidez nulaiel*» tias recepções
rudloplionlcas.

A inoiitHgom geral 6 do typo do
rcionnnelu reconhecida u molhou.' dc
iodas as montagens iimpllfletolora*
atí ftqui descoberus. O systeiiia dc
accordo, do uma grande sclectlvlda-
de ô realizado sob a fôrma ile uni
supporto de obohltò montado com
tres bobinais "Igranlc". do ouro-
lamento duolutõral (Jã desurlptu
nesta iiicsmu secção). Essas bobl-
nas são Intermináveis, segundo a
extensão do onda do posto emissor,
o não são susceptíveis dc perdas de-
vidas ã "extremidades mortal", além
ile assegurarem üm accordo ngudo a
Iodas us froquenchis empregadas
com um amortecimento pratlciiinon-
te iiullo.

Pôdo-sc Bupprlmlr uma das tres
bobinas (rcaoção sobre a untenna)
o collocal-ii solire o supporte fixado
no Indo do posto, paru obter uma
iiccoplugeiii com o circuito do roso-
nnnclu. A reucção sobre a resonan-
eln apresenta n vantagem de não ir-
radiar na untenna.

Nos -postos desse typo, a regula-
gem da lâmpada detentora e com-
pletnda por um potenclomctro des-
llnado a fazer vnrlnr o potencial da
grade; o que permitte fazer funecio-
nar a lâmpada em seu ponto dc
ampllflcação máxima o supprlmlr os
assobios, Bempre desagradáveis.

A lâmpada alta freqüência 6 mon-

tada em rcsonunelu por bobina dun-
lut-cul auuordilda,

A« lâmpada.*- btllxtl freqüência são
uivnpliiilurt por Minsfnrmadnres
"Ignilllc", dc íu lírica çilo Ioda cupê-
dal (lambem Já i\í->criptas nosM
secção).

O posto "InOi." peiiBUe um rhoos-
tato progressivo, por lâmpada, o
Cu ticoiona, liullfferentomwit*. com
luiiipidi'** dc coi..'.nm> normal OU
com mi .novas lâmpadas de consumo
rodualdo,

Eíse magnífico posto dc T. S. F.,

I.". . .- • ,.'^,".->,r.,V" f>\ Wfâm

Fig. 2)
"lné«"

Vlata «xtartoi* do posto raceator
, cem oi orgtor. de regulsgent

AGENTES E VIAJANTES
Aceltom-so eni todos os Estados', parn

earlinbus e gravuras*' bôa commissiio. con-
iUçOos: Anlonlo II. da Silva, rua Oenoral
Câmara, 1.10, nio. .

Escola para Chauffeurs
Lm vlrludo da próxima mudança da fí-

de para o predio próprio il Avenida Salva-
dor do Ni, resolveu o Ulríctor da Escola
Para Chauffeura, com sédc actual il rua
Klacliuclo li. :i8i), lazer rcdncçO-s nos pre-
ijtiji tias niatrlêulas dos dirrercntes cursor,
íllnlsirain-so iiiítrucçCos a domicilio,
rranquea-sc entrada ao distineto publico.
Dlrljam-se para a rua Waeliuelo n. 383 —
1'hono NOCte 53-iO.

e auto-planoa
tillcmães — Pe-
çnt* preços e
catálogos u It.
Ferrelru & C.
Ilua S. F.-an-
cisco Xavier
::: 2S8. Tclcpho-

ne Vllla 306S. Dà-ss grenijes prazos.

trens R. P
e N. P. 4.

Entro Cruzeiro o
o S. P. 6.

Entre Cachoeira c Mogy
o l\\, P. 4.

Os 'trens acima estão om corres-
pondencla, a saber:

R. P. 1 com S. P. 1; S. P. 2 com
R. P. 2 o S. P. 6 com N. P. 4, cm
Cruzeiro.

Egualmente, o trem N. P. 3 darã,
correspondência com o S. P. C, cm
Cruzeiro."

DIVERSAS NOTAS
AS MANIFESTAÇÕES ÜE SOLIDA-

RIEDADE AO OOVERNO

Dos funeclonarlos e operários da
Estrada dc Ferro Therezopolls, o sr.
Frnnclsco SA, ministro da Viação,
recebeu, hontem, u seguinte tele-
gramma:"Funeclonarlos o operários da Ks-
trada do Ferro Therczopolis podem
pcrmlBHDo para reafflrninr a v. CX.
Incondicional solidariedade na defesa
intransigente da ordem o da lei, para
cujo fim estão unanimemente empe-
nhados cm prestar o seu concurío ao
governo cin qualcuer terreno."

NO ESTADO DO RIO
CRIAÇÃO DE UM RElUMENTO

PROVISÓRIO

Recebemos por Intermédio da
Americana a ucguilUe nota*.

"O dr. Fbllclnno Sodre, presidente
do Bftttido do Ulo de Janeiro, reuniu
pela manhã em palácio os secreta-
rios do Estado tlrn. Arnaldo Tavares,
Pio Borges o Viçoso Jardim; dr. Sal-
vndor Conceição, chefe dc policia o o
coronel Chrístlano Alvos Pinto, com-
mnndnntn da Força Policial, e, dc-
pois do e;ipOI* " dever que cabe ao
Estado lin defesa da ordem legal,
resolveu decretar tv organização de

'um regimento de Infantaria provi-
üorio ãe ires batalhões e tres coni-
panhlas de trís "pelotões, com ires
grupos do combate, segundo os mol-
dos da actual organização do Exèr-
cito.

Este regimento e.slarã organizado
dentro do 4Shoras, tendo como com-
mandante o coronel t:hrl-tiano Pln-
to. commandando ou respectivos ba-
lalhôeii os otflclaôs do Exercito
actualmente em commissão nft. Força
Militar, majores I.ulz Vianna, Eurico
Peixoto o Leo Vidas!, exercendo us
demais funeções do commando os
otfielaes de policia do quadro da
Força Publica.

Normulltodu a situação, o governo
.promovera ao primeiro posto aquel-

les dentre os Inferiores quo hem se
houverem durante o período da or-
ganlzação provisória o transferirá
para a Guarda Civil, a ser breve-
mente crittda, us praças que a juizo
do respectivo commandante e de ac-
cordo com o sr. dr. chefe dc policia
se tornarem dignas de ser aprovei-
tadaa nesse serviço."

NOS ESTADOS
EM ALAGOAS

(O JORNAL)

brasileira, com Ju annos de edade ao a0scobrlr a alím do

v™ foi cõlhidii por un, automóvel, causa do suicídio. Entretanto, segun-1

sof.rendo, -além de ferimentos -pelo 
^^Jg™^'1SSÍJÍSÕpÍSii at \ ^.Ft.lin.III lltl MIIIHIII IMItlf lll 11 IIIIHIIIHHmniUnmilBIB!

de grande rendimento, foi ooncobido
pw.'a permittir receberem-se, tanto
as oml.ssõ-13 rte .-imadores, quanto os
•diversos concertos dados quotidiana-
mente e as mensagens telegru.phioue.

corpo, luXação do braço esquerdo
O motorista fugiu o a vlctlma foi

soecorrida pela Assistência.
ATTROPELOU E FUGIU

Um- auto cujo numero é ignorado,
ha avenida Salvador de Sfi, atropc-
lou o menor Américo, do 9 annos do
edade, filho do Luiz Telles o mora-
dor i rua Araujo Lima, 163, pro-
duzlndo-lho ferimentos dlvérBOB pelo
corpo.

A polida local não tevo sciencia
do facto, tendo ao ferido sido pres-
tados os necessários soecorros.

TJM CARROCEIRO FERIDO
No posto central de Assistência foi

medicado o carroceiro Luiz Telles,
morador á rua Araujo Lima tfiS,
que apresentava varias contusões
pelo corpo, cm conseqüência do uni
atropelamento soffrldo na avenida
28 rte setembro.

Depois do medicado, o ferido re-
:lrou-sc, tendo a policia local subi-
do do occorrldo c iniciado doligen-
cias no sentido de apurar qual foi o
automóvel causador do desastre.

tava em má situação financeira e an-
dava soffrendo das faculdades meil*
taes tendo antes de praticar seu acto
rie desespero, andado multo tempo de
automóvel, allcgando que Isso cru
para despeitar seus Inimigos, os
qtlaes o estavam perseguindo feroz-
mente.

Colhido por uma carroça
Na avenl.la Maracanã, próximo á

rua Mnrlz e Barros. o operário Ar-
chnnjo Novls da Silva foi apanhado
por umn- carroça que lhe produziu
terlmeillus d'ver.sos pelo corpo.

Depois dn medicado na Assistência
Archanjo foi internado na Santa Ca-
ea, não chegando o fucto tio onlv;*
cimento das autoridades locaes.

Â VIDA DOS CAMPOS

Queimou-se

F0G01
UMA OFrlCIX.V DE OBJECTOS DE

ARTE DESTRUÍDA
U predio dc numero JUS, da rua

da Clumbíiu, Compõ.o-SO de dois ati-
dares: o térreo cm que 6 cstabele'-
clda com otftclim de Objeclo.) do ar-
te a firma Schulo Wonchol & C.,_e
o pavimento .superior, dc habitação
co Ic-tiva.

Foi nesse predio que hontom, pela
manhã. munlíoEtou-BO torto inecn-
dlo, que, durarlte mais do uma ho-
ra, oecupou oh bombeiros o a poli-
ela do 8" ilistrlcto.

Ao que apuraram as autoridades,
o fogo, que teve inicio por occaslão
tio almoço don empregados, no forro
do predio, foi originado pela com
bustão do certa quantidade dc cn
xofre que se achava no local referi-
do.

Os bombeiros, entrando em acção
trataram do clrcumsurever as cham-
mas. o que conseguiram cum gran
de esforço, fazendo assim com que
as labaredas destruíssem apenas as
officinas.

Como era natural, cstabelcceu-.se
no local grande pânico, tendo ot
moradores dos prédios de tis. 163
167, 160 o do pavimento superior da
casa slnls-trada, lançado para a rua
tudo o quo do valor possuíam.

O predio em que se manifestou o
incêndio ' rte proprlertado da Com-
panhia Argus Fluminense.

A officlna da firma Schulc "\Ven-

chol & C. está segurada na compa-
nhia Alblngla Dacheuli Munich pela
quantia de 100:000*000.

Os prejuízos fornm calculados com
segurança, parecendo, porém, elevar-
se a mais de 150:000$000.

A respeito do facto foi aberto ln-
ouerlto na delegacia do 8" districto,
devendo, hoje, ser nomeados os po-
ritos.

?qmiiminnniiran!nimmimimmii^

CORRESPONDÊNCIA

13m sun. residência, ft ladeira d»
Leme 138, a menor Thereza, de 4
annos de edade, filha de Antônio Pe-
reira, foi vlctlma de um accidei.Le, re-
•íobendo queimaduras de 1." o 2."
grãos, generalizadas.

A Assistência medlcou=u convenleii-
nu nte.

VICTIMAS DOS TRENS
UM OPERÁRIO MORTO

O trem sU 99, na c-itaçio de Sãu
Christovão, colheu, hontem, matan-
(lo-o instantaneamente, o operário
Manoel Fabrl-cio dovt Santos, de 18
annos do otlade. solteiro, brasileiro
o morador ii rua Pertence de Fl-
gueiredo. 93. OBWUldo Cruz.

As autoridades do 15" dlstricto.
sclentcs rto facto, fizeram remover
para o Necrotério do Instituto Mc-
dico Legal o cadáver rto inrtlto-.
operário, que será hoje autopsiado.

OS VENDEDORES DA
MORTE

PIOS
ÀS MÃES
Se is Mrigts

Btí 
ou i Solitária

, imhtei oo aliiipir u vestes
N (illu, sio inaiineís. lan
H niHii mi aiiti eãs upirt- H
II lilHitii. ilÍiflll»fHU(fl|y

— oMACEIÓ', 9
governador do Estado determinou
que ficassem de promptidão o bata-
Ihão de policia o a corporação da
Guarda Civil.

A. populaçio, tanto da capital como
do Interior, está em absoluta tran-
quilllânde.

O commandanto do 20" batalhão
do caçadores esteve no palácio tio
governo, assegurando a Inteira lide-
lidade dessa unidade do Exercito
aqui estacionada, que Se tem mantl-
do sob us muis rigorosas normas da
disciplina.

O governador, sr. Costa Rego, leio
recebido InnumerOB protestos dc leal-
dade, sem distineção politlcn,

O EMBARQUE DE UM «ATALHAO
NA BAHIA

S. SALVADOR. 10 (A.) — A bor-
do do paquete "Ruy Barbosa" acaba
de embarcar com destino a essa ca-
pitai o 10" batalhão tie caçadores.

, QUEM PERDEU ?
Pelo fiscal Pereira Gniniarfi.es, foi

entregue ao commlssarlo de serviço
á delegacia do 5" dlstricto policial.
Um annel do metal amarello, encon-
trudo no Theatro Phenlx, pelo guar-
da n. 227.

Pelo fiscal Sardinha, foi entre-

PRESO QUANDO NEGOCIAVA
COCAÍNA

,Vk autoridades do 13° dlstricto
prenderam quando vendia dois pe-
ruenos papeis contendo cocaína a
Árllndu Ayres de Albuquerque, o in-
dlviduo João Fernandes do Nasci-
mento, conhecido pelo vulgo de "Pé
branco", morador ã rua General Pe-
dra, 17.

A prisão effectivou-se á porta do
predio em que reside Aründa, ft rua
Joaquim Silva, 42.

¦Contra. Nascimento foi lavrado
auto de flagrante.

PUBLICAÇÕES
VIDA DOMESTICA apresentar-

-se-ã, amanhã, com um numero mui-
to Interessante, trazendo em suas
cento e tantas paginas illustradats
chronleas literárias, poesias, secções
de clnematographla, de modas,
desportos, etc.

NOVIDADES — Está publicado o
segundo numero desKt revista, cuj<
Qppureclmenlo foi recebido com mui

Prof. Dr. Auítregeíüo gft

®
Cuns. 7 dc Setembro, sil,

Tel. 0. 1005

as
no-yòiBi

3 Horas.

\m smi
RAIOS X

Installações dò grande potencial. DB8.
PSREiRA LIMA o VON DOELLINGER P»
QRAOA, da Academia de Mütllclna u blrc-
-tur deste ¦ serviço. liáiBÒrteflcenClã Por-
uiRueza. ftODftlOO «ILVA, 6, ii 3 Vi.

0 Vennifago doür. h. f. nm
arriicvi u fera» i pm tirai

á Utll IHIIMI. 6.
Uma Unlca j)oie Basia
A' maaia am teiu . )rlk«l*-Mi

ykum%alia i droj»ri»vi.

Dr. A. Guimarães Porto
Com lon*-> prAÜíf dôi hospltaes

europeus e das Ciosas de Saudt e
hospltaes di> Rio de Janeiro. Eip*.
clalist» em bperaç"*» elrurtlcà»
em neral, molestlaa de senhora» a
partos. Consultório: R. do Rosp!.
cio, 9f — Rio.

.iimmnnrmuTniinninHHinmTniirm-
CANSAÇO POR EXCESSO DE
TRABALHO — Evita'o Vinho
lodo-Tannico Phosphatudo Bit-
tencourt — Deposito na PHAR-

MACIA BITTEXCOUFvT
5 111, H. llrnsoaya»", Hl — Rl? £
fnmmnnrnTfminHmiHTnnnninimF

Dr. Monteiro dt Cutro
CllÚtCA rto ntoícttli. iBtCHUW

cspttSrtlmente Hn pal»>io

CON3Ü. TÓJRio: Rua, ka C»rlo-
ca 44 — nas íe«tmà«i, quartas
o sextas-totra*. RcsUenela: Avo.
nida Maracanã 731. — Telepho-
nc: Vllla 2SM.

gue uo commtósurio de serviço ú de- ta aceitação e sympathia.
legada do 1" dlstricto policial, a ca- '*"" ' **•¦—*"

derneta n. 474.007, da Caixa Eco-
nomlca. pertencente a Manoel Cl.
Alves, encontrada na Avenida Itlo
Lírnnco, pelo guarda n, 60li, u.11 de
ronda.

— Pelo fiscal Rocha Silveira, fo-
ram entregues ao commlssarlb tle
nervlço á delegacia do fi° dlstricto
policial, um crucifixo de melai bran-
co c uni grampo de celluloldc, cll-
contrados na rua rto Cattete. por um
popular nue os entregou uo guarda
n, 1.160, rondante da referida rua.

ACCIDENTES NO TRABALHO
MORREU NA SANTA CASA

Ha dias o operário Àapttslo Dantu*.
do 2S annos dc otlade, casado, bra-
sileiro c morador 6m S. Matheus.
r.o Estudo do Dio, foi colhido por
uma pilha de suecos no Interior do
predio do n. IS. da rua Maurlty, on-
tle trabalhava. Hontem. na Santa Ca-
sa, onde fora internado, o desdltoso
operai-lo velu a fallecer, sendo o sou
cadáver removido para o Necrotério
do Instituto Medico Legal, btulo ü
dr. Uodrlgucs Caú o autopslou, at-
testando como causa da morte —¦
fractura da columná vertebral, etn
porção ocrvicttl. Após u perícia me-
("leu, foi o corpo do nuillogrudo tra-
bulhatlor Inhumado no cemitério rto
S. Francisco Xavier.

COM A PERNA ESMAGADA — O
estivador Frultelsco Abreu Areias,
portuguez, com íti annos de edade.
morador ft rua da Praia 8f>, quando
trabalhava, hontem, no Cães do Por-
to, foi colhido por-tim toro de ma-
delra, sartrendo esmagamento da
poma dlrelt"..

A Assistência, após pcnsal-o, ro-
movéü-o pkra o Hospital da Cruz
Vermelha, cirt, estado grave.

Combatendo o jogo
As autoridades do 15* dlstricto

autuaram em flagrante o contra ven-
tor Gulsejipe Vltule, que, & porta do
predio'de n. 10, do boulevard 8â*>
Chrl-stsovlo, foi 'preso quando vendia
o denomina-do "jogo dos bioho^", u
um conduetor çia Wsht, que cònse-
guiu evadlr-sc.

REVISTA DO INSTITUTO DOS
DOCENTES MILITARES — Estã
em circulado o numero 4, do cor-
rente mez, dessa conceituada revls-
ta de estudos e seiencias.

A. B. C. — Eatu revista, publi-
cação de deslaque nela sua orienta ¦
ção e factura t que em nosso melo
gosa dc alto conceito, merco da es-
colhltM eollflboraç"o que u torna um
repositório de opiniões, uproaenta nu
numero de hontem uma serio dc tra-
balhos do tixiu u uotiiuli-Jado c lute-
rcao.

D. QUIXOTE — De lança em ris-
te, arremette-ndo decidido contra a
neurasthenla, o tédio, o aborreci-
mento. nppareceu hoje mais uma vez
e.is* Ineanbavel companheiro das ho-
viivi «'.egrea e divertidas.

CAVALLO QUE SE ESFALFA
Francisco Xavier — Jcquery —

Minas — Escrevo-nos:
"Sendo possuidor rte um cavallo,

de estima, o qual esteve durante 1
anno, cm uma cochelra de pedra,
quasi não saindo da mesma c sem-
pre .*icm ferraduras, resolvi terral-o,
o no dlu seguinte, cllo viajou pu-
cliando lü USlonlotfOS. Com esta
viagem elie tornou-se trlstonho o
sentindo dos 4 membros loeomoto-
res, sem appctlte c desbarrlgado.
Jft administrei tartaro. calomolanos
e flnálmcnto sangria, não tendo pro-
duzldo effeito satisfatório, continuai»-
do na mesma.

O cavallo acha-se actualmente cm
cochoira térrea e espaçosa."

Resposta — ü animal sentiu-se
com um esforço a que não estava
acostumado. O melhor é delxal-o
descansar.

Caso se reslnta ainda dos mem-
los, laçu uma ligeiro ttpplicuçào do
therebentinu. Bóa ulimeiitução. To-
liiflquo-o, dando-lhe licor dc Fowler
da seguinte fúrma:

Aos primeiros S dias — 1 colher
na ração;

Do 0" ao lli" dia — 1 1|H colhei",
Do 17" ao 3-\" dia —• 2 colhcrcs;
Do *r," nu :vi" dia — 1 li* colher;
Do 33" ao 10" dia '— 1 colher.

E. S.
POIITA-ENXERTO (CAVAM.O)

TEM .M.filMA INFLUENCIA SO-
DRE O CAVA LI.Kl RO (ENXKit-
TO) OU VIOIi-VERSAV
Estu Importantíssima questão tem

ocuupadu mui .seriamente os vitlcul-
tores da França c os sclentlstas Jo
toda a parte.

Na I' rança, u dl'. Daniel, da Fa-
cuidado clc Seiencias dc Itennes, af-
firmou quo os dois composto.] ou
symbiotas reagiam um sobru u ou-
tro a nontu do alterar os caracteres
lundamenlaes da especio ou vailc-
dade c dar nascimento a verduJei-
ros hybrlâos da origem use.xuul,

Estu Idéa nãu encontrou acolhi-
mento entre os práticos que tinham
deanto de si a experiência quulidlu-
ua nem entre os sclentlstas que u
atacaram furicmciltc,

Entre outros merece menção o
trabalho de E; Oriffon, da Esc. Nue.
do Agr. de Grignon, que apresentou
nu V Conferência Internacional do
Genética, a communicação intitulada
"Creffage et Hybridation Asexualle".

Na sua lonsfit memória o notabl-
llEslmo sclv.ntlsta, depois de estudar
o assumpto, apresentando factos, re-
lata us suas experiências do enxer-
tia.

Durante oj annos de 1H05, HIOli,
11)07, DIOS, ÍDOÜ. 1910, 11111, o cl-
tadu estudioso fez mais do mil en-
x CM'los.

Assim, experimentou u enxertla da
berlngola ("Solanum Molongena"
var. ovlgorum) do flui . ovucs c
brancos sobro a borlngela oscarlato
c amarello alarunjado.

A.s modificações encontradas pem
autor das experiências foram iden-
tlflcatlas nor causu-s varias, sem ue-
nhuma modificação dus caracteres

I do espécie. Enxertou tormjtolros em
I pimentelrus, -sem encontrar nenhu-

ma moditicação.
C<uantu ás formosas pimentas cu-

nicas, que. enxertadu-s sobre toma-
telro, deram frutos mais ou menus
achatados, o autor é de parecer que
se traia da pimenta-tomato. varledu-
de curiosa ifue dá precisauiente taes
frutos.

Aa outras modificações uncotitia-
das. o autor mostra comn ellas se
rtãn' em plantas trancas, isto . na.s-
clrtas de sementes.

f © S5 m Q
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Associou cm enxerto alniples u
mixto a morclla negra o o tomate,
tomate e bclladona c batata Ingleza
c cada espécie ou variedade conser-
vou seus caracteres fundamentacs.

Com us plantas possuidoras de ai-
caloldcs o autor fez algumas expe-
rlcnclas. Nos tuborculos du batutu
Ingleza, colhidos no tabaco, rico em
nicotina, a analyse não revelou tra-
ços dc nicotina nos tecidos.

Nus batatas cultivadas sob a bei-
liidona.. a analyse não revelou a atro-
pina. No enxerto mixto do tomate e
do bclladona c vice-versa, Jnvllller
achou n atroplna.t inas em doses dl-
mlnutls-lmas.

O experlmcntallsta fez muitíssimos
outros enxertos: a batata Ingleza o
tomate, vários feijões entro si. cru-
clferas varias entro si, girasol an-
nuo e glra-sol vivaz, glra-sol sobre
o toplnambõr, etc. c Jamais verlfl-
cou tt reucção que Daniel pretendeu
observar, nem a "CoaleRcencla dos
plasmas" que Armando Cíautlcr diz
que tus duns plantas differentes pro-
duzem determinando influencia re-
clproca.

Terminando tt suu niemoriu, o au-
lor resume:"A.s planiii.s enxertadas nâo podem
variar'.' Cortamento qüe nãu. Ellas
variam como fazem as raças corres-
pondentes não enxertudns; ellas mo-
diflcam-se muis ou menos em con-
seqüência das mudanças que acom-
panhani a vida symblotlca do ca-
vullo e do enxerto.

Mas são pontos fle puras variações
de nutrição não estas famosas varia-
ções especificas que determinariam
o hybrldlsmo asexuul."

E. S.
PIOLHO DAS AVES

Josó Correlu — Larunjelrus —
Escreve-nos:"Muito grato ficaria se me fizes-
se o obséquio de indicar u quo ile-
vo fazer no seguinte ensu: Tenho no
meu gnlllnhelro 3 galllnhas thocan-
do; uma dellas Já deixou os ovos
devido á grande quantidade de pio-
lhos que appareceu no ninho e a
outra tambem Já está com o ninho
atacado. O que devo fazer'.'"

Resposta — Antes do pflr a lneu-
bar qualquer galllnha, deve dar uni
banho de carraputlclda Cooper —
100 grs. Aguu — 13 litros.

Immerglr u ave até u base da
cabeça, durante 1 minuto.

Com um panno molhado na mes-
ma solução humedecer as pennas rta
cabeça. O unlco cuidado 6 evitar
nue a ave boba a «oluçfio.

Fazer uma expressão pura retirar
o excesso rte liquido, que pôde ainda
ser aproveitado, expondo a ave cm
seguida ao sol.

Por tal motivo é conveniente dar.
nu presento época, o banho cerca
das 11 horas.

O caixão devo ser lavado e cata-
rio, examinando bem que não hllju
nas tendas piolho.

Muita gente suppõe que banhar
uma ave choca, tira-lhe tal qualida-
tle; 6 tolice o falta de observação.

O oue laz muitus vezes uma ave
abandonar o ninho k a mudança dc
local. Depois da avo enxuta ao sol,
preparado o ninho o dcslnfectado
o quarto ou gaiola com uma caia-
¦ ão em que entre keroiene na pro-
porção dc 10 "|°, dcposltam-so dois
ou tres ovos no ninho para entre-
tel-u durante 3 dias, até o de.supp.i-
reclmento om parte do cheiro ua

carrapaticlda. Por tal fó-ma leoiM
conseguido o expurgo do piolho
mludo, "dermanyssus galttne**", em
meu aviario. AWm do facilitar a In-
cubação tal pratica tem um ob. -
ctlvo futuro, que 6 cvttar o piolho
nos plntinliOB novos, um verdadeiro
desastre, pois além das nlnlxulas fi-
carem fracos pelo sugar eonutanto
de milhares dc parasitas, contraem
o opiihcIloDia contagioso, inoculads
por taes liormatophugos.

O. S.
Da Sociedade Brasileira do Arl«

cultura.
PREPARO DAS RASPAS DE

MANDIOCA
3. SlKa — E. do Rio — fiscre-

ve-nos:
Ficaria grato se me informasso o

processo de preparar mandiocas cm
pedaços1, fatias, etc, seccas.

Resposta — Eis o processo dea-
crlpto pelo sr. Vieira Souto:

"O processo da fabricação du ras-
pu 6 summiirio, consistindo na re-
tirada das cascas (raspagom) o cór-
te eni talhos (cossette.s), oporaçOcí
essas que são feitas ã machina, ser-
vindo para esta ultima, as mesmas
que sào empresadas para o córl»
das fceiarrabiui nu fabricação d»
assucar.

As talhas mo seccas depois, em
estufas, do que ha muitos typos. co-
mo sejam: Apparelho Veniilcíh.
Idem r.ettner, Knaocr o outrob Jk
conhecidos entre nós.

Constltue condição esr§encial o
-bom rtcondleionamento, que deva.
.ser feito em Jtuccos impermeável**,
cm 

"barricas, etc.
Nu França, dá-se, aclualmenla,

um desenvolvimento extraordinário
üs "cosHOttes" de beterrabas dese.:-
cadns, o que offercce um cxcellent»
melo dc .aproveitar, econonileanion-
te, n produeto.

Hoje, existem, naquelle palr-, va-
rios apparelhos destinados tt este
fim. sendo multo preconizado o s*c-
cador rotativo do modelo.

Estes apparelhos offerecem mui-
taH vantagens sobre os neccadorea
at' então existentes e liem merecia
serem estudados no ponto de vlfitA
ria sua utilização na fabricação da
"eofseUo" dc mandioca."

F,. S.

Sí%LITRE DO CHILE

Rua São Bento, 1, sobr. Rio

e terrenos

NO INTERIOR
da vossa residência quando forrado
com os PAPEIS PINTADOS 13 ES-
TAMPADOS rta "CASA INGLEZA
da Rua "dos ourives 59, Telephone
NORTE 3273, n alegria e satisfação

! é completa, temos vidros, quadros,
|espelhos, estampas religiosas, mol-

duras, vitraux,' tapetes "CONGO-

LEL*M\

r PINTO — Prédios u terrenos,
J" construcções c outras operações;
rua do' Rosário,
te 

'523B c olüti
161, sob. Tel. Nor-

MINGUEM compre terrenos sem ver
l' us da Companhia Territorial do
Rio de Janeiro e verificar us condi-
ções dc venda. Assemblêa, 79,

TERRENOS cm Ipuncma-Lcblon, a
A prestaçOes mensues, em ruae que

serão calçadas ínimediatamcnte.
Cômiiunhla Conítructora Ipanema,
rua do Ouvidor, 130. telephone Nor-
te, 2501, oa Companhia Rrasllclra de
Immovels c Construcções, Avenida
Rio Branco, 48.

VENDEM-SE doía bons terreno-i,"a 
4:500» cada lote. promptos a

serem edifleados, em local ventilado
c- saudável (Bocea do Matto), dlatan-
te cento c poucos metros de tres
linhas de' bondes que gastam 45 ml-
nutos até- fts barcas*, trata-se, pola.
manha, á rua Araujo Leitão. 62'.

CARRAPATYL
E* o carrapaticlda melhor e o

mal- barato. Maia o carrapato, ber-
nê piolho e sarna em 72 horas, sem
nenhum risco para o gado, quo me-
lhora om pe?o e saudo.

Empregado e preferido p-'.us fa-
zendelros do Rio Grande do Sul. Ap-
provado pelo Ministério da Agrlcul*
tura.

A Lelvas Leite — Pe'.ota3. Agente
no Rio: Lauro Monteiro &. Cia. —
Rua 1" de Março, 115. !"¦

FAZENDA A' VENDA
Vendem-se duas fazendas

annoxas, situadas a 3 horas de
viagem do Rio de Janeiro. Dis-
tam seis kllometros da estação
ferro-viaria. Dispõem as mes-
mas de superiores pastagens,
uns oitenta mil cofóeiros, uns
quarenta alqueires em mattas
virgens e capoeirâo, superior
gado de criar, jazidas de kao-
Um e feldspatho, confortável
casa de morada, magnifica talha
para cafó, moinho, carros, por»
cos, cereaes, uma bella queda
d'agua — excellente e pitto-
resca cachoeira para a installa-
ção de uma usina geradora de
energia electrica.

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

Trata-se de imtnovel magtti»
fico e situado em local de es-
plendido clima. Póde-se ir do
Rio á propriedade, permanecer
lá seis horas e voltar no mes-
mo dia. Para mais informe*,
cartas a J. M., no escriptorio
desta folha.

criação do gado
Maonlfl-o lòU das re**»' GUIZERAT. QVR
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Uma reunião do ministério
italiano

ROMA, 10 (Li. P.) — Rea.li_ou.so
Importantu reunido no pulado Chi-
gl, mini ile cxiiiulnar os pontos «iuo
-jovem sor Hllhinotlld-OS ii. Confercii-
ela Inter-Aluada do Londres, n rea-
llziir-so no «Ila IU «lo corrente.

Tomaram parto na Conferência, o
presldento do Conselho nr. Mueso-
llnl, o ministro «Ins Finança» sr.
Dr-. Stefani, o KOCroturlo -ternl «In
iiilnlsterln «lus Rc-laçOes Exteriores
sr, Oontnrlnl, o presldento da COrtO
«le Cassação sr. d'AÍnello e o em-
baixador Italiano sr, Kalvago Raggl.

Nosf.a reunião foi traçado o plano
da ro]ii'eseii!ai;ão Italiana na Con-
íeroueia de Londres.

ROMA, 10 (A.) — Os ombnixndo-
res da Inglaterra o da Franga cstl-
veram no Palácio da Consulta fa-
rendo e'troga ao presldonto' do Con-
solho de Ministros, sr. Mussolinl, do
uma nota Identli-n, communlcando o
resultado dns ultimas conferências
realizadas em Parla entre o Primei-
ro Ministro inglez, sr. K. MacDo-
naild, o o chefe do gabinete francez,
sr. Herrlot.

As notas expõem ao chefe «lo go-
remo italiano'quaes os pontos cm
quo houvu .accôrdo a respeito úo
programma dos trabalhos da proxl-
ma. conferência que em Londres se
realizará entro os delegados das po-
lendas aluadas.

A nota official do governo italia-
no, eom mu n ica «Ia á imprensa, diz
quo aquello está prompto a concor-
tllll- egualmente eom os pontos as-
sentados no accôrdo franeo-inglez.
Quanto aos pontos controvertidos, a
delegaçfio italiana dollberarô oppor-
tuiiaincnlc sobro a sua attitude.
O Qüi_ SE DIZ KM I/ONDRES E

EM PARIS
•LONDRES. 10 (A.) —- Continua

sendo objecto principal da attenção
da imprensa c dos círculos políticos
a entrevista'' entro o Primeiro Ml-
nlstro sr. MacDonald c o presldento
do Conselho «Ia França, sr. Heniol,
oue, segundo as vozes quo correm,
vao-so encaminhando para uni
necordo satisfatório.

A podido ilo sr. MacDonald, a Ca-
iniua dos Comniuns suspendeu liou-
tom o debate quo havia iniciado so-
bre os resultados da Conferência «lo
Choqucrs,

PARIS. 10 (A.) — Os jornaes
«lu hojo annunciam que no decurso
da conferência hontom realizada,
entro o presidente «lo Conselho, sr.
Herrlot, e o Primeiro Ministro bri-
tannlcó, sr. MacDonald, poucas ho-
ras após a sua chegada a esta capl-
tal, esto ullllmo depois do uma lon-
Sn. relutância, terminou por aceel-
lur a. intervenção da Commissão ile
Repartições na cxceiifjão das suas
obrigações por parto «Ia Allemanha,

0 ASSASSINIO
DE MATTEOTTI

ROMA, 10 (A.l — O processo
contra, o.s indigitados autores do
ilesa pparecimento do deputado Mat-
icolll, prosegue actlvamente.

A policia continua as suas invés-
ligações, cm-ruanto ns autoridades
eiiL-arreffadaâ ilo imiuerllu oon ti-
iiuaiii interrogando as pessoas ini-
plicJiriaa vo casu u as i'liama<ia_; i»
deiiór para auxiliar a Justiça.

•Hontem foi novamente Interroga-
dn o general Dc Bono, quo durante
sei.s hora.-] seguidas, prestou oa es-
clarecimentoa quo lho foram pedi-
dou pelas referidas autoridades,
nendo as suas declarações reduzidas
a termo.

Os passageiros de destaque
embarcados no "Príncipes-

sa Mafalda" para o Rio
CrENOVA, 10 (V. _».) — Partiu

hoje pura o Rio de .laneiro e outros
portos da America do Sul, o vapor"•Prinelipesssa" Mafalda", levando a
seu bordo numoros-as personalidades
importantes.

Com destino ao Rio do Janeiro
embiu-cavam nesse paquete, a 1'aiui-
lia ilo general Badoglio, embaixador
da Italia no Brasil, a família Sicilia-
ni. a marquez-n Denti dl Piraino, es-
posa do uom.mandante do cruzador"San Glorgio", o eommcndadoi- Bos-
carelli, o para Santos o conde Edu-
urdo Mataraiizo,

—. A borilo Uo vapor "Principessa
Mafalda" embarcou hoje o ex-pre-
sidente do Conselho dc Ministros sr.
Victor Manoel ürln-ndo, quo vae rea-
llzar uma excursão pela America do
Sul.

— A bordo do "Principessa Mafal-
da" partiu pura essa capital o eapl-
tão de fragata Manoel do Bricio
(luüloii, e.\-addido naval á Embaixa-
da em li orna,

UMA AVALANCHE DE NE-
VE MATA E FERE DIVER-

SAS PESSOAS
BERLIM, 10 (U. P.) —Commu-

nicam de Sulsburg terem morrido
hontom tres pessoas o ficado feri-
das gravemente outras, em conso-
«lucncia da «juéda do uma avalanche
nu ooc-asiâo ern <|ue esses in-divlduo-
tentavam retirar o corpo de um tu-
rista quo rolara ,ilo um pincaro ao
ubystiió.

MS OLYMPIADAS 10 HEIICOPTERO DE ,A PRESIDEJMCIA NOR*
TE-AMERICANA

i •» i

Bryan foi escolhido pelos de-
mocratas para a vice-orc-

sidencia

0 brasileiro Costa desclassi-
ficado na corrida de 400

metros

STADIUM Di! COLO.MBKS, 10 (U.
V.) — Nas lü provas pr-dlmlnares
da corrida do 4(in inolroH ruall.aduu
hojo neato Ktudlutii, íol dosquullfl-
cado o uthletu. brasileiro sr. Costa,
que chegou em terceiro logar, após
Mafyolll da Italia c Slmman du
Suissa.

STADIUM DE COLOMBBS, 10 (U.
P.) — O athlcta suisso sr. Imbuch,
estabeleceu hojo, novo record mun-
dlal nas corridas do -10B metros das
Olym piadas, fazendo essa distancia
om 48 segunilos.

STADIUM DE COLOMBES, 10 (U.
P.) — O famoso athletu francez
Paavo Nurml, ganhou hoje a prova
final da corrida do 1.Ü00 motros das
Olympladas. I

STADIUM DE COLOMBES, 10 (Ü.«
P.) — Eis os resultados dns corri-
das de 1.500 metros das Olympla-
«las realizadas hoje: primeiro logar,
Nurml da Finlândia; segundo, Sohar-

ger, da Suissa-, terceiro, Stellard, da
Inglaterra; quarto, Lwe, da Ingla-
terra; <[UÍnto, Blkcr, dos Estados
Unidos; o sexto, Hahn, tambem dos
Estados Unidos. '

STADIUM DE COLOMBES. 10 (U,
P.) — Nas provas finaes realiza-
das hoje, nas Olympladas nas cor-
ridas do cinco mil motros, venceu o
uthleta francez Paavo Nurml.

O POLO

STADIUM DE COLOMBES, 10 (U.
P.) — No match dc polo jogado,
hoje, entro os teams hespanhol o

francoz, nas olympiadas, venceu 0

primeiro pelo score dc 15 a 1.

O LEVANTAMENTO DO MAR-
TEÍ-tiO

STADIUM ÜE COLOMBES, 10 (U.
P.) — Nas provas tinaes de lança-
mento do martcllo das Olym!piadas os
athletas americanos F. D. Tootoll e

Matit McGrath, obtiveram o primeiro
o o segundo logares respectivamen-
te, seguindo-se Nokes, da Inglater-
ra; Erlckson, dtt Finlândia; Skoll
da Suécia; McEarchcrn, dos EtailoS
Unidos.

A distancia alcançada íoi da cin-
eoenta o tres metros c vinte c uove
centímetros o meio.

PULO DE VARA

STADIUM DE COLOMBBS, 10 (U.
p.) — Nas provas finaes de pulo
de vara realizadas hoje, naa Olym-

piadas, venceram os seguintes atlilo-
tas: Barncs, (irahani o Brookor, d«f
Estados Unidos; Plcltttrd, do Canada
o Spcaron, dos Estados Unidos.

A distancia foi d«: doze pés o oito
o infciu polegatiati.

A NAÇÃO VENCEDORA. POR
PONTOS

STADIUM DE COLOMBES, 10 (U.
P.)— Ao terminar o dia quo «'; o

quinto das Olympiadas, ou Eslados
Unidos tinham 177 pontos; a Fln-
ladla, 10*1; a Inglaterra, -1. 1|2; a
Suécia, -I .112; a França, 13 1|2; a
Suissa, :I0; a Hungria, 7 1[2; Sul
África, 5; Nova Zelândia c Norue-
ga, 1 cada uma; n Dinamarca, !) o
o Canada, 2.

A UNIÃO IBERO-AME-
RÍCANA

MA'DR-0*), 10 (A.) — A Uniilo
1'bcro-Americana reuniu-so hontem,
em sessão espooiailmentc convocada
o que foi muito concorrida.

Oecupou a tribuna o sr. Des-
campe, que fundamentou um proje-
cto no sentido de ser installado em
Paris, uni "bureau" internacional
encarregado do fornecer noticias so-
bro os paizes hispano-americanos o
convbftler, por esso meio, as que são
espalhadas eom o fim de desvirtuar
a verdade dos factos.

O orador assegurou que a Com-
panhia Transatlântica está. disposta
a proporcionar os meios para quo se
accentuem as'tradições da raça lies-
panhola no seio das nações ameri-
canas.

INDEMNISAÇÃO E PENSÃO
A'EX-FAMIL_AREÀLDA

SAXONIA
BERIVIIM, 10 (U. P.) — A Die-

ta do Estado «i.i Saxonia approvou
hontem unia lei compensando a ex-
família real do Estado com a sommn
de trezentos mil marco» ouro. além
do pagamento annual do Ü9.Q00
marcos ouro, durante os próximos
quatro annos.

BRONMH
0 inventor inglez espera.

dentro em pouco, aperfeiçoar
o seu apparelho, dando-lhe

toda a efficiencia
(Comuiiinkario oplstolat- «li* Charles

Mnocniui).
Londres!' junho. <u. p.)—»Aoro*

dlla-se quo, afinal, a Urã Bretanha
conseguiu aperfeiçoar doflnlllvanion-
to o helicóptero e dentro «Io algu-
mns Honinnus nú mesmo dias, apro-
sentará o primeiro neroplano capaz
(Ie subir ou descei- verticalmente.

O notável Inventor britnnnleo,
Louis Bronnan, trabalha lia quatro
annos no Uoayr Alról-aft Dstabllsho-
nicnt, em Parhbourough, Qont, pa-
ra desenvolver o helicóptero para
o Ministério da Viação.

Nunca nenhum estranho viu a ma-
china ora annunelada. Uma guarda
militar protege «Ua o nolto o bar-
racüo om quo Brennan faz as suas
experiências.

Atí- agora o apparelho já consu-
mlu corca de duzentos mil ester inos
parte dados polo governo o parto da
fortuna pessoal do Brennan, quo do-
votou toda a sua vida a esso cm-
preendimento,

Brennan, que conta presentemente
cerca de .setenta annos, recebeu em
ISSO $660,000 pela patente do torpe-
do por ello Inventado. Os quatro au-
nos últimos dcdlcou-so ao hellcopte-
ro, sempre em Intima cooperação
com 6 posaoal cio govorno.

Ila uni ou dois nnnos passados um
jornal publicou Inadvertidamente quo
a machina voara dentro do barracão
om que estava sendo fabricada e ti-
nha passado por todas as provas quo
evidenciavam o sou exilo.

O govorno logo forneceu uma nota
fi, imprensa, dizendo «íue aquella no-
ticia fora "prematura" o nunca mais
ue voltou a falar no assumpto.

Finalmente, ha poucos dias appa-
liceu a Informação dc quo o appa-
reMio linha sido tirado do barracão
para realizar provas ao ar livre.

Ouarda-so grande segredo a ros-
peito ilo principio «uio dirigiu a cou-
strueção do helicóptero do Brennan,
dizend-se, porém, quu se truta de
uni gyroscoplo.

Brennan recentemente declarou
que a sua ínucliina „eru uma surpre-
sa para u inundo. Sendo como ú um
inventor de lão grande nomeada,
não c (le suppor quo essa informa-
«;ã«. seja leviana nem demasiado
uplimlsla.

Duranto vinte annos Brennan dh"i-
giu a fabrica «lo governo onde so
fuziaim os sons torpedos. Desde o ini-
cio da guerra, as autoridades apro-
vellaram ot« seus serviços eomo te-
clinico do Ministério Ana Munições,
e desde 1918 no Ministério da Avia-
ijãn.

O helicóptero esta agora prompto,
sabendo-se que as autoridades desse
ministério pretendem, neste verão,
fazer uma demonstração da pratica-
bllidade do vôo vertical.

RESENHA DE PORTUGAL
LISBOA, 10 (U. P.I — As Jun-

tas «ia •Freguezia do -Lisboa proles-
tam contra a. inacção dos parlamen-
lares, considerando que traíram a
sua missão não realizando a obra de
reeonsliülição nacional.

—i O sr. Pereira da Silva, minis-
(ru da Marinha, ordenou a venda
eni hasiu publica rios cruzadores
"Almirante Reis" e "S. Gabriel" e
a das canhoneiras "Zaire" o "üam-

beze".
O Parlamento approvou defi-

ilitlvamcnle a "Lei do Sello".
Os jornaes continuam referin-

«Io largamente a revolta de S, Paulo,
declarando Carvalho Silva no "Dia-

rio do .Noticias" que o movimento
durou apenas horas c õ considera-
do suf focado.

—- O si*. Castro adheriu ao "Cru-

po de Acção Republicana" o será o
sou "leader",

Cm artigo publicado uo jor-
nal "O yeuil'loM informa nuo o lu-
inulu dc Vasco da Cama. nos Jero-
nynio.s, encerra as ossadas de um
traidor da pátria o não as ile. Vasco
da Gama.

Um decreto nn "Dlarlo Offi-
ciai" determina o Sello Coininemo-
rativo 'du Centenário do Camões
seja usado até ;i data do Armis-
ticio.

LISBOA, 10 (U. P.) — Continua
n*.). Camara dos .Duputiulu.s o debate
político, motivado pela. apresentação
do novo governo ao Parlamento.

O presidente da Republica, sr.
Teixeira Gomes, receberá, amanhã,
em audiência solemne, para entre-
ga de credenciaes. o primeiro embai-
xador da Inglaterra, junto ao gover-
no portuguez.

TARIFAS PR0TECT0RAS
NA ALLEMANHA

BEJIt-IilM, II (17. P.I — O gover-
uu completou a redacção de Uni
lirojecto de lei estabelecendo tarifas
•protectoras dc antes da guerra pa-
ra o trigo, gado em pé c uurnes.

Esse projecto foi agora submettl-
do au Conseiho Nacional Econômico
para receber nuggestões, depois do
que subirá ao Reichstág.

A imprensa democrática e sócia-
lista diz que essa lei é uma com-
pensação pura o.s nacionalistas ga-
nbarem votos, quando o projecto rc-
latlvo «i. efíectivação ilo relatório
pãwetí chegar nu Parlamento.

^imoummÈok

NOVA YOlilC, 10 (l*. P.) — Na
Convenção nacional rionmeratiea, ro*
unida nesta cidade, foram Indicados
oh seguintes nomes como possíveis
candidatos â vlco-iircsldoricln da Re-
publicai u governador do Kstado de.
New Jérsei*, sr. Sílzor; John Hylan,
prefeito do Nova Yorl*; Alvln Ow-s*
ley, antigo commandanlo da Legião
Americana" ;i sra. Lo Roy Sprlris*1,
do Carollna do Sul, a primeira mu-
lhor que aspira ao posto,

No correr da sessão de hontem, o
sr. Al Sniiih, governador do Estado
de Nova Yorl', pronunciou um dis-
curso, negando que, a religião Cos.
uma das questões que deviam Influir
na próxima eleição «• prometteu
apoiar o sr. John Davis, que foi os-
colhido pela convbnçüo para candi-
dato do partido á presidência dos

Telegrammas dos Estados
DUPLA INDIYIDUA-

LIDADE
m, — ¦ mm

Até ás 20 horas era bilhetei-
ro da Opera e das 21 até á

1 hora um ricaço írequen-
tador de Montms.tre

((¦«imimiiii«a«l«. «plMolm- ik- Jolui
()'Iirlcii)

PARIS, Junho (17, I'.) — yuan-
do Victor Plcard terminava o seu
trabalho de contai' toda- as noites
bilhetes na Opera Comlque, nm A<w.
theatros francezes subvencionados,
esquecia qua orn um iiimplcn caixa
pari so tornar actor. Xa verdadi
elle nunca plsnrn no pnico. mm* o
ambiente eni quo vivia fizera.o ar*
tlstn, o "onu o trabalho «i.« flcçíio
lhe pareocftso pequeno, elle oscollíeti
o palco «lo mundo u uni papel do,".ndo effelto. Isso custou á Opera *'0,írt ,hl Rj?<íl-n.* **" ca,'8° |K' *"°ver

... iiiid.iii .1,. 1. _-1 ¦ • . I. i

Do Pinuhy
l'.\l,l,lXI.MI.\TO

THBRI3Z1NA, tu (,\.i - Valle*
eeu u. Aurora Leão, progoiiltoru «l««
«lesenibar;-adiii- Areia Leão, presiden*
te do Tribunal de Justiça «lu matado,

os <tUT, VIAJAM
th ki :i;/. in a, in i A.i —i Seguiu

para Oclras o desoinbitrsmloi' Can-
dido Martins, «tua levo uni embarque
multo concorrido.

Embarcaram parti s. Luiz os
drs. Clilldlno línnios, clinico cm Ma-
mios, e José Martins, juiz no Acre.

Sugulu parn, Floriano o coro*
ne! Ilu.VIllUlHlu liorgou, ex-vlce-go*
vornudor du blstado, pae du depu*
tado federal pelu iMauliy dr. PedroBorges.
Oo Ceará

O NOVO GOVERNO (K.VItF.NSl"
1"oi:tai.i:„a. in <a.) _ conti-

unam as mnnlfestaçôcH «lo regoBljo
em tudo o Estado, por motivo do re-
conhecimento dn dusombnrKaclór Mo-

nador «lo Kstado
— Desembarcou hoje nesta capl*

lnl, tendo condigna recepção, o dr,
Manoellto .Moreira, ¦ vlec-pfosldento
eleito du Estado.
üa Parahybn
E.M PROL

Estados Unidos.
A convonção

gramma da sra.
recebeu um tele-
"iVnoiIrnv Wilson,

viuva do failecido presidente Wilson
dizendo:

"Os ideaes e as lheorias «íue o sr.
Wilson representava, estão em boas
mãos."

Os "leaders" da convenção na-
cional democrata, resolveram apoiar
o alvítro suggerindu o nome «lo go-
vernador do Estado «lc Nobraska, ¦ir.

Chás. A\*. Bryan, Oomo candidato «Io

partido, á vice-presidência da Kcpu-

bllca no futuro quadricnnio.
O sr. Chás. W, Bryan, governa-

dor do Lstado d« Nobraska, fui no

primeiro escrutínio, escolhido candi-

dato do partido democrata a vice-

presidenica da Republica, no iuturo

quadrlennlo.

NOTAS DE ITALIA

Comiquo meio mllhílo do francos
a liberdade a Plcard.

A carreira de Plcard «'• c-tontean-
te. Ello trabalhava naqueile theatro
lia cerca de vinte annos e vivia num
pequeno nppartamento de modesto

! quarteirão, com sua esposo, quo ,
.nunca desconfiou das explíeaçèes ! E*M IT.UIi ll.\ l.UDiiM 1M11A
,. I quo lho dnr.i Plcard no chegai* iu- ilil-A.\'.\

vnrlavelmente á 1 hora da mndru- PARAHYBA, 10 (A.) — O dr. So-
gada om casa, quando o seu serviço lon «le Luccna, presidente do Esta-
ter.mlnnva ás 21 horas. «1". J'« providenciou no sorttldo de

G' que 1.-11:1 Ignorava que Plcard i Boreni organizadas estações «le se*
tinha um outro upparlamento, mas mcntelrns em tres pontos dlfferontes
nolle, não havia .mulher alguma; o; do Estado, d «ir. João Maurício de
appartamento eorvla-lho apenas de Medeiros, director do serviço de !")«•-
laboratório do metamor.phoses onde fesa «lu Algodão, realiza, nos cita-
«'1'e guardava costume?, eabellclrns ! dos pontos, os necessários estudos
postiça?, barbas, bengalas o outras para installação dns mesmas somen*
indumentárias de uso corrente na: telrns.
vida theatral. 13ra ali que elle se! E' propósito do futuro soverno
transformava todas as noiteo. A'«i dilatar a efficiencia actual dn Ro-

i 22 horas, não era o modesto o mo- i partição da Defesa do Algodão,
I ticulaso contador de bilhetes quem | transformando a Repartição da De-
dali sain, mns Don Juan ou 13'Art'a- j fesa Agrícola,
priian uu Armando Gautler ou qual- Jjg Ahiçôas
quer outro tvpo que a sun fantasia *
criava. Quando a vida fantástica «le CAMPANHA CONTRA O .IOGO
Plcard leve a sua conclusão lógica. | MACBIO', '.« (O JORNAL")  A
a policia deucobrlu no seu apparta- imiprensa continua <« tecer referon--
niento «secreto cinco cabelleirus, meia ,.iuri ckiginsas ,i acçãn do governo dn
dúzia ile. trascus de tinta» par.i bar-i i3stado contra tudus us Jogos de
ba, uma dezena «!«• marca- especiaes azar. Picou constaladu nue «liaria-

incntu ttOsUi capital jo^avíun-se dr-
[ xu Itu iiontnH iíu n.ls no u han ia ü o"jugo «los liichuii". Diversos banquoi-

i on retiraram-se para u listadu de

Du Espirilo Santo
A .sOItTI* «RANDE

VICTORIA, m i.\.) — o premiu
maior dn Loteria de Vlctorlft, hon-
tem iiqul oxtruhlda, coube tio blihe-
te ii. ;:,,'iüii.

Do Paraná
O DESArPARECrMUNTO DE

CRIANÇAS
CURITIBA. Ifl (A.) — A Impren-

Bit desta capital vem r«-trtstrandn de
uns *ioni|)oa a esta purte. varlos ca-
sus de «iosiippareolinonto «lo criança*)
sem que ^u saiba dar QXpllCaçRo en-
bro oí-ihch factos,

Algumau pessoas, entretanto, nero-
ditam que as «-rliiiiçiL-i silo raptadas
pur ciganos, que so acliani ncainpn-
dos nos arredores desta capital. A
policia cata diligenciando' acilvn-
niente para esclarecimento «los mys-
tcrlosos Jesappnroelnientos.

EXPEDIENTE
Tendo chegado ao cscriiito.

rio do O JORNAL, varias re-
elamaeões, todas cilas do-
cumentiidas. de que SILVINO
MAURÍCIO MEIRA, nosso ex*
afçenle em I\irahyba, está cor-
rendo os Estados do norte do
paiz angariando assignaturas
para esta folha, declaramos
não estar esse sr. a isso autori-
zado. e serem falsos os talões
de recibos por ello empregados.

l_epoyifãr:o/ <so.vàtr. - -r-TQOrNtAt-WES <3-r-*Ç--.. g -*r.*-iicip----.i-i'>,. -Rio

'RÜ.MIA. ÍU «U. P.) — O general
Debono, ex-chefe du Milícia Nacio-
nal, processou o jornal "Época." pur
ter publicado uma informação in-
correcta sobre u depoimento pre-
stado por elle perante o promotor
publico nu caso Mlatteotti.

.— O si*. Meiiciulini, secretario

provincla'1 du Fasclo do Plorença,
desafiou para uni duello o dr. Donati
direclor du "Popolo". Este negou-
se a aceitar o- desafio allegando
sentinientus relisiosus.

Segundo consta de tonlc Ulsnu
do creditu, achám-se terminados os ]
planos para a absorpção da. milícia
nacional pelo exercito.

ti projectu determina -u trabalho

que será cunfiadu ã milícia, o qua!
comprehende a Instrucção preliml-
nar do tiro dc fuzil, o serviços dc
vigilância publica. I_ni tenipu de

guerra, a milícia nacional serã liou-
rada com a defesa da costa e com
o serviço territorial anti-aereo.

lUma urdem riu dia do com-
mando ila Witicia Xaciou.il, manda
riscai' da lista tios t.-aboH lionurariui.
da Milícia, us nomes dos srs. Rossi
e Marinelll.

O presidente do Conselho dc Mi-
nistros sr. Mtissollni conserva o ti-
tulo de commuiidanlu 'honorário da
•milícia.

—- O sr. Mattei Gentile, deixou
hoje do manhã o cargo de redactor
chefo do "Corriere d'UaIia", afim
de assumir a sub-secretarla «lc Es-
lado do Ministério da Justiça.

Comm única iu de Ravcnna que
os populares promoveram um'mo-
vlmento subversivo atacando um
grupo do fascistas porto do ltaienza,
ferindo tres delles. A luta teve uri-
gem eni unia discussão provocada
sobre as condições das tiniões do
Trabalho. A ordem foi reslabele-
cida.

Communicam dc Zaru ter des-
abado terrível temporal que causou
grandes prejuízos materiaes cm
toda a região.

Segundo consta

dc perfume*-, vários lemos do rou
pa, bengalas, chapéos nara vestir to
da uma companhia dc rarledadefl

"Monsicui- Plcard" ali não existiu,
tipena-i "Monslcur Maurico". N'tiS
iodas uocturniis ile Mo-ntmarti Ilo
cra i-onsIdiM-ado uni "cxcoulrleo",

que dispunha «le largos ronilimeutos.
Nãu havia umu sú das milhares do
pessoas que fta'li- lioras lhe pus-a-
vam ns lõ i.,u "O francos pur Ulil'1
entrada nn bilheteria do)theatro, ca-
paz dc reconhci'el-o algumas lioras
m.«is tarde. Os mil francos uu cois*!
equiViilente que lhe rendia o .seu Io'-
gar uu theatro por 1111% ello os gttS-
tava numa noile <-iu Montinnrtro.

Sois annos durou craa vida. l.'m*¦
tarde, .poríni, Plcard entrou dc cho-
fra nu Coinmisfsirlailo dc Policia e
disse para u representante da auto-
rldade, mais ou menos:

"Não se espante. A despeito dos
meus cabellos grisalhos e do meu
ar «lc innocencia, sou um ladrão.
Roubei ú Opera Cômica coisa de
meio milhão do francos. Oh! «im-
podo dizer n que quizer, mus ali
tambem desejava gosar a vida. \',
isso no palco tinto e titulo, que aCa-
boi pensiindu ser a irealldadc. K as-
sim iiensri durante seis annos.*.."

Dr. Fernando Vaz
Cirurgião «lo Hospital do S. Fran-

cisco «to Assis — Cirurgia geral —
Diagnostico o tratamento cirúrgico
das affecçõos «ln estômago, Inteatl-
nos a vias blllarcs, Utero, ovarioi,
urethra, bexisa o rins. Tratamento
do câncer, daa ho-»orrhu*rlas, tlofi
*u mores tio wtt.*ro o da buxi^a p«io
raiilum. — Consultório, AssemWéo.
.". — lias. Condo «lo Bomflm, Mg.
— T-J. Villa 1223.

A ESTER1USACÃ0 DOS
LOUCOS

IÍESRUM, 1'.' «C. P.) — " *-"""
vernu da, Saxiiula pediu a" Reich .i
inlopçãii dc uniu emenda nu codi',-u
criminal, pcrinillindo a cxtorilização
doa lu-ueoa.

A SAUDE DO DR. ANTO-
MIO JOSÉ'D'ALMEIDA

LISBOA, i» «A.i — li' ««indu, iu-
felizmente, gravo u estado de saud-
«lo dr. Antônio .losó ric Almeida, ci-
pn-sidente da KepHblica.

CATHOLICMO NA
CHINA

Pernambuco, s^Tidn ijue o eomniorciu
tem .-*t*iifi'li' sensíveis melhoran om
suas transiicçôcs com u dcbcllação
Uus j"ftUS.

Ua Bahia
O COMMJ3ROIQ DE CACAU

S. SALVADOR, in «A.i — «i ca-
cin superior, depois dc .-cr colada
a 16$000 desceu lionteni a IDÍUOO.
Parece que a safra deste produeto
serã menor polo menus um -terço em
alguns municípios prbductores. De-
vido ú baixu do cambio, o governo
du lisliuiu <í.sí;i olaborandu nm plano
iie cstándartlzação, ppdldo peln syn-
dlcato, para ser submcttido a deli-
beragâo o Congresso.

Honlcm reuniu-so a assembléa ge-
ral o syndicato, approvado o relatório
d contas ilo exercício [indo.,

Na ultlmn reunião . conjunta «lo
syndicalu com os exportadores <• in-
lercssads outros no commorcio do
cacau, fui nppr-jvadu. n lembrança do
sr. Costa D.ourp Trindatlu, no Cou-
gresso do Cacau, cm bundres. do so
fl-fur cin -io shillings o preço niininiu
dc typo regulai*.

l'lssn proposta, o Syiullcalu rece-
licu-a. por intermedio dn seu coitos-
pomlonlo, sr. Kltugeiiin Polxulo,

d Klucli hontom existente era dn
Ü7.Ü70 saceos. u Mercado ho.ie abriu
colandu-sc o pruductii u IlijOOO.

HOTEL ITATÍÁYA
- u_ -- ,

Aristóteles Fernandes
Optimas aceoinuiodnçõcs para tamlllas,

com água corrente- o Uu cliiclrlun em-to-
dos ns apniiMiltis, «'uzliilui «Io priuielrii or-
riem. .-iliiailn a iuü metros rir. altitude,
proxlniu im li_iia-.ii. u mais alta monta.-
iilw «tu Brasil, na «siuijão Barío Homem
riu Mello, ria E. I'. Central «lo Brasil, em
i:ampi> Bello, no Estado dn Uio, lendo
portão na plataforma da- cstaijüc

0 Papa nomeou padres chi-
nezes prefeitos apostólicos

de Pekin e Lhision
(Coitimunii-ado cplslolar «In Cniteil

l*ri-i-.-)

ROMA, junho (U. f.) — Cirande
satisfação prevalece nus circulos do
Vaticano devido ao progresso da re-
li^iài) caUiolIca na Chimt, onde .o-
cotiteniente foi organizado o primei-
ro Congresso da 1-grcja. sub .-« pro-
sidencia de monsenhor Constantlni,
delegado apostólico t* disl inguindo-
H" especialmente pelo t'ado de ser
annunciado riue o papa Pio XI, ti-
nha nomeado prefeitos apostólicos
dois padres naturaes riu paiz.

Os dois prefeitos chinezes, exer-
cem a sua autoridade nus distrlctos
de Puoltl, nu coração da China e
Lhision, nn regian do Pekin. A no-
menção desses dois prefeitos lem
sido recebida «-«mi grande satisfação
por todo o cloro chin eu, segujido no-

nus círculos I lleias recebidas no Vaticano,
políticos, os ministros das Ifinanijas Os padres da «'liina, que traba-
e da Uconomla sr. Alberto d'I_ste- lham nu melo 'in influencia de lon-
funi e Ccsari di "-.'uva representa- gos séculos de paganismo, receberam
rão o governo italiano un Conferun- com verdadeira satisfação a dislin-
cia inter-.Viliadii «íue.devo .reunir-se c«;ão dc um- furam alvo- por parto
em Lundt-es nu dia 1',; du corrente. I dc sua rnntidinlc-,—- A sub-conimissão dc hygiene n contentamento do clero chhiez
da Liga das Nações reunir-sc-ú bre- foi denidiistraiin nu recente Conse-
voifienlc uesta capital afim dc (Hs- lho, composto dus elementos das di-
cuiir us resultados das posqülüas versas populações dus vários territo-

excursão aos listados 1 Hos da China.
u Congresso mani testou solidíírio-

rULGEIUCIDj.
¦_â£-&--__w-<m»o!___s£Siãr'

PIANO DE CONCERTO
Vcndc-so um, dc meia cauda, do upll-

ui-i autor alteinfio. ver o tratar nn rua
nuaripie «lc Macedo, -16, das ii as M
lioras.

fj preparado .-illcrnâo !

PERTÜSS8H
•TAESCllNKl.''

HnnetHo infalllvcl cm
casos do

ASTHMA. BÍIONCHITRS.
CATAKnnn.Unr.\ni-:o

• COQUELUCHE
A' venda nas pharmacias

e drogarias
Drpmúlii ffi'rul:

CARLOS kb:r\ * Cl».
CAIXA POSTAL 131 _ _ r.ro

Leilões de penhores
Em 15 de Julho de 1924
CERQUEIRA & ROMANO

s'l!CCIÍSb'01'K- ni;

R. CERQUEIRA
64 — RUA LUIZ DE CUMò-S — St

fazem leilão dc iodos os ponlnn^s «r*n-
eldoa, podendo os .srs. mutuários re.rnr-
luar ou resfc-alal-os atí; a véspera «In lcl-
Uo.

CASA ARTHUR ALVIM
12 de Julho de 1924

40 — RUA I.IjIZ HK CAMAR.*" — .0
DE TODOS OS PENHORES VENCIDOS

A NTIGCIDADI-S—Brilhantea, Joiaa
o prata. Compram-se pelos molho-

rc« preços. A ".Mina. do Ouro", Ave-
i!da Rio Pratico, 137.

ANTIGUinADES — Pagam-Be ma
*™ ximos preços: prataria, chalés
hCBpanhoct*. objectos om marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,
louça, moveis e quadros. Unlerla
Ksslliiger, rua Barão de S. Gonçalo,•í*! (Junto A Av. "Central)'. Tele-
phone C. 1243.

unrealizadas
balkunicos o tio Oriente Pi-onIui
««fim. dc esaudar as condições sani-
tariiia ntasfü ]jai/._'.s t; as cau_iu_. üu
desenvolvimento '«ia inalaria.

GÊNOVA, tu U*. P.) — O novo
paquete "Ammiragllo Uettolo". da
Companhia Transatlântica Italiana",
realizou hontem, as provas de velo-
cidade, fazendo a média do 10 nôs
e 70, por hora.

Os jornaes, dando noticias da ex-
periencia da nova unidade da ma-
linha italiana, baptisada oom u nu-
me do grande almirante, dizem que
ella, dentro de pouco tempo, Inicia-
rá as viagens para a America do
Sul.

)S

dade com u gigantesco trabalho que
o papa deseja realizar nesse paiz. O
santo padre examinou attentamento
a tarefa j;i executada, mostrando so
profundamente impressionado.

Todu u clero chlne-z collaborou dc
uma maneira extraordinária afim tle
assegurar u suecesso do Congresso.
Realizaram-so varias conferências
preliminares sobre todos us pontos
discutidos no primeiro Conselho,
nfim.de preparar o exame geral dos
mesmos.

Um dos prefeitos chinezes, perten-
ce á ordem traneiscana e o outro é
da tios Lázaros.

r*AIíTO_IA.\'Tl_ paraen6e, dc volta
dc sua viagem ao Norte, é'en-

contrada das 12 á« IS lioras, árua
Visconde dc Itaúna n. Ü7*:, sobrado;
diz u presente e, prediz o fi-tiiro oom
segurança; especialista e-rí questões
intimas; absoluta discreção.

POLliECÇAO de ficllos — Compram-
sc. á rua do "Mercado, 30, ¦2'' an-

dar. Tratar uu escrever a Adelmaro
Adaur,, «km 2 , áij. A,,-,,,» ,...,.,,. .; ,.

Copias âmacliina^^LeV^^:
—_— —— i— 1" andar

l.il. ACGUSTO Cl.nQUEIUA —
Moléstias da üçlle...ç,S'?p!-,in8. Con-

soltorlo? Assembloa, 37,:.da'_'r-! hbráJ
cm diante.,

nDK. RACTj PACHECO—- Partciro
c gynecolo-jista, eom 12 .annos de

pratica.' Partos setil Sai? m6lestlas
das senhoras, tumon*e-do seioe yen-
tre, hérnias. t-ppend'eiíe3,-\homoi--
rholdas, operação cesariana. . Instai •
lação especial «para 'süa . clliiica. no
Sanatório Guanabara'. Consultório,
rua da Carioca, 81, das 2-1!3 ás C;
cartões com hora marcada.-- -Resi-
dencia, Sanatório Guanabara --—.Tel.
15. M. 877 e 403- •

J)R. FLAVIO PESSOA — Pratica'¦'.doa hospitaes, da Europa, Necker
e Broca do Paris. Vias urlnarias.
Rins, Doenças das senhorna, c*ur*
radical da blenoirhagia aguda e
chronica c.suaa compHca«;6e*. Tra-tamento eem dôr, do estreitamento
da urethra pela electrolise; cona rua
Sachet, 21, das 12 ás 1G horas.
Tcl. n. 7.217.' Residência, rua Gene-
ral Canabarro. 470. tel. villa 01CS.-

DK. HTGINO, Cir! gera!," Mol.':Sràa.
DR. UVeiSO FILHO, med. .opora*
doi', -syphilis, appe.idicitefl, herniá-,
S. Josfi, 69 (1 ás fi), T. C. 516. •

IVNHEIRO para hypothcoia o pro-
mlssorias, Juros módicos, com J«

Pinto. Chamados e cartas, ârnaili,
Rosário, .1CJ, sob. Tel. Norte Ü23Í
e 31C6.

JJOROKCOPOS, o maia porfelto.es-''
tudo scientifico «, verdadeiro da.

sua-vida.'Mande o dia o o m«z ri?'
seu nascimento para conhecer bom

-O seu futuro; cartas a J. Tort, Coi-
xa* Postal 2.417, Kio.

DIANO Pleyel, vende-se um. M. 5.,'
inteh'aniénte novo, /Mtylu —;- arte-

nova, com 88 notas, tem urgência
devido á ¦ viasrrm; ..-rua Dr. Carmo'Netto, 267.

QUER 
comprar, vender, concertar'

ou fazer• jóias eom eeriedade?"
procure a "doalheiia Valentlm", rua'
Gonçalves. Dias,.. 37, ..phone .994 C.i

rTYPOGRAPHIA — Vendem-so ma- ,.chinas para imprimir, cortar, pi-:'-
cotar, coser,: dourar e outras conge-
nerès de todos os eystemas e forma-
tos, na.casa Jacob Koeènski, A rua,
Buenos Aires.; 223.

Ramos Sobrinho & Cia.
QUITANDA, 91

FPtOXIMiO OUVIDOR

DURA
•

—______ um ni __^__--____r------------______-_________»»-r-_____-_--*

VENDA DE BALANÇO
Grande abatimento em todos.os artigos de Períumarias e

Roupas Brancas oara Homens. . M
osárlo-Ol a 79'9

$

..-<¦
m



IHB^íPl^iWW^Pi^PW^p^i ¦ i ¦
'. -i -¦
; i e

j-«i.r..*Wi.ini--ii*li ¦ mii****"ii-i-"--*tt——IIt ¦ I
ha:!|V
f 

' I • J; 9'

*'• i ^^i^fp^p^^fpp? i.iiiiiinyuii Miiii4unn.il aff«sm^m

O JORNAL — Sexta-feira, 11 de Julho de 1924

I

EM NICTHEROY
AOCrDKNTKS ,VO TRABALHO
limitem, iiiiitntio imballiuvii na Fu*

Meu dc Cervojit Riu Branco, nu vi-
.'.Irilm cidade», lol vlotliiiu do uni ac*
clclonto o operário Theodoro Alveu
l»"lllio, brasllolru, solteiro, ilu 'il an-
uuu iio odiidc», residento A rua do
Sumido ii, 1108, nostü capital.

Alves soffreu um ferimento purfu-
rante nu ilodo |iiiiii»|."iii» oaquerdo,
noixIô Hocuurrldo nu puslo ile AskIh"
lòneja Municipal.

— Nu moumu jiiiMo, fui tambem
Huuuüri-íilo Allmrtu Alo.-uuitu, portu*
RUOZ, HOlIClro, Cio -i» IlilIldS llc.» cia*
do, morador á run fjónhur dns Phs-
sos n. 100, nesta capital, o »|ual foi
victima de um accidente, imundo
trabalhava uni servli;ns da Uompa-
nhla Cuntarolru, soffrendo contusOos
no clorso da mão o nus clcclns oolle--,'nr, Indicador c annullai» cia mãu cs*
nuerdá.

TRIBUNAL 1>A RELAÇÃO
líeuno-su, liojo, em sessão ordíria-

riu, o Tribunal da Rolaofio do Esta-
do do Rio.

WllHüllimiiiiniiHiiiiHiimuiiiiiMn-mHgiiiiHiMiiinifutimniwitiiiinMtinwiig

10T)ireifoeoFôrof
JURY

«A¦*•/^*•^•••-'VV^/"•V¦'¦¦¦V«^^^^

Faculdade de Direito de
Nictheroy

i • m -—

BAOHARELANDOS DE J921' 
Os baehareláridos dente anno, da

/«cuidado ilo Blrotto do Nictheroy,
marcaram para hoje, úh 11 horas,
uma reunião na sedo da escola, afim
lio tratarom de assumptos de lute-
í-osBo geral.

casas «anuas
CONSEGUE-SE

COMPRANDO
C0UÇ0EIRAS

FRIZ0S
FORROS

CAIBR0S
PORTAS

JANELLAS
VENEZIANAS, etc.

TUDO EM MADEIRAS
DO PARA'

NAS GRANDES OFFICÍNAS

MANOEL PEDRO & CIA.
FIGUEIRA DE MELLO, 237

Tratamento üo upparcllio digestivo.
Consultas das dietas uspocluos.

.Uurus positivas para uiuniagrcccr u
para engordar pelo muthodo o mais

moderno.

Consultório: Rua Uruguayana, 36.
¦.'."», 1." o ti." relras, das 3 ás 0 lio-

ras da tarde.

Rtetdeneia: Rua Machado de Anis, 20

Tol, D. M. II05 — Aitcudo a chama*
dos por telephone.

"Garoosno"
Portificante quo ae Impõe por eer

a sua propaganda feita por todos
quantos d«llo fazem uso. A1IGMEN-
TA O APPET1TE, ENGORDA,
FORTAIjEOE E.RESTITTJE A BOA
COR. E sobretudo nas pessoas im-
pahidcvdas. nas depauperadas por. ex-
cesso do trabalho physlco e. iutelle-
ctual, que o "OAROGBNO" realça o
seu valor. Com o uso de dois frau-
con o paciento cortlficar-se-ft da ef-
ficiencia desso importante prepara-
do. Composição de QUINA. KODA,
STRYOHNOS e ARSÊNICO, medi-
camoiitos já de sobra conhecidos
como do real prestigio ao combate
em todo» os casos de fraqueza. Sa-
bor agradável.

Vende-se em todaa as Drogarias e
Pharmacias.

O Tribunal ,lu .Inry realizou hun-
tem a primeira hossUo Jo JulKu.nionto
douto niosi tendu comparecido u roo
VlCtOlinò do Sã,

.Va IS horas, presentes 'J7 Jura-
deis, o Juiz dr, Kdgunl Costa, orde-
non uue fosso norteado o conselho ilo
hciitcni:n, ficando oHto constituído dos
Hoguliítos julzcti do faótoi Orlando
tloiiiijK Calazii, clr, l.yKiiulas Ccrriucl-
ru fjOlto, dr. Antônio Haptlsta ria-
mus Bittencourt, Olympio Augusto
lilnlz, Antônio Stanlsluu du Alinel-
da (,'unliu, Ifonrlquo Cr.rl.jn dc Mima-
lliaes o Octavio bezerra do Meno-
üeo.

Prostttdo o uompromisso lesai. íoi
o accUBuUo interrogado, passando o
escrivão sr, Frodorlco .'doss lóltúra
do processo.

Conxtu dou autos haver Vlctorino
no dia, UU du dezembro do 1933, ás
11 \\2 lioras, cm um torreno bal-
dlo á, Entrada .Marochi».! Rangel, ns-
sasslnaclo com vários tiros do revol-
ver JoSó de Andrade Serra,

Em sogülclu falou o roprosontan-
to do ministério publico clr. Ma fra
do r.aet, (|im lou dlvorsas pecas dos
autos, discutindo o cano jurltllcamon-

,tc afim flo suíitoiitai' o llbollo crlmo
accusatorlo.

A defesa, por Intermédio dou advo*
gados dl». Alvarenga Notto u sr. João
da Costa pinto, pleiteou a lesiti-
ma defesa ila honra, Lendo para Isso,
o segundo, longamente, estudado os
antecedentes do facto, o pelos quaes,
se procurou demonstrar quo a vi-
ctimii, além do proourar seduzir a
mulher do rí-o, ainda o dlffamaru em
todos os logares por ambos frequen-
tados.

Terminada a oração do segundo ad-
vogado clu defesa ás 15 horaa, re-
quereu osta quo fosso formulado o
Uiiesltu cio art. 32 paragrapho 2." do
Código Panai, i> que fui deferido
pelo presidente do Tribunal,

Recolhido 0 jury a sala daa do-
liberações, de lá voltou ás lü horas,
tendo por 3 contra 'J vutos rospon-
dldo aftirmatlvamento au quesitu da
defesa, pelo que foi lida pelu dr.
juiz de ilirwüiu ii Kentemja absolveu-
do o rcSo Vlutorlno de HA Ua aceusa-
cau contra elle intentada.

Hoje nâo haverá, julgamcntu no
Tribunal popular.

Um vista do laudo de exame
medico, o Juiz dr. Udgard Costa dls-
pousou hontem, de servir nas sessões
do jury durante u corrento mez, Ó
juradu Álvaro Cologlpo Mllaiic/,.

P'ol negada u dispensa Hollolta-
ila, pelu jurado dr. Joaquim Usai;
Muni/, Barreto de Aragãu.

CHRONICA DO FORO
AFINA ri 101 IMPROM.NCIADO

o jiilss da 7." Vara,' Criminal dr.
l<T»uctuoso do Aragão julgou iiupru-
cedente a denuncia contra Jorony-
mo Lopes cio Souza,

O aceusado foi processado u»j dia
22 de junho de 102U, pur ter ás 2
horas, no Par da rua Joaquim Silva,
esquina da rua da Lapa promovido
ilesonleni, virando mesas e cadeiras,
quando o guarda, civil n. 719, Con-
calo Triumphini, Hungria, no exer-
ulcio do suas funeyõcH, procurava
prendei-o o condtizll-o á delegacia de
pulieia.

Na séde do dlstrlcilo, diz a denun-
cia, Jeronymo. aggrediu o guarda a
punta-pês e dentadas. O facto pas-
sou-se no 13." dlstrlcto.

DOIS (OSTRA UM
Aggrcdirttm a \icUina a faca c a rc-

volver
No dia, 21 do inarQo do corronto

anno, áa 10 horas, na rua São Ro-
berto n. liJ. apõa uma discussão en-
tro Alvnro de Carvalho o Pedru r.uiz
tio Castro, os dois sairam uom des-
tino a delegacia do policia afim clc
liquidarem o caso.

Pouco adeante, Álvaro deu um asso-
bio apparecendo Manoel do Carmo
Magalhães, o ahi, os aceusados vi-
braram em Pedro do Castro uma fa-
cada, detonando ainda o revolver,
cuja cápsula não attingiu o alvo.
Processados na fõrnia da lei, os au-

tos foram enviados ao juizo da li.*
Vara Criminal, itenrio o respectivo
juiz clr. Edgard Costa pronunciado
Álvaro do Carvalho comu incurso uo
art. 294 paragrapho 2»." combinado
com o art. 13 do Código Penal, e
Manoel do Carmo Magalhães, como
incurso no art. 294 paragrapho 2.° do
mesmo código.'
PRONUNCIADO POR CRIME BE
MORTE E UE FERIMENTOS

LEVES
clr, Edsaril

A. PEDIDOS

ECZEMAS
(DARTlirtOS)

eiiipingcns, herpes, prurido <iu
eom ichões, escoriações da pelle,
feridas, tileeras. tratam-se com a
Pauta antt-cczematoBa do Dr. Sil-
va Araújo — o conhecido espo-
clallsta tle moléstias da pello e
syphllis. Deposito; Drogaria Gir-
foni. —:—
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cul referidos na danuncla; não dcl*
xa duvida a osso respeito a provaluHiumunhul produrldu, Dau proprlnudOoLwuçoea do aceusado, quer . no
Inquerllu policial, flH, 22, quor uni
«eu Interrueatorlo om Juízo, fls, S",
uutra coisa se uãu concluo,

A' vldta do exposto, Julgo proce*ilonte a deiiiinciu ,|e fls, 2, pura pru-
nunclai», como pronuncio, José Vlel-
rn, Iniiiiniu nu SHIlcçío dus arts. 2Ül
parugrapno 2." e uu:i du Codlgu Pe-
mil, HUjcltandu-u á prisão, 0 Julga*
nieuto, ufim de que, 0111 pluiuirlu, :m
esclareça o prove molhor o devida-
mente se este agiu ou nãu em legl-
tinia defesa própria.

(.1 ewrivão lance u nouiu du réo
no rol .los uiilpadou e recoiiimendc-o
na prlsãu em que se acha,

¦Cuetus, afinal, Publique-se, Intl-
me-se o registre-so".
PROCESSOS ANTIGOS PARADOS

EM CARTÓRIO
Denuncias nãu provadas u crlmo

prcícrlpto
Pm» tlospaoho do hontom do dr.

I.'i nntii Tavares, Juiz de direito da•I." Vara, o 1111 conformidade das pro-
moções flo representante do Mlnls-
terio Publico junto aquelle Juizo, fo-
ram Julgáilaa Improcedentes as dc-
núncios oiforooldas contra Benedicto
Manoel dos .santos pelo crlmo do ar-
tlgo 208 combinado com o nrt. 272
do Código Penal, faeto occorrldo em
2t do Julho rio inM; Castão da Cruz,
aceusado do dellcto previsto no art,
2(10 paragraphu 2.'» flo mesmo Codl-
go, modificado pela lei n. 2.91)2 de
1916, orlme quo se dizia coniniottldo
em 2", cto outubro de 191Ü! o Arthur
Paes de Almeida, aceusado de, em
22 de julho do ltilti haver pratica-
flo o dollcto do art. *.'tí7 combinado
com o art. 279 paragraplio 2.° da-
quelle Código.

— l''oi julgada prescrlpla a acção
penal Intentada pela justiça publica
contra u Indivíduo Francisco Marques
ile Oliveira, que está. foragido, por
haver em 21 clc junho do 1911! pra-
tiçadu o delicio do art, .-'GO paragra-
pho 2." do Código Penal, modifica-
do pela cil. lei II, 2.!l!'2 de l!)lj.

.11. IXo DE MENORES1
O movimento di» Juízo de Mono-

rea durante u mez de Junlio 1'indu,
foi o seguinte:

Processo;; erinilnaes 21». Alenures
collocados lut. sendo Su do sexo mas-
cullno c 2t do feminino, ».»« quaea II-
veram os seguirftoa destinos'. —
nuormaes B, dos nuacs 2 110 Ilospl
tal Nacional, I na Santa Casa dc Ml
Kurleordiu, I no Hospital N. S. das
Oores, 1 nu Instituto do.s Surdos-
mudos. Ftemettidos a patronatos
agrícolas t!S; au Posto X.ouleeliniro
de Plnhuiro 1. Abrigados ua Casa
de Preserva»:àu lu, na. Casa dc Pre-
vonçãu c lieiorma 5, 110 Asylo ilu
Eom pastor 1, nu Orplianato tlvan-
gelieu 2, na Casa do.s Jilxpostotí 9,
no Orplianato Agrícola 7 de Selem-
bro 22. Matriculados nu Asylo Isa-
boi I o rui Kscola do Aprendizes Ala-
riulieiros 1. Entregues a pessoas ido-
neas 2.

Reunido este resultado aos de
março, abril o maio. verlflca-so que
da sua Installaçfiu ã presente data
o juízo de menores Lem dado col-
Iocai-ão a III menores, a saber; —
março 112, abril 107, maio SS o ju-
nho 101.

A NOVA LITERATURA BRASILEIRA Ao Publico

Porlusul e o Urutill sAü dol-J I,'*
niíofi quoridos quo vivem .ifatilu*
dou. . , Lcnilii-Am-tío multo um clu
OUt.1'0, mas nunca se iuorovoin»• ¦
Portugal 1» 11 Jlraall. so VlOSSOin, iu>*
vãmente, a eneuntrar-íc Juntoa, já
nãu ac reconlKeerlain,.. O Inter*
cambio tom sido mal orientado, As
mltísflei) Intollectuaes quc atravosMin
o Atlantluo dlrlgein-sc 11 um Urasil
que Portugal Já conhece, au lirasll | l
official, nu Rrcmll acadêmico. Klcam
á supcj-flcle, flciini iiHrt cMadca,,,
Ora u vcudadelru Bra*ill nãu so en-
ea-iitra nos baníiuetos nem uns fC8-
tas de homeiiageni. O vórdàdolro
HraHll. O Urasil que tem expreisào
o raça, vive escondido, procura a ao-
iidãu, tom o orgulho elo não se ox-
hlblr, de não «e n.elter com nin-
gueni... 13' proelao dcsóolM'11-o, e
preciso trazel-u pura a. luz, photo-
ki-aplial-o á "ccintro-cceiH-"...

Da literatura brasileira, por exem
pio, oonhecem-se aponas meia dúzia
do nomes. Esses nomes, porém, glo-
rio.HoH o fortes, pertencem a um u™-
Sil que Já hoje nao existe, a um Uru-
Sil que «e recorda com sauiL-icle, que
so respeita, mas que já não está co-
lieronle eom o movimento da Ave-
ilida Ccnt.ral o com as obras do mor-
ro do Castello...

A literatura brasileira esta viveu-
do 1111111 hora de renovação, ostá-se
libertando da ondu 0 roniantl.-mo
que a Inundou, que lho deu uma alta
expressão rhetorlea. A literatura
brasileira voou muito alto nu« poe-
mas do Ca6tro Alves o de todos o"
"eondorclros".,, Precisa descer 11111
pouco, agarrar-sc mala á vida, inte-
Brar-su na atniosphuru tiropldunto o
sonoro, do Hrasii moderno, acouupa-
iilmr aa locomotivas que vão rasgan-
do ;t<s riorcslaij u \àu «fnuíaiido t-'i-
daden pelas terras incultas du inte*
rior. . .

O dr. Ijtnneu Silva .(.•/ina ouo o r.*;i
I choque 11, 171,071, ilu Bsnca IM'"

OHibolIos oxygenados o lubluri de tintai tnitce», nu valor de cinco conloti dc

lissa. ncluallzaçüu
brafilleira còmcu::i .1
primeiro impulso fui
!i> oxfrnplf) i|Uu í! pi**:

du literatura
içfíCTrhiif-so. Ü
lado, num boi-
t'í#ü iiioslnir a

EXPEDIENlTi.
CORTEI DU APFEMJAçaO

I.- Cumaru
Sob a presidência do ar. desom-

bargadoi» Celso Uulmarnes, secreta-
rlado pelo sr. [''errelra Coelho.

Colilparoceram os srs. desem bar-
gadures Nabuco do Abreu, tíã pereira
o Ovidlo Rumolro.'.Vão 

houve julgamento.
Pai-sa-ieiu dc autos

Ao sr. desembargador Nabuco de
Abreu ns. ¦ ;i..|.||, :i,.|ijã, 5.Ü01,
r>..s'!7, .",.::2s o C.U29.

Ao sr. desemliargador Ovidlo lio-
meiro na. Ü.SS2, Õ.Õ93, 5.S93 o
3,901.

Kni inesit
Ns. 5.SU,"». 5.807, 5.90!1, ,1.911.

."í .1)17. 3.-J91, U.001, (i.002, ti.aoü e
li. 193.

Com dia
Xs. Ii.205, 0.000, 0.20.1. «.32(1,'1.8Ü9, 5.827, ,-,.S,*iS, 0.0-10, 0.I1H,

ü.2'12, U.31I) e ii. 32!).

O despacho cio jniz
Costa

-píbBKKS

•—r—mm-

(Pílulas de Papalna o Podophylina)
r.mprcgadas com suecesso nas moles-

lluá cio estômago, ligado o Intestinos. Es-
ttts pílulas, alem de tônicas, sfio indicadas
nas dysiiepslas. dores dc cabeça, moléstias
do fígado e prisão dc ventre. Suo um po-

.derciso digestivo o regularizado!» das se-
creções gastio-lntsstinaos. A" venda cm
ludas as pliarniacias o drogarias. Vidro,
•jíKjOU. neposltarios: Martins & Bacelar,
nosarlo, 17».'.

LAV0LINA
PliUDIJCTO INDISPENSÁVEL EM TO-
UO-i (lü HOTÉIS, CASAS DE SAÚDE,

HOSPITAES, ETC.
A' VENDA EM TOD08 OS ARMAZÉNS

CONTRA QUALQUER DÒR TOMEIS

Eurythmine Dethan
llosto - Dis-

tiiiL-çao -•
origlnaes — Pre-

CHAPÉOS PURA SENHORAc
Elegância — Moc
ços inodlca-í. Vjslt
Modiíta FfSnceza Mme. JEANNE BARD, ii í
rus 7 d<« Setembro, 211, 2». Encoinnícn*
dan s reform»!. Prçi.os modleos.

O juiz da 0.» Vara Criminal dr.
Edgard Costa, nos autos do proces-so crlmo em que é autora a Justiça
o ri»o José Vieira, proferiu hontem o
seguinte despacho:"Vistos, otc.

E' aebusado José Vieira rio ler em
12 do abril do corrente, anno, cerca
das 23 1|2 lioras, 110 cruzamento das
ruas A'asco da Gama e São Pedro,
á porta do um .café ali existente, fc-
vido a faca Claudlonoi* ria Cru/, e
Lins do Azevedo Almeida, morrendo
esto em conseqüência do ferimento
recebido, e produzindo naquelle uma
lesão corporal lovo. pelo quo eontra
o aceusado offereceu o representai!-
te do Ministério Publico a denuncia
do fls. 2. eomo incurso na saneção
dos arts, 294 paragrapho 2." c 303,
ambos do Código Penal.

No processo foram observadas to-
das as formalidades legaes. restlltan-
do da prova dos autos a. certeza, rios
dellctos e a convicção cio quo foi o
aceusado quem os praticou.

A morto de Luiz Azevedo Almeida
resultou, conforme as. conclusões rio
auto de exame eadaverico de fls. 30,
do hehiorrhaela, conseqüente a feri-
memto da artéria aorta abdominal
por instrumento perfuro cortante;
cm Claudionor da. Cruz verificaram
os peritos uma ferida triangular,
produzida tambem poi* instrumento
perfuro cortante, na região abdo-
minai (auto de exame de corpo de
dellcto, fls. 28.)

Esses ferimentos foram produzi-
dos pelo aceusado no dia, hora o lo-

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

PITAES DA ALLEMANHA
Cirurgia geral, Partos, Moltstias das se-

nhora», Tratamento e prophylaxla post-operatoria dos tumores benigno» e mall-
anos. Raios x de profundidade.

Cona.: ruu 7 de Setembro, 133 (sobrado),
das 3 üs o lioras — Tol. C. 1770

Rea.: r. Jardim Botânico, Ti. Tel. s. 880

AMANHA

100 CONTOS
Casa F. GUIMARÃES

71- Rua do Rosarlo-7l

COFRES NASCIMENTO
OS PKEKKR1IJOÒ
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Accorclãus publicados
CÍVEIS

Ns. 3.706 p 4.4QÕ.
Embargos de nullldade ns. 3.0-13,

.235, õ. !02. Õ.Í22 o 3.072.
SESSSO 1>.\S CASIARAS HE-

UNIDAS
Sob ti, presidência do sr. desembar-

gador Alontenegru, secretariado peloflr. Celso Vieira.
Compareceram os srs. des. .Moraes

Sarmento, Ovidlo üomeiro. Celso
Guimarães, Nabuco de Abreu. Sã
Pereira, Cesario Alvim. Souza Go-
mes, Saraiva Junior, Edmundo P.e-
go. Angra de Oliveira, Machado Gui-
marães, Carvalho e .Mello o Alfredo
Russell.

Kstevo presente o flr. André de
Faria Pereira, procurador •,'cral do
Dlill-ictn.

JU1A..\M1-"NT0S
Kinoarj-fos cm aggravo

X. S.S()2 — Rei. des. sti Pereira —
limbarganto ,1. C. Sibtirn Barreto,
ombargado Uno Rodrigues — Des-
pachados,

X. !>.14ti — Rei. des. Sã Pereira
— 13mbai*eanto Alzira Carvalho Ca-
ragioffi o seu marido, embargado
Antonio Nunes rio Paiva — Despa-
filado;».

X. 11. ISO — liei. cies. Celso Gui-
marães — Bmbttrgiuite Annibal
Duarte flo Oliveira, ombargado d*».
l-.néas Ferreira da Silva — Despreza-
Uos.

X. 0.582 — Rei. des. Nabuco rie
Abreu — Embargante Sociedade
Anonyma Casa Arens, embargaflu rir.
Gentil de Assis .Moura — Rocebldoss
para mandar contar os juros da mo-
ra da sentença da liquidação eontra
os votos do relator e dos des. Éd.
Rego c Cesario Alvim.

Aggravo dc petição
X. 9.-101 — Rol. des. Nabuco de

Abreu — Aggravante Noemia da Sil-
va Bôa AVatson. Aggravados dl»,
José Pires Brandão, testumenteiro
chutivo do espolio de .Afaria, da Sil-
va Watson e o 2." curador de Or-
phãos c o do Resíduos — .Mantido o
despacho

X*. 0.531 — Itel. des. Xabueo —
Aggravante The Laiul Developmeiit
Company (Sociedade de Kxpansão
Territorial). Aggravado .Manoel
José de Oliveira — Confirmado u
despacho, >

X. 11.017 — rte!. des. Sa. Porei-
ra, aggravantu David Fernandes —
Aggravados Castro Amendoina &.
C. — Confirmado o despacho.

N. 9.679 — Rei. des. Sá. Porei-
ra -— A«gravante Adolpho M. Sam-
paio. Aggravado Daniel Gomes —
Jtantido o despacho.

Xr. 9. 722 — Rei. des. Nabucu clc
Abreu — Aargravante Ernestina da
Silva Gonçalves. Aggravado Emygdio
da Graça Corrêa — Confirmado o
despacho.

N. 9.731 — Rei. des. Sã. Perel-
ra — Aggravante Octavio Dias Fi-
cheira. Aggravado Vlctorino Antonio
Ferreira — Confirmado o despacho.

X. 9.748 — Rei. des. Xabueo de
Abreu — Aggravante Justiniano
Marques. Aepravado Serafim AlVÇS
Jlurques — Mantido o despacho.

Portugal, pelo aoadoiiileo Graça Ara-
nha, u cultor du "Chaiiuan", rouiaiicu
uternu, Puiriancc cm broiizo-..

Graça Aranha viveu alguns annofl
eni Paris, na Intimidada clc Paul
Clauilol <• de uutrus enurliHurctí nu»-
demos. Pariu Indicou-lho a huru uf-
flolal do Aiie con tem pura ííca. Verl-
fíüüU í|U*j o aeu rek>5iu oslaVH certu
¦luas lombrou-so de que nao ,'cconte-
ela o mesmo no Brasil, lembrou-su
d»- quc lm via por lã alguns nioulru-
ilori.>- u-tulti uc* PüiilelPOH inarchavauí
roni lüllllrlão, sem iitip-Hiiienrut v goitl
febre... Hegrcssoii ao Urasil <-. ape-
/Ht* tio iLüadoiniuü, iironiiricioli-.-c
(jüUtfa j* AuadciniiL c contrn u aou
espirito rie rotilna. Grava Aranha, o
velho tlllllgu rie .M.-ieliado rie Aí,sía,
uni Aos primeiros acadêmicos, diplo-
mala de categoria. Investiu eontra u.<
phlllflteufí, colIocou-60 110 alto ria
barricada o soltou o primeiro grito
de guerra, no espectacuio inaugural
ria Semana 'ie Arte .Moderna realiza-
ria em H, Paulo, Bilyttiu de Carvalho
o Paulo Prado, uontciiipuraiioos dc
Graça. Aranha, uconipaiiliaram-n'o,
rejuvenesceram, com elle, uo eom-
I>;Uo sonl tre-suru; contra ;i« vcllia^
ronuuliiK. coutiu os precuiicoilos un*
canecldoe... O dlucursu rie Graça
Aranha em S, Paulo tei o toque de
reunir. Todo6 es brasileiros uocus.
todos aquelles que desejavam unia
literatura tãu iiiolunia comu o Eira*
sil, vle-ra-iu collòuaí-sò uo lado dc
Graça Aranha, armudus cum a sua
uiucldauo i> euru a. sun fé, dispôs-
tus :'i grande guerra, últimos blindei-
rautes. bandeirantes di Arte e ri.»
liolleza ... IS pouco 11 poueu toda
unia geração se foi afflriuundo, uniu
güruijão uuu olhou a ijaizaguin Ura-
cillelra eom novos olhos, que encon-
trou synthcBO o grande-s linhas numa
vegetação a|>pai'eiiteinentc> Uixurlo-

sa e prolixa. . .
Itouald do Carvalhu, quc ama o

presente, sem clesdenhar o pausailu»
escreveu esses admiráveis "Kpigrum-

: mas Ironicotj e Sentiuieutaeo", 011-
I de o Brasil f; ile.-enhafln a quatro
| traços, ã japoneza, á maneira rie
Fugita... AIvod'o Mon-elru, grande
escriptor para quem a viria ê um
livro de unecclotns, escreveu "L*m
sorriso para tudo..." sorriso triste,
muitas vezes... Olegarlo .Mariano.
o ultimo romântico do Brasil, es-
creveu as "Ultimas viga.eras", clgar-
ras caníaiuetí o bohemtas... Re-nato
Vianna. demoliflor flo velho theatro
brasileiro, escreveu ;¦ "tíaloniê", a
SalomO de lioje, aquella Salcinié clc

encarnada, que rth 11fa cm todus 110
vlda«. . . Paulo Torres, o poeta d*
cidade coleante que 0 a Capital Fe-
deral, cnuroveu ".V hora du neblina",
livro ciiti-riiecklo, onde se canta 11111
vestido como eo cunin. um oorpo»

onde se beija uma lu*.« como se hei*
ja certa inã  Ronato Almeida, o
i.iophcui do monumento modernl".-

braslledru é o autor do "h,ouí»to".
ubia quc 6 uni oceano de idiSus 110-
va».., Oneataldo IVnafortc, iio-uta
que tem o recolliliiiento de um ver-
so ciu Sainalu, escreveu o "Pcrtu-
ino", rytlimOB de seda c velludo...
Mariu Ferreira, Pcreirrlno Junlor o
Buurquo do tlulliiiul.i anuunclam.
oonataritemento a hora da partida
nas columnas dos Jornaen.,, Tris-
tão dc Athayde c Agrippino tlrleeo
«ão os críticos da. gento nova, crltl-
cos serenos quo vão separando trati"
qulllanicnte o trigo do joio...

.Maa • foi eni S. Paulo, depois da
Semana cie Al'tO Moderna, que 0 1110-
vlmento attingiu a muré-chel:i... Os
oncrlptores modernos paultãtus re-
uniram-se na revista "Klaxon" e
largaram a toda a velocidade.. •
Monteiro Lobato, escriptor regional
ilesempoeivado, auxiliou o movimen-
to com a fundação de uma 11.":i edl-
tora que í hoje uma das mais lm-
portamos flo Brasil. O milllonario
•Paulo Prado, quc lembra 11 Diaghl-
lew dos "Bailados Russos", uacrlfl-
cando a sua fortuna ao triumpho da
Arte moderna, pôs* os seus bens á
disposição dos escriptores novos do
}->. Paulo. Oswald de Andrade, o
grande romancista de "Os conde-
ninados", é o animador flo movimen*
to, u guerrilheiro mais audacioso.. •
Foi a Paris, conviveu com Jean Cu-
cleati, Juloti Itoma ins, Mtix Jacob o
'¦onvenceu lilalue do Cendmr», o ln-
d orna vel Blals»» do Condrars. 11 Jr
«n Brasil fazer uniu "tollrnéo" de
conferências, Guilherme du Almei-
da, poeta de versem üouugadox eom.i
bonecas do i-òila. flculdC-HU um 1II11 .'1
dizer Ilido quanto lhe vae iih alma
o escrevo "Kra uma \cz..." Meuot-
ti dol Piellia, iiiiaglmi.rlo. \a<- en-
grandecendo 11 catlicdrul gothlcu ria
sua. Arte. Mario de Andrado 0 o
próprio "Kiaiou". a buslna atrouflo-
ra 11 abrir caminho... Ribeiro Cou-,
li». .Manuel Bandeira. Francisco Un
Brocii, Serão Millict, Tusso ile Almol-
cia, Couto dc Barros, Guiz Aranha.
.RciiC Thloltlor. Carlos Drumniontl.
KiiiKis l''orraz, Rocha Kcrreira, Cun-
.lido .Motta Klllln, Ituberi;; de Moraes.
Joaquim lllOJOHll, 1'aUlo lio Maga-
Ihfics e muitos mais, uommandani.
em vaflos ponton dn BraHil, guow.1-
lhas modernista», grupos de bandei-
rantetí.. .

Nesto artigo, 'onde procurei fawr jrapidamente, um balanço cie alguns
valores novos do r.rasil, do Brasi'.'
qUo deseja inoilernizar-se. não ha a
liienui» falta rie respeito pelo velho 1
Brasil, pelu Brasil de Huy Bnrhosu.
do Coelho Nolto, de .Machado de As-
sfla, de d. Julia Lopes rie Almeida,
de Afranio Peixoto, rie Euclydes da
Cunha e de tantos outros. Nesto mo-
mento encontra-se, justamente, em
Lisboa um representante cleese glo-
rloao Brasil literário, acadêmico qua
tem sabido eonservar-se livre, que
lem sabido eonoervair-se novo...
Quero referir-mo a KelinLo do Al-
meida, pao desse poeta intimo, poe-
ta du lar e rio ainol", que 6 Affonso
t.ope-5 rie Almeida. Cardoso de C)M-
veira, illustre eiiiT-aixador do Brusll.
ó outro rcpretwnla.nlo desse Brasil
quo ha Ac viver sempre nu saudade.

i O morro ilu Castello, no Itiu de Ja-
I nelro, islã a uer destruído... \ '•!-

cinde tendo a nlargiir-s»- o aqtloltu
murro é uma. parede que lhe impe-
de o natural desenvolvimento. (1
morro do Castello e tini symbolo. A
velha literatura brasilelrn é uni mor-
m glorioso, morro de uni castello
encantado onde pousaram águias e
onde viveram príncipes londaiiloa. . .
Mas a literilturn brasileira precisa de
ser actualiüada, iireeisa dc mode-r-
•nizar-se. o morro do Castello da
Rhetorlea oppõe-se n ess» renova-
eão, a essa marcha pura o futuro...
LVge destruir-Uie a fôrma e guar-
ilar-lhe o espirito. Graça Aranha o!
os seus companheiros não devem
descansar. Se nãu deubrúem o.s vu-l
rios morres que rodeiam 11 alma
brasileira, a alma da raça. arriscam-
so a ficar emparedados...

Antônio Ferro
(Do "Correio du Povo", do Porto

Alegre).

rifla (i:8UQ}00U), rmiltl.lo eni cinco
cln currente me;- i! considerado nullo
para todus os effcito.i, conforme ile-
durações feitas aoa Huncoa o * fo*

LieIlu
1921.

Horizonte, 7 Ue Julho do

Despedida
Francisco . Pereira

Cio da ÍIrnia P. de
rua de São Pedro
hoje para Portugal,
por "Zeelandia

despedlr-se de

ilu Araújo, -o' ;

Vraiijo ,t C, á
11. 32. iuirtlndo j ,„„. caxambo

1 bor,Io flu va- j flu muiiiorlu,,
. o nfl o tendu pbdUIu [ QuHfUu tina
muitos ri;-- seus anil" "Jornal de S

Ao exmo. sr, doutor Floiisna
de lemos

ijuiro fosuo o uonttstwite tiu iip*e*
I eliiçiles qus il/, .--»l»ro Caxambü, Po-

| cou flo Caliiie, etc, e uão teria i*lu< Id.i
I alguma em entretot' uma amlstoisa

pHlcutm sobro o USUUmptOi Iratan-

|ilo*no porém, ria poBuou ilu íimu,
nr. ilotltoi» Kloriano de [«orno:! A

j quem não outorguei a llbordttilu it»
\ mu tratar na Intimidade, porquanto,
! uão iniinienliu feliuniento rolui*»íoa du
I cspcclo alguma com o. ¦¦-.. alua en lio-
i mu de perder u meu pre.-loso tem*
1 pu. ucoiisclhando-u tãu aumente
1 quu continue a cavar a sua \i\tn. Ia

apezar ila una falta

senões da revisa»», o
,0 fiourenço" lhe res*

gos, por falta ile tempo, vem tnzel-o
por esto meio, apresentanil 1 as sltns
desculpas e offcreeeiiilo os seus pou-
cos prcstlmos cm Marco dc Canavo-
nes, Portugal,

Franc-isco Pereira clc» Aronjo.
Rio flo Janeiro, 0 flo julho rir

102 1.

iomlorA,
V. com esta Caço ponto.
lllo 10-V-Ü2-I.

Oscar 1'uguiido.H,

CiimpliiíõlêlianrAnna
Prof, flo Dlrello t.lvll 111 Univcrildiide

— Km', lillll I" rie Murçil II. •.'¦.'. — Tel.
V.'. 1058 — IP'*. Stll IIOOÜ.

DECLARAÇÕES
Secretaria da Instrucçãò do Estado do Espirito

Santo
I3DITAL DK CONCURRBNCIA

i) ria Instrucçí.u. declaro
pura I» furiiecimonUi du
•l<*£tin u1', ao.i estabeleci»

Director
voluerou

1.1 ÜI-
"*r:.i<ic»n,

Dp ordom 1I0 lixiuo. Sr. Secroln
achar-se aberta couuurrencia publica
maxenal escolar abaixo discriminado,
monto: ri.- untáno do llstud»»

As propostas devorão ser remul.Udai
peJiente oa. Secretaria »i.i InalrucçS.o, eni
com u nulMierlntri •• I'r*.»post.v .

.\n propostas terão \-onfii-adiiLi a vista
ie seus representantes, no diu -'»i d»- Julho
lü honii, nu. Socçáo rio U.vpcclíonlc 'ia
vondo dellas constai» oh pne»;os de cela
ioguldtunentc, por quantidade.

O julgamento da prop»J.sia i.cr.i feito paruoilada-iieiilç, -.aüdo
preterida a do liuitanto quo propuser, por eocT-í-y.-», maior ata*
llmento o efre."*&-r artigo d" molhor qualidade.

Não comparecendo i>.£ cuncurrentes, uu neus repr.V' utantci,
íi aproclação ila proposta entregue, en-rerã essa A revelia.

As proposta.s deverão ser cscriptas eui tro* (3) vias. sem

ilos liiterossadoâ,
do oonvntí ann:».

mec**in< Secrotorlii,
artigo, por unidade

0:1
1.1

Íí-
e,

inom^mados par crtfnso •emendas ou raauras, com us ore1,
cm algarismo.

Os llcltantes de praças commerciaes ciLnuihiLS fleverâo fa-
/.or constar cia proposta tadas a:i dcvpezau de c:mbarque. des-
pacho, seguro, cinballag-iin, de modo qu^ a. mercadorin -.'ic-ui
livre do qualquer oniis, desde que esteja embarcada, dosd*- quão-
do correrão por oojiU dt» comprador a.; demais dí»p"as.

Sea;ào do njxi«».üente da tíccret-irla da Ijuctnicçâo rio &••
tado do Bspirito Santo, em 20 clc Junho fl
•le Rezende Peixoto, Dirootor.

1S0 cartaírau oscolares, 'lo
(endo 2D0 tamanho molur, 15Ü

.uvcõrd" coüi n
Lamanho cué*o

M. — Suerortlo

modelo ^M.!jt*t,
c 50 irizti—3.

* aratmmttma^^ammmmM-it -ai «^"i-MaaMHMMB , lUMmrBw ¦ 1 —r*mm 1-» —— ama *

j duaia.-! do cadeira.') ciosmontaveit; para uso dc profia-jore*,devendo ser arti**o de regular qualklade.
100 contadores ircechanicos. com 100 boHnhiia cada um,
100 tympanos rio qualidadca »live-r»ai-.
100 bandeiras nacionaes, rie lm, 10x)7*5.
60 pares de ferros para carteiras, de accordo com o modeuo

acima, apresentado.¦JO pares rie ferros para carteiras lndividua«fc-, gi-aduajji.--.
200 Unteiros com tampa de metiü, piu-a n».ti nu curUxríta.
200 .ditos clc vidro. - *~ - *• *¦

Concurso de Quadras & Sonetos
Fica itistitiiiilo nesta secção

mais um concurso literário e
este tle quadras solta:' e sonc-
tos. As proiluct-òes enviadas a
concurso só poderão ser lyricas
ou liiimorislieas. Não serão lo-
mados cm consideração os tra-
balhos ciue não 1'oraii desse ge-
nero,;

ditai
Oo ordem do sr. Inspector. faço

publico para conhecimento dos in-
toressados, que foram apprehcncllflos
hontem, a bordo rio vapor "Itapuca",

pelo cunferente Eglnoto Pereira ria

Silva J'urtu. S-10 saccos com 20.100

kilus dc assucar cryslal rie primeira,
procedente de Campos, e remcttidos

para Pululas, pela firma HermÃ.110
Barcellos, sem o prévio pagamento
flo imposto de exportação. Outro*
sim notifico á referida firma e a

quem mais interessar possa que lhes
fica marcado o prazo Ue üa?. dias

liara apresentação du defesa quc ti-
verem.

Inspectoria Jas Ucndas, Capital
Federal, 7 clc julho dc 1921. Al-
varo Roclrlgnc*, da Costa.

(Do "Jornal clu Commercio", de S
de julho de 1Í12-1J.

Só serão publicadas as pro-
ducçôes julgadas interessantes.

Prêmios: para a melhor pro-
duceão lyriea uma collecção de
lindos romances e para a me-
lhor producção humorística
uma assignatura do O JOR-
NAL.

DR. ADAUTO J. BOTELHO
Aiainteate do Profr. H. Boxo xa Fa-
uiildadc ile Medicino — Medica do H.
N. dc Alienados — Director do .»*a**s.

luriu flolafogu
ULIMCl GKRAI, — MOLÉSTIAS

NERVOSAS E MEVTAES
Consultório: Rua Rodrigo Silva, 2f,
Tel. C. 183S — Residência: Rua Gene-

ral Polydoro, 101 (Botafogo)

PIANOS ?
Caí» Moifèrt -

MUSICAS ?
- Avenida 121

Para o estômago
UM REMÉDIO EXCELLENTE

Usa-se lm muito tempo um remédio quc
e altamente crfleaz o admtruvel. Trntii-so
dc um hic.url-oiialo aperfeiçoado, superior
e agradável ao mais delicado paladar.
Eminentes médicos demonstraram quc os-
so "jiuarhoiialo esterizado c optimo, pois
as pessoal» quo suffrciii de azlas, iranei,
más dlgestOes, etc encontram coin o scu
uso um alltvlo linmedlato. Convém ter pre-
nome que esse bicarbbnalo esterlzaclu co-
mo se chama na Alleiiianlia sú se encon-
tra em nosso paiz eni vidros bem fechados.

Malas e artigos de viagem
A "Casa Marinho" c-tà fazendo a ven-

da de todo o seu stock, por menos do
cuslo, tudo o que ha de melhor em obra.
dc lei. Quem qulzer ter malas superiores,
aproveito a occaslâo. E' na rua Sete ilu-ietembru, 06. — Manoel Joequim Ma-
ri nho.

Banco rios Funccionarios Públicos
Hua ila Quitanda n. T

l-AtiAMJSNIX) UM DIVir-F.NDO
A
12

.Vvlsa-so aos
terá inielio no
ãs 13 liorae, o
ilciiclo relativo
currciitu a uno,
anuo.

Oa inicre-.-su.ilus serão
nos diiirt 12 a IS, daa Io ãs 17
c noa dias subsequente-» daa
17 horas.

O pagamento obedecerá
tabeliã:

Dia 12 — Letras A, o I.i..
Dia 1,1 —- Letras C a V.
Dia 18 — ímítuh a a .1.
TJla 17 — Letra*; 1, o M .
Dia 18 —• Letras X a*5.
R':o do Janeiro, jul-ho de 1521.
iYiindKco'Ferreira, cln Costu. Jmitoi

Ditrector-presldonte.

Sr-. Acclonistus que
din. 12 rio currenie,
pagamento rio riivi-
no l" somestro do

i razão Uo 12 «j» ao

atendidos
hora»

á seguinte

Esgotos da Capital Faéíral
A Conipnnbia The Riu dc- .laiMileo

City Inipru* emi-nls nrr-nnc «o publleu
i(ti. pelitH svmh vnntrntnft roít» o Gurvrr-
m> I»'cilernl e »ri;ulnmrnlu-i c-n ->%nr
»6 ella iindrrn r.verutcir cf-M-M^iirr
«liras de en-ceco» mesmo iin Mdlc4oaae*i
uii trtrnorditKirín-* »ohro nn nuttn ca-
híiIíhh<.<4íl-m v (ptuhriii nltcrar oo rr-
uonNtriiir as Jii rxlslentes. Ppm-bie
mnls quc ns infrai-lorcs csllu >«>d1us
pelos mesmos cou*ralos r. Instr-aor-Ae^,
ii ili'iniili-*üo innneiljiita cias oUrmi cxc-
uuOidic-f c iHiilta.i.

Doenças
venereas

Tralamonto cnida-
doso o rapldo quan-
to |Kissl-,c»l da go-
iiorrliétt (corrimen-
to) c» da* suas
compUca<*n«!í na

urethra, probtatii, testículo-., bexiga,
rins. utero e ovarios; da sypliitb, dos
cancros moles, das adenites, cto.,
pelo DU. JUI.IÜ DE MACKDO, á
rua da CARIOCA 51 - A (de 8 ás
II u dc 1 ás S.)

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL MO <*OIO BâPTISTA)

Syp-Hti» a maltatias dos ergãoa rjenito-
urinafios. Consultório: Viueade de Inhaú-
ma, mZ, proiimo á An-enida. Das 10 ' .¦ ás
1Í h«««. ««rte 4.*»*

Dr. GEBHARD HROMADA
CIRURGIÃO

Antigo primeiro ,-issistente do Pro-
fessor Sohnitzler, Vionna Anti-
go assistente! do Professor Payr,

Leipzig.
ALTA CIRURGIA -— MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATHERffKA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório: Aaaembléa 100 — Tel.

Central 3301 (1,30 h. a 4,30)
Residência: Rua Goulart 15,

Telephone Sul 685
j-ifiiiri*'*i^'*'*""'**"""*"r'*j-* '

JMV Vl-U?
Sabonetes Finos

LUCY R., a.... $500
PARA BANHOS, a 5600
LAURA,  S700
LAMBERT,  .$900
LUCILIA, a.... ]$200
COLÔNIA,  |$SO0

E muitos outros

/^^Lambert
Rua 7 de Set. 92

QUEREIS GANHAR EM TUDO ?
l'SAE TALISMÃ"* DF. JCRÜSALEM

(DefaMider Indígena. O mal*
completo»

Para destruiijãe do moequitOH e outros
insectos, ináo cheiro cm caaaa mor-
tuarias, bem eomo para deeviar 03
máos elementos nue permanecem naa

habitaijões.
Preço, BfOOO — Pelo Correio, 6S500O

Kopresentatitc: A. J. Henrique.'- — Rus
Theophllo Qttoni, 16Ü.

PARA LIMPEZA DA CA-
BECA DAS CRIANÇAS

Ulco lndÍE<-n:i iierfnn-irii»
\1DItO, 2%; PELO CORRKIO, «300

A ende-ae em Iodai, as pcrtnpurlitf,
d-recarlu, pb«rm-!fi-ia c bartoarina.

^mmmw—M3*M.ram—ja—vilí3mm8~afB-
I 

^ (Antarctica)
-Cntrcgs • domldllo

Fones: Central 2587 •
2993 aa Norte 422S

-**** mm.f*-, — — — -------- "¦¦»"* "¦••nil-#|TrX1*l»J»*_n_'l.

DR. ROBERTO FREIRE
Cirurgia st-ral i» pl-^tica da f*ot».
— Rua 8. Jc-sc, .-IJS —- tieguadas,
iiuartuH i». iOiUií-feiraa, dua 16 âs
18 lioras — Telepho-ae: Oem-

.**--- L
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OLHE PARA ESTE SBLJLO
DE OURO

Existe um só Congoleum •_
esto c o Gold Seal Congoleuni,
identificado pelo Sello dc Ouro,
conforme se ve ao lado. Este
Sello de Ouro vos protege contra
as imitações das coberturas para
assoalhos c vos dá a protecção da
garantia da devolução do vosso
dinheiro. Acha-se collocado numa
ponta em todos os tapetes de arte
dc Congoleuni, assim comu cm
pequenos inlervallos nas peças
quando vendidas de metro a me-
Iro. Tende o cuidado de verificar
o Sello quando adquirir estes
tapeies.., .

Os tapeies da Gold Sra!
Congoleuni mio purli-
culármentc appropriados
para salas ile jantar. Os
líquidos ou malrrias gor-
durosas nào mancham
cslçs allractivos tapetes,
us qii.i.vs são limpos com
muita facilidade,

Estes tapet i -^j ® "^1 ão um
igFyr r^í%W Wp-*^ 

~~&r ^HP^ ~*w ^ÊÊr vE0 *~w *t_w ^ttw -tí^oi*. Vr^^-w «=£ftJuA_t~m- *<m__f>v' mám»_>_áWm, «qj/ tÇ_e$t

r

¥ \J?^KJíQh easa
Que resplendor e alegria dão estes tapetes-

a cada quarto! Os seus attraclivos padrões c
lindas cores dão a qualquer casa um maior

prazer cm viver nella. Nào admira que as
senhoras dc bom goslo através do Brasil esle-

jain adquirindo os tapetes de arte Congoleuni
de Sello de Ouro, em logar dos tapetes de lã,
etc, que já estão fora da moda.,

E' muito difficil encontrar um grupo, de
tapetes com desenhos mais lindos que os tape-
tes dc Congoleuni. São fabricados em tão dif-
ferentes eslylos e cores que podeis ler a certeza
dc.encontrar o que desejaes, quer para dormi-
torio, sala dc jautar, cozinha copa ou banheiro.
Tendes á vossa escolha tapetes dc padrões sim-

pies ou artisticamente trabalhados, com bellis-
simas combinações dc cores, encontrando, por-
tanto, aquelle que desejar.

ECONOMISE TEMPO E EVITE
ABORRECIMENTOS

E mais ainda — a maravilha, destes tape-
tes alem dc sua belleza. são muito pru ticos e
sanitários. Tem uma superficie firme c tão
espessa que sáo á prova d'agua, gorduras,
liquido» e a toda a qualidade de sujidade. Nada
penetra nelles* não apodrecem, nem se daniiii-
ficam. Para limpal-os, c bastante passar unia
ou outra oceasião um puiinu humido que rc-
inove toda a sujidade, dando-lhes o brilho como

.sc fossem nuvos. Os tapetes Congoleuni são
tão fáceis dc collocar como são laceis de lim-
par. Simplesmente deveis desenrolal-o c esteu-
del-o no assoalho, e, dentro de poucas horas
ficam tão lisos no assoalho que nào enrugam
nas extremidades e nunca parlem nas pontas.
Nào necessitam pregos, cimento ou qualquer
outra forma dc segurança.

A' PROVA DOS 1NSECT0S

São lambem muito duráveis  resistindo
a passagem continua. IV outra grande vanla-
gem — formigas e baratas nào lhes causam h
menor dainno.

PREÇOS MÓDICOS
Ficareis admirados ao conhecerdes os b&I-

,\os preços porque são vendidos estes ineguala-
veis tapetes de Congoleuni., Com todas a.s
vantagens acima ennumcradas — padrões
lindos, cores beüissimas, com as facilidades de
serem limpos c collocados, resistentes e dura-
\ ois — custam somente uma fraeção do qtie
custam muitos outros tapetes. Qualquer pessoa
podo. facilmente adquirir os tapetes CoagoVnrm
Sello de Ouro.

Lembrae-vos ainda que, quando adtrairrr-
des o Congoleum, lem este a garantia absoluta
ele vos dar cabal satisfação ou em caso coníra-
rio, a devolução do vosso dinheiro.

TAMANHOS B PREÇOS
£1X1,1,i -lm,5B .•. -» •»¦ r«l ¦- ~ H i» -n • . . i»; ;••

2m,75 iim.títí ., •„ ,, ,-_,-.,. ., L.j ,. . .
*»IH.K> OÍIIimU i«j (jj ly tq »¦ [t] >. ;a) •¦ * Ijy • .j

¦MÍlljlD tvUljlD ;»j _»] i». •' \a\ i«y __ *'_ •_>} }•} ;•; • ly ¦

250$000 i 2m,29 x 2m,75 . , . m .„ H a a .
20ü$000 im'8-' x 2m,75 . .., ,.,,.,,., ., ,„ .. .
J 7SÇ000

ÍJrn,92 ,\ Lm,83 .
[Om,92 x lm,37 .

1585000 |pm,46 x Om.92 ,.

a . ., 1265000
. _ 1055006
. . 86$000
. .: 28500G
a ... ¦_ 9.J.300

A' VENDA NAS SEGUINTES CASAS:
Red Star 
Paro Koyal 
X' Brasileira 
Casa SUüfllia 
Ao 1» BWHtoh-o 
Casa coloinho .,
Casa L^eitüo 
Vlrmino Kcxitct, & Irmãos....
sintm. (Jju-ioc" •'
Casa A llemâ 
«tias* Skm 
A. Baptifita Dinia 
Luis Nunes 
Ao Confortável •• ••
Rodrigues Carvalho & Cia. .
Caa* Osório 
Palerino «t Comp
Cunha Pinto «*i Comp
A Mundial 

A Ideal 
Casa Aemunionga 
Tap«'i;nria Anistiou 
Ao Leão dos Mares
ClUia Sioti 
A Mobiliária Primor 
A Itóbiliiidora 
Cata Rosu o «Uva 
Casa Doík Irtnitos 
O Ceíitonario 
Rurilmau «t Irmão 
David Itllmiri 
Cs.á;i nopubllcn 
Casa Bella Aurora 
Samuel Llnet.kl 
Moreira M«*«iulta & Comp. ..
Motilliarla Cattcto 
A. M. Rabelki 
Pitrc. UlBsautu 
C'u«« Osório 
LlatiH dú Sol 
<.'ai^« Paulino da Silva
A Xüivu
A. I*'. Costa 
Cintra & Machado 
t''anit do Júlio 
Ck>l*-J Stax 
Cana Kubin 
A Mimosa 
«.'.'asa do Chwo 
A Mohilladora Braíileira ...
Caea V«;rdc 
("a^a. Nortti Americana 
•Stereiilal t C-mp
Cai a tíieu < • ¦ • •

Itua Con.alvvn Uias
Largo do são pranclBOO
Largo de São KYaiiolsco III u
Avenida llio Branco 7U a *>t>
Avenida. Itio Branco 100
Avenida Itio Br.inao llt
Largo do Santa Rlta
Rua d«< Carloci
Rua ila Carioca
Rua da Carioca
Rua «Ia. Carioca
Rua. da Cariou. ...
Rua da Carioca 70. s.bradc
Rua 7 «ie Selonibro S-
Kua 7 «lo Setembro 16-
Rua 7 du Setembro l!M
Rua 7 do Stembro 211
Uuu. Suo iloeé t ¦
[tua São .losó d»
Rua «ão José 71
Rua Kvaristo «la Voigu '•»«

•i:

111

liS

Rua
Rua.
Rua
Kua
Run
Rua
Rua
Rua
Kua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua

Passeio
PtUitíüto
Cattcto
i;'.-ltt<:tc
Cattete.
Cattete
Catteto
Cattete
Cattete
Cattete
Catteto
Cal talo

«Io Catteto

71)
UO

:iu
7!)st
miun

101
10S
II,".
171do Catteti

Ao Catteto 26o
do Cattete 318
do Cattete 335
do Theatro Sil

 do Thcau-u 211
Pra.ja Tiriulouloíi 5U
Rua da Conbtltuiijão -
Rua dos An-dradaii 27
Kua dos Ourives 39
Avenida Molu do Sa
Avenida Men» do Sá
Avenida Mem do Si
Avenida Mcin de Sã
Rua da pastagem 43
Rua .Senador Euzeblo
Rua Senador Bua.blo
Rua. Senador Kuzobio
•Rua K«uad«r Vlusebio
Rua tíciiaâor Buíwblp

33
10
71
113

77
SS

115
117

.l.orncr & Come. ...  
Leon Quorlzensteii
Tapeçaria íli; Mauro 
Stsvoro Dantas «*c Comp
Cütiu Alliança 
A, Sclinelder 
A Liberdade 
Aoa Doití BHas 
IjuIs. CbetTnaii & A. Clieniian...
Casa Piei 
Jl. Cosia o Sá 
Daim tV: Irmão 
Casa SUber 
Casa Donu-riüca 
Cnaa David 
Casa Ingleza 
Casa do l.ti i«- 
Casa Cabra 1 
t;a»K Garcia Pilho 
Alfredo Sandlcr 
Casa tião Francisco

NICTHEROY:
Adolpho Sehuarlz 
.1. Borges «V.*. Coinji
A. c. Fortuna 
Casa Centenário 
A Confortável 
.lacoli Tubenselilal. 
Álvaro Aree 
Souza & Comp
Jayme Waltier

PETKOVOLIS.
Samuel Stradiman 
«'Icto Grandi 
Casa Xavier
Joaquim Thoma:; «t Comp. ...

BAKB«\ DO l'lRAH\i
1'Vi'ia & Spiudoia 
Casa Chio

CAMPOS:
Casa Kortuuna
«'a*».' Uiuniy 
Ríibtllo & Kitlio 
N'otre Oame de Caninos 
lübctro Baeirio (Casa lílstrcHa»
Almeida Canjpista 

UAKRA MANSA:
paraiso tlaa Damas 

Rua Senador Buacblo ",j
Rua 1'Xa.io de Sá Si
.Rua Madtlock Lobo T;i
Run São Pedro ^7
Rua Visconde du llaúua •
Rua Visconde du ltaúna. H
Rna Visconde de liaiina ll
Rua Voluntários da Patrin
Kua Visconde dc ltaúna li
Rua 21 de Maio Iti-'
Rua 21 du Maio n. fiOD

Kua
Rua.
Rua
Rua
Rua
Rua
Rua
! íai a
Kua

Cons. .Maga dr
\rohinti Cordeiro I
Barão do fcíom 1

du Ouvldor71-7."
doa Ourives "^
21 <1«- Maio 2B0
Sã,. CÜMlionle 1 I
ila Passasuiu 17,
Arrhhifí CJordoiro
7 de Setembro 102

Castro
80
tito !i

RA 
TI «^lfv\ ¦ a ***-¦**-£3. 1 1 '*»%

Lr\ 1 1 %Zjitl m m m ^mS_t^

Botaíygri
130

Kua Mare.e.iini Deodoro OV
Rua da ConoolijHij 27
Rua da CoiicolrAo ;:ft
RniL Marechal ücodoro SU
lí.ia Vlaoondo do I üo Bran to UO"ua Vitx-oude cio r;io Branco üiJ
["lua Maroohal i>íoóoro 70
Rua Visconde do Craguay US
Ituu Barretos a

Avenida lã dc Novembro 130
Aveniri-i 10 do Novembro 1!J!
Avenida lã dr. Novembro i'Jf
Run 1"« do Novembro 661

Rua Governador Portella 1
Rua .Vircliaiiu Garcia 0

R\la 15 dc N<iv<mbro SM
Rua Bar-a/« do Cotegipo "'i
Una IU dc Maio «o
Avenida 7 de Setembro 161
Kua Barão do Cot-r^p,-
Kua 13 do Maio .V

P-i-ar» Poo*.-<- «ic Lrjaa 21-B

B) LINDO LIVRO COLORIDO DE PADRÕES
Mandaremos u nuem pedir uni llndu llvrinliu mos-

trando uu iwdfOca « cores destes maravilhosos taijetes.
As donas du casa o todiia as possòas de bom gusto
aelmrãu 'iu mesmo mim. verdadeira insiilragão, iior'causa 

das sugsestõo3 que contúni, í|úd as.liubilitarão n
embellezur «itmlquer cuinpaiv.liiieiito da casa.

Cortau u "eoupou" abaixo b remttèl-oni Coiisóleum
Co, of Dolawaro. P.ua Tlic-otilillu Ottoni.v„0. llio dc Ja-
nolro, u rooeberols o livro peíá volta do correio,

VOSSO NOME.

•

\'OSIáO ÜNDERECO.. .... •.... ..... :.w

NOME 1)0 VOtíüü FORNECEDOR

UNDEÍIJÍCO ÜO VOSSO FORNECEDOR ....

ESCREVEI LEGlVÜÍLMJiNTE

11 — 7 — 9Z<1

COMPANHIA CONGOLEUM«oe: delaware
Rua Theophilo Ottoni, 36, l.y—Bnd. Telegraphico Congoleum-Tel. Norte 3714

RIO DE, JJLTTm~I~ÍCD
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GOVERNO Dt CIDADE |:>ao*——¦ CÃO TEMIont I I
A «SKSSAO T>K IIO.NTKM

AccUBAiidii a. lista da porta a pre-
sença de .IU senadores, a- hora luihi-
(uni fui declarada iibortu u soshiio,
huihJo approvada, sem debate, a ucía
da reunião antnrlor.

Do expediente constaram proposl-
«Soa vindas da Câmara o toruiu lidou
ob pareceres divulgados.
aourjARioa com o governo
Annunclada a liora destinada ao

expediente, pediu a palavra o ar.
Hueuu Brandão, quo Jimtlficou n
aprosontnçfio do um ro(|Uorlnionto,
afim do nuo ficasse consignada, em
acta, a solidariedade- do Senado au
presidente da Republica, ao governo
do Estado dn íí. Paulo e às forçnH
armadas fieis â- legalidade, na re-
pressSo da sodlçfio militar ctuo esta-
lou na capital daquello Estado.

Apoiado n requerimento, nilo ha*
vendo «luoni u discutisse, foi dado
como approvado, falando, entílo, con-
tra o mesmo o tu*. Monlz Sodré, i|Uu
asseverou ser a matéria contraria ao
regimento, pelo quo fazia essa decla-
ruçfio do voto.

Ò sr. Benjamln Barroso secundou
o representante da Bahia, tendo
egual procedimento o sr. Gqnçalo
Jlollcnberg.

Defenderam o podido os srs. Ru-
bello, Azeredo e Lyra.

ORDEM DO DIA
Sem debate, foram a seguii- vola-

das, de accordo eom os pareceres da
Cániara, as seguintes matérias: 3'
ila proposição da Gamara, conside-
rando do utilhlado publica a Asso-
elaqão Beneficente Üo Corpo dc Sub-
Officiaes da Armada, a Pedoraçllo
Brasileira das Ligas pelo Progresso
Feminino o a Pro-.Matre, com pa-
recer favorável da Commissão de
Justiça c Legislação; única da pro-
¦posição da Câmara, approvando a
Convenção sobre uniformidade da
nomenclatura para. a classificação de
mercadorias, assignada, em 1923, em
.Santiago, pelos delegados brasileiro-,
nom parecer favorável da Commir,•
silo de Diplomacia

Agradecendo n «ua olelijAo, u pre-
sidente procedeu ao sorteia para os
riseulIiiiluH relatores, sendo apurado
o ricguliiin resultado!

Vldal Ramos — AniUZOnUH, Pará
ii Maranhão! Uturo tíodrí — Piauhy,
Ceará c Rio Grande do Norte; Be'i
Jamlii Barroso — Paruhyhii, Per-
niinrbuoo n Alagoas; Lacerda Knin-
uo — Sergipe o Buhla; Carlos Cavai-
cuntl — Espirito Santo e Rio do Ji-
noll'01 Ferreira Chaves — Minas üa*
raes o Dlstricto Federal; Rosa 0 Sil-
va — S. Paulo o Paraná; Paulu dn
Frontin — Santa Catharina a Riu
Grande do Sul; e, Jeronymo Montei-
ro — Goyaz e Matto Grosso,

Aoto uontlnuo fui levantada it sc.-
uüo.

COMMISSÃO DB constituição
Reunida a Comin,ss."u de Consti*

tulçao, foram iisslgnados os seguiu-
tes pareceres do sr, Lopes Doncal-
vos! favoráveis nos víton du projecto
As resoluções do conselho: equipa*,
rando us vencimentos dos motoristas
titulados da Prefeitura, nus do actual
motorista do automóvel do prefeito;
'perfnttilndo nus alumnos do 1" uo
¦I" anno da Escola Normal, quo do-
penderam du uma matéria, a rnntrl-
cuia nu curso Immediato! e, regu-
lando as nomeações de docentes da
Escola Normal, nos termos do art.
125, paragrpHpho r do decreto'.IUO, de 8 de março de 11104; o,
contrario ao veto do prefeito ti re-
solução do Conselho, equlparando o
cargo de escrlvfio do Deposito Cen-
trai Municipal, ao dos escrivães das
agencias da Prefeit'"-*

CÂMARA
Aze-
Hei-

Barbosa,
presença

do parecer da Commissão dc Finau-
cas. opinando pelo Indeferimeiitu du
requerimento cm- que Pedro líodri-
gues Soares, telegntphista chefe da
Repartição Geral dus Telegraphos,
solicita melhoria da aposentadoria
que lhe foi concedida; e única do
víto do prefeito, á resolução du Con-
selho estabelecendo que, uo caso de
mobilização, sejam mantidos aos
funecionarios o empregados munlci-
paes de qualquer categoria, us pro-
ventos dos respectivos cargos ou cm-
pregos, com parecer favorável Ua
CommlssBu de Constituição.

Nad.i. mais havendo, foi levantada
a sessãu.

«205LMJSSÂO DE POnERES
Pela primeira vez se reuniu, hon-

tem. a Commissão de Poderes, pre-
sentes os senadores: Rosa, o Silv:«,
Carios Cavalcanti, Vidal Ramos,
Benjamin Barroso, Jeronymo Mon-
telro, Lauro Sodre e Ferreira Cha-
ves.

Acclamado o sr. Rosa e Silva, as-
stimiiu ã presidência, sendo procedida
a eleição dos directores da Com mis-
são. Depois de recolhidas as ceilu-
Ias foi constatado terem sido ciei-
Ins -presidente e vice-presidente os

Vsrs. Rosa e Silva e Lauro Sodré.

A SESSÃO DE HONTEí*.
Presidida pelo sr. Arnolpho

ve-do u secretariada pelos srs.'
tor de Souza e Do.-niugoi
a sessão teve inicio eom i
de 0'1 deputados.

Lida a acta da sessãu du véspera*
Io sr. Baptista Bittencourt declarou
que torla votado a favor da decre-

! tação dii estado de nilio, se presente
ia sesnão em que a Gamara vutuu
I essa medida,
i Approvada -a acta, passou a ser li-

do o expediente, quo careceu du im-
Tratados; única i porlaneia.

A seguir, o sr, Nicanor do Nasci-
mentu justificou o projecto du pro-
moyão doa tíargerntos.

Huuvo, depois, oa dermlc* a pro-
poriitn da moção de solidariedade ao
governo da. Republica, apresentada
pelu sr. Antonlo Carlos, tendo oc-
impado a tribuna vários deputados,
como notlciamoe em outro logar.

No Ministério da Fazenda
Ao seu .-ollega. da Agricultura o

ministro solicitou esclarecimentos
sobro uni adeantamento au dr. Ke-
lippu Aristidcu Cairc, director da
Estação do Pomiuultura de Deoduru,
na Impontaiicla de 45*000$0(I0, para
attoniiei' a despesas relativas aos
mezes de junho, julho o ayosto do
cofrento atino.

li ministro solicitou providen-
cia:: dn seu collega. da Agricultura,
no aentidu de ser enviada, uma rela-
ção, relativa a adaantamentos aos
oncarrogados de Estações ile Monta
da Directoria Geral dos Serviços de
Industria Pastoril, nus Estados.

ü ministro solicitou audiência
uo seu collega da Guerra, relativa-
¦mente ao requerimento em que o
01 ia 1) Sportivo de Equltação pede
uforumento da arca occupada por
suas dependências, a avenida Bar-
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thulumcu du (Jusmãu, desta capital.
O mliilstru deidgnuu u chefo do

Laburntorlu Chlmico dn (.'usa da
Moodu, Manuel Alves du Itucliu Pln-
to Junlor, para oomo representante
du governo Junto ás ülmpresas du
Mlni-iaçfiu "The St. John .d'El Ruy
Mining C. Ltd.", em Morro Velho,
ii "The Ouro Preto Oolll Mines of
Bruflll, Ltd", em PllSBHgom, eucarre-
gur-se do reculhimentu do uiiru u da
lu-iita provenientes das referidas ml-
nas, ficando dispensado do inostno
serviço u lente da Escola de Minas
du Ouru Preto, dr. (liustíiu Guines.

O inlnlstru negou approvaçáu
au actu pelo qual u dolegddu fiscal
do Thesouro no Paraná annoxou á
Alflllldoga de Paranaguá n cullec"to-
ria Coderal de Güaratuba, naquelle
Estado,

O director da Receita declarou
uo colloctor da Barra de São João
ler sido arbitrário o noto desso exu-
ctor, Intimando Bolmlrn Furtado ile
Carvalho a entrai- com o Imposto
de 3 "," de imposto sobre Juro de erc-
dito hypothecario o antlchretlcu, nus
termos" do artigo Ull do decreto nu-
mero 1:1.-1:17, de 1 dc abril de l'Jl7,
visto tratar-se de uma disposição re-
vogada,

o ministro deu conhecimento a
Câmara Syndlcal de Corretores de
Fundos Públicos haver mandado ad-
mlttlr á cotação offlclal T.liOl apo-
llces no portador, representadas por
cautelas nominuos de 1:000*;, cala
uma, juros dc S "|" emltildas em vir-
tude ilu decreto n. 2.021, do 1" de
maio ultimo do poder executivo du
Estado do Rio de Janeiro, e a deli-
beração municipal de Campos, n. 251,
de 8 de julho de 1922.

No Ministério da Marinha
O ministro du Marinha communi-

cou ao seu collega da pasta da
Guerra que, ate hoje, nâo foram ain-
da apresentados á directoria do Ar-
senul do Marinha, desta capital, os
operários reservistas navaes, Octavio
"vlalvy ""racho, Claudlonor Borges
dos Santos. Claudlonor Marques
Monteiro, Norlval Ferreira dos Reis,
Severlliô da Silva Brandão, e Eduar-
do Ferreira Guimarães, excluídos do
serviço militar, desde abril ultimo.

S. ex. solicita desse seu collega as
necessárias providencias para que os
mesmos reservistas navaes, sejam
desligados, afim dc iiuc possam com-
parecer aquella repartição, onde us
seus serviços estão sendu precisos.

O ministro da Marinha resol-
veu deferir O requerimento em que
o capltão-tenente Anuibal Brasília-
uo Pereira do Lago, pede. para effel-
tos de sua futura reforma, o periodo
du I" do abri! do 1S'J". a 23 de dc-
nonibro de IKUS, durante o qual ire-
quentou com aproveitamento, o
n 2" ii unos do curso seciinduriu
Collegio Militar desta capital.

—- O ministro da Marinha partici-
pou ao sr. embaixador du Bélgica,
nesta i-upilal, haver sido entregue,
conforme desejo do governo daquel-
Io paiz, ao 2" lenentu patrio-múr,
Antonlo Macedo Guimarães o dlplo-
ma da medalha militar de 2* ulasse,
que por acto de S dc outubro dc
1:123. lhe foi conferida por s. m. o
rei dos belgas.

O ministro da J-larinha trans-
mittiu ao seu collega da pasta da
Guerra o requerimento em que o
catraelro Francisco Cândido da Sil-
va pede para lhe ser entregue, por
intermédio do Ministério da Guerra,
u medalha dc dlstincção que. lhe foi
concedida pelo ministro da Justiça,
om virtude de haver salvo, com risco
dn própria vida, na praia de Porta-
ler.a, nu listado do Ceará, em 1 de
setembro do IDÜS", a do 1" tenente
Anuibal Napoleão. ua oceasião em
qu.- este uCflcial sc achava, tomando
banho de mar,

-- O ministro da Marinha enviou
au Tribunal de Contas o termo dc
contrato em addltamenlo ao que foi
celebrado 'om a firma, Prado Pei-
xoto «1 C. para oxccmjao do obras
necrescidas uu uontra-torpedeiro
"Paraná", não tendo sido esse ter-
nio publicado uo «"Diário Official",
por ser ;t sua publicação prejudicial
ii defesa nacional.
No Ministério da Guerra

Lenentu ric-

do

[•'oi t ranstcriiio i.

E' dever de todo homem
¦assegurar u futuro dc sua família.

Asseguro-o V„ adquirindo a terra
onde localizar o seu lar, a qual ú
vendida com as maiores facilidades
pela
COMPANHIA TERRITORIAL DO

IUO DE JANEIRO
Ituu cia Assembléa. "D—Central 2!'5I

mito José du Freitas, du Regimento
de Artilharia Ml.vtu (Campo tlrnn-
de), pnrn. a 7." Bateria Isolada de
Artilharia do Cosia (Marechal ller-
mes).

— Foram mandados semi- na l*«B*
lação do Assistência a Prophylnxia,
u capitão medico dr. Buienlo Al*
cantara do Almeida Magalhães 0
t«'inpurarluni»n:c como encarregado
da pharmaeia da Escola MU!1 ar do
Aviação o 2." tenente phiirmiiceuUco
Outttclllo Almeida; mi pliarinaclii do
Hospital Central do Exercito, o SI.
tenente pharmaceutlco BurydeH Ka-
ro Marques Henrique; no Deposito
do Remonta de Iplabus u capitão
medico veterinário Rodolpho Durues
Pn;he"o Sobrinho,

 Por actos do liontem, foram
transferidos:

O 1." i-.cnente contador Augusto
José do Souza, do Collegio Militar do
Rio de Janeiro, para a 6." Bateria
do Artilharia de Costa (Forte de S,
Lul1/.,: o 1." tenente Antoillo Loonar*
do Pcdfosa, do !i.» Regimento de Ar-
tilharia Montada (Curato dc Santa
Cru:-.), para o I." Grupo dc Artl*
lharla do Costa (Óbidos); Moacyr
da Costa Salsas, da 2.' Llaterla lso-
lada du Anillharla dc Costu (Vigia),
para u 5." Grupo de Artilharia de
Costa (Coimbra); o 1." tenente Lau-
rcntlno Lopes Bonorlno, do li." Re-
glmènto do Infantaria (Capital Fe-
deral), para o 21).° Batalhão de ta-

çadores (Natal); O 2." tenente Os-
walilo Jlaiiry .Meyer, do 2," Bata-
lhão de Caçadores (Nictheroy), para
o IS." (Campo Grande).

 Requerimentos despachado* —

Américo Tavares, reservistas, pedindo
caderneta — Declare a data do ro-
quci-iinento anterior.

João Evangelista Pinto da Costa,
1" tenente, pedindo manter sua' an-
-tiguidade nu quadro — Não pode
ser uttendido em vista das informa-
(*í)CS.

Landerleo de Albuquerque Lima. 1°
tenente, pedindo reconsideração de
despacho — Mantenho o despacho
anterior.
No Ministério da Justiça

Pela directoria do Interior furam
despachados us seguintes requer.-
mentos: .

Carl Georg Hirsclimann — Uecia-
rc onde resido actualmenle; apre-
sente folha corrida das Pretorlas
Crlmlnaes o novas folhas corridas
das justiças federal e locai.

Elsll" Olnsberg Prono — Provo
Identidade e apresente attestados de
bom procedimento moral e civil.

Thomaz Cullcliiho — Sim, medlan-
te recibo.
POLICIA

Está dc dia á Policia Central, a
2* delegacia auxiliar.

GUARDA CIVIL

Serviço para hoje: dia ã sitie cen-
trai, fiscal Napoleão u ajudante Ca-

: lirah ronda geral, fiscaes Nicnno.-,
I Libero. Ferreira o ajudantes «Mac.1-

ílo u Noronha.
Uniforme 2".

Os fiscaes das 1', 2'. • . •> • b ¦
7". 12". 13", 11" c 17* secções. devem
fazer apresentar, diariamente, ás 2Í
lioras, até 2' ordem, á ultima dessas
secções, um guarda cada uma.

Furam- considerados ausentes os
guardas 2S0, 536, 6S9 u 939.

 Apresentaram-se promptos pa
ra o serviço os guardas 395, 1.06(1 e
1.3-15.

Teve ordem para trabalhar rj
guarda 1.3-12.

—Deve apresentar-se, no dia t",
as 12 horns, ã secretaria, o guari,
25U.

Devem comparecer, iiojc. ás I I
lioras, â presença do chefe do expe-
rilente. os guardas, 1SS. 717, 20'
721, 27", MS. Sil, 544, (i7i), !.22fi,
713, 770, 1.107 '• l.*riS.

Na communlcação . do fiscal
Rocha Silveira, foi exarado o seguiu-
to despacho: Providencie o sr. alnio-
xarife, e nas petições dos guardas
;',ii! ii 1.010 o despacho foi o se-
gulnte: Deferido, de accordo com a
informação do sr. almoxarlfe.

Foram transferidos os seguintes
guardas: para a 10* secção — da
•Ia. o 575 c da Central, us 317 e 44*1;
ria 5" para a l\ o 329; da 0* para »
7J. o K.S; da 10* — para n 13', "
1.185 e nara u 14'. u Slb; da li"
paru, a 30*, u 9 72; da 13» para a
•Ia, o J.2S9; da 7a para a 5". u 1.3,15;
da Ia para a Central, o S«0; da 13'
para a 7a, o 1.013 u vice-versa., o
9 17; c paia a Gentral — da iia-
173 c da 12", o 285, ambos licencia-
dos.

POLICIA MILITAR

Miguel Madeira du Freitas tomado
posso du c.trgo de corretor dc mer-
ca d orlai, paru o qual foi nomeado
por poruvria do I) du junho ultimo,
tando, ''umu ooiitiuqueneliii deixado
us funeções de proposto do oorretot'
Joáo Oetavlü Langnnrd dc Menezes.

•— A bordo do "Kurt de Vtiux'
chegaram os primeiros 23 reprodU*
ctoTUs bovinos da raça '-Charolfioa."
adquiridos eni França pelo Mlnlslc-
rio da Agricultura.

Ea-etl animaes, que vieram cm
lioit.-: co^dlçdets, oncouti-am-ae nas
cochelras da Industria Pastoril, à
rua Matta Machado.

O embaixador da Argentina, nr.
Mura. y Araujo, eatevo hontem no
gdOiincte do ministro, com quem
conferenclou demoradnmonte sobre
assumptos.roferontes ii Importação,
daquella paiz, de batutas c outros
gêneros de consumo.

RjEQUBRLM ENTOS DIOvSPACHA-
nos pelo nrrtECTOR

DA PROrP.lEDADI" AGRÍCOLA
Luiz Antonlo da Cruz o Sllvu —

Satisfaça u exigência do examina-
dor: Irmãos Vagnottl — Dê-se vista
do parecer; Caetano de Franco. The
Dental Manufactiirlng Co, Brasil

Ltda. — Averbe-se a transferencia e
d*-se certidão; Pedro Américo ""**¦

neok _ Expeçam-se guias, de accor-
do com a informação.

Pedidos de privilegio — Vicen-
te Santomauro o Pau'o Dietrlch —
Indefenldo; Ulysse Basilli — Deferi-
do; Companhia Brasileira de Produ-
ctos Chimicos (quatro requerimen-
tos), Gonçalves Campos «t Nunes.
O. Mustad tí Son, The United Sta-
t

E. F. C. do Dnunl

•ol

LOTERIAS DE SÃO PAULO
BOB A FISCALIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

HOJE

JE- 30:000$
INTEIRO, 15600

LOTERIA DO E. DO RÍ0

30:000$ ES 10 MA 6 OS»-!
Por 2$700

J, AZEVEDO AC— Conec-niilonarlo. — S. PAULO
A' VENDA EM TODA PARTE

dilTIceis —
dor e pe-

:-u do estômago ¦— vomllus, prisão dc ven-
tre, azias, cte., tnita-.-:c com lillxir ljupe-

| ptlco do dr. Uenlcio de Abreu — I call.v
nu fim ile cada refeição. A' venda cm lu-
das ab phnrinuuias dn Brasil e no Depo-
sltarlo: Drogaria Baptista — nua l" Ue
.Março, lo — lllo de Janeiro.

711 ta-

COMPlillHIll MECHSHICft E IMPORTaPORA DE S. PftULO
Grande Fabrica de Olees e Saiscies

Oleo de Ricino (meiüGinal e industrial), de Coco, de Gergelim, de Algodão (inverno e verão),
Aromatol (para luz), de Linhaça

AZEITE DOCE MARCA "CYSNE" (PARA SALADA)

1 

Avenida Rio Branco, 63 — 1° andar
Telçp. Norto 5374 — O. Postal 15S4
Endereço telegraphico: «IA VASCO

SABÕES DE DIVERSAS QUALIDADES
\ Tclepliono: Tiihi 548

FABRICA (Rwí de S**0 Chriatovão 650
) KIO DE JANEIRO

Scrvii;o iiíira lioje:
Superior de dia, capitão Machado:

officiul do dia uoquartel-general, I"
tenente Campos; medico de dia, cl-
vil Ilvo; medico fle promptldfiu, -"
tenente Calmon; phurmaceutico de
dia, -" tenente Adhemar; dentista
de dia, I" tenente Clodomir; inter-
no de dia, acadêmico Pestana; au-
xlliar do offlclal dc dia au quartel-
general .sargento Ottillo; musica de.
promptldão, a fanfarra do regimen-
to de cavallarla; piouetc ao uuartel-
general. 2 corneteiroa do 5° bata-
lhão; ordens fi Assistência do Pes-
soai, 2 prayaa da Companhia de
Metralhadoras; ronda com o sirpe-
rior do dia, 1" tenente Saturnino;
guarda do quartel general, 2o lo-
nente Miu-iath; guarda da Moeda, 1"

nente .Mynssen; guarda do Thesou-
i, 2" tenente Pinheiro; promptldão

, iiuartel-genenil, -" tenente Wai-
ni-ar; promptidão no regimento de

ivallaria, 2" tenente Escobar; prom-
tidão no 1" batalhão, 2" tenente
lanfredo; prompüdãò nii (juartei-
onerai, capitão G.arneiro; dia nos
u-pos: no 1° balalhilo, eapitão As-
dpho: no 2", 1" tenente Limpeiru;
-i 3". li" tenente Gastão; no 4", eapi

o Augumo; no -5V capitão Mart'
I; no regimento du cavallarla, eapi-

1 Pereira de Mello; no Corpo de
orvicos Au-dliares, 1" tenents Orno,

1'nifurnie 1" (kakil.
,0 Ministério da Agricultura

udico da Junla «los Corretores
nicuu au miüií-tro haver o sr.

O.
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es Playing Card Company, tluisep-
pe Catuldu e The Vitagrapli Compa-
ny Of America, International Wes-
tern Eleetrie Company, Alfredo t/*
Gauna, Emílio Hugln, Jorge Guer-
rero c Sylvio de Azevedo Macedo —
Lavre-se o termo: Sociedade Anony-
ma Beneficiamento e lmmunlzaçilo
de Producton Agrícolas o A«ry de
Oliveira — Deferido; João Gomo;
SC, — Averbe-se a eeesão condi-
cional e dê-ec certidão; Naainlooze
Vennootsehap Internationale Oxygc*
nluni Mij Novadel — Junte novo
procuração.
No Ministério da Viação

Por portarias de hontem o íninib-
tro promoveu, na Administração de
Minas Geraes, a ü" ofllclal, pur me-
recimunto, o amanuenso Waldemar
üu Oliveira t.essa.

Por ter aceitado o lugar de
íncdiuu vetcrltui o do Exercito, foi
exonerado du cargo dc 3' offlclal
dos Correios dc Minai Joãu Ferreira
Brant.

O sr. Francisco Sá approvou ^s
loin.iJaü du coutas relativas ao '-"'

semestre de Vrll e 1" dc IO""'", da
Great Western Railway Company.

Do accordo com o decreto
lti.40- du mar«;o ultimo, o mini
solicitou ao Tribunal do Contas .i
transferencia para o Thesouro da
importância de 1.1S5-.000", cuja dls-
tribuicão á Thesouraria da lnspecto-
ria de Obras contra aa Secca*1 türa
pedida anteriormente.

Por ser contraria ao re:
mento cm vigor, o sr. Francisco Sa
mandou cessai' a eoueossüu dada íi
S. Paulo Railway, para despacho dc
mercadorias uo porto de Santos, me-
diante requisições ou certificados e.\-
pedidos pelo chefe do ti" districto da
Inspectoria das Estrudaci.

Em suluyã.0 a uma consulta do
governado!- do Territoriu do Acre,
foi declarado que o Ministério da
Viaeào nianteni a resolução dc nau
permittir que a concessão de ferias
aus funecionarios que lho são su'"-
ordinados esteja sujeita ¦¦¦ 0Ut.ru H-l
toridade o n outras regras, que nã
il.S estubt-nfi ias ti - > iirtigtJ IÍU d" l*
ei cio 14.6011 de I" dc fevereiro >'¦
11)21, que regula o assumpto; «¦ qu
aos funecionarios que entrarem n
goflo dc férias concedidas de ."U:';
modo serão descontados os veiei
mento.-; <¦ applicada n pena de aba1
dono de emprego.

Respondendo ao a\ÍM>
qua.1 o seu collega da
lhe ronieltelt por copia
apresentado pela oomnilss"'
ciai que sc - incumbiu de
embaraços que aetualnionte entra
vam o jirogrcsso da induetria ii
madeiras do nosso pai1.-., o sr. l'*ran-
cisco Sii. transmittiu hontem aquell
titular a_s informacõix prestadas s"
bre o assumpto pelai iinspectorin."1
das Estradas, de Portos. Rios c Cu-
naes e dc Navegação, das quaes con-
«tam as providenciais já tomadas e
as que estão cm via de execução, no
sentido <!•> auxiliar o dessenvolvinien-
lo da referida industria.

O ministro solicitou ao Trlbu-
nal de Contas o necessário registro
afim de.que seja paga à Companhia
Nacional de Navegação Costeira, -i
Importância de 100:00(1$, relativa ãs
viagens contratuaes rea
mez de abril ultimo, assi
da importância de -102:500

gamento ã Ama-aon Rlver,
venção a que tem direito,
dente ao mesmo mez dc

CORREIO
Por portarias du hontem

etoi- nomeou Olivla Alenca;
para o cargo de ajudante '

postal ile Cachoeira, nu
du Sul, o remuvou: o auxilia
agencia de Barra do Pirahy, no
tado do Rio, João Gomes -de Pi;
redo Sobrinho, para a. Direc
Geral; o auxiliar da. agen-
iotas, no Kio Grande,
redo Sobrinho, para a
do mesmo Estado, e
agencia de Petropolls,
Rio, Antônio Toledo
Directoria Geral.

No Conselho Municipal
A sessão foi presidida pelo sr. Pe-

nido, com a presença dc doze inten-
dentes.

A aota a-ntorlor foi approvada bem
debates e o expedie-nte escripto ca-
rece-u cie importância.

•O «sr. Lagmestra oecupou a tri-
buna para justificar uma "indica-

cãu" auliw-izau-do o prefeito a torne-
cer fardamento aos contínuos c «er-
veiitetS da. Prefeitura o contra e a
favor desse alvitre falaram
Beaumont, Baptista, Pereira

n ezes.
Em seguida o sr. Beauxnont re-

querei! traiiscripcáo uos "Annaes"

de um discurso pronunciado na As-
sociaçãu Commercial pelo si'. Leite
Ribeiro c, pátSisando-tic á ordem do
dia, foram approva,dos os projectos
Ü e 20 c o .parecer, lt:, voltando ao
seio das commissões u de n. 1-Bíl, do
anno postsado.

A eot.-n-ão Oetitra.1 fonwceu, hon-
tini, por cuniii iio.-- illvniaoK minis-
terio.s e outras repartlcflei" puWlcas,
77 piuwii/íoiiti, na importância t*>U.I
tle l:217-*700.

— i n.v.psclxj-, «ia directoria — Joa-
uulm Alves Nogueira, lntcrnacloDa-l
Machim-ry Uompany, Cuatro d'AI-
meida «si C, pedindo retvtltuicão du
caugfto — Re«tltua-«ie; N, André «t
C, pedindo transferenclii de cader-
nota kllomclrica — Tranaflra-au mo-
diante o pagamento da uixa devida;
Antenor do Caajyro Cabral, p«*-dlndo
restituição do documentos — Restl-
tuam-ac, mediante recibo; Rayinun-
iio Duarte, pedindo pagamenio — O
pagamento dependo do credito, que
já foi solicitado; Antonlo da Sllvu
Paranhos, pedindo permissão para
Installnr um niostrador ua gare ita
estação Central — Indeferido; Jo*e
Alves Mendonça, pedindo readmissão

Nã«.i convem; Antonlo Gomes
Vieira, Domingos Fernandes, idem
lileni; Jahl Henrique de Souza, po-
dlndo collocação — Nãu ha vaga;
l.eocadio Kosu, pedindo afastamento
do serviço com 20 diárias — De ac-
cOrdo com o parecer do trafego, se-
ja transferido para trabalhador de
2' classe; The Rio dc Janeiro
Tramway Light and Power Co. Ltd..
pedindo restituição de imposto — O
saldo do mez de março J.1 foi entre-
gue ao Estado, Assim, caberá A Re-
cebedorla de Kendati Externas pro-
vldonclar .-obre restituição; Cypria-
no José de Oliveira, pedindo abono

Tratando-se de nu-to oceorrido
em 1022, portanto, relativo a exerci-
elo findo, não ha que deferir por
esta directoria: Veiga. Almeida «*¦•
C, pedindo indemnização — Tendo
om vista o quo rstabolece o art. 728
do Código Commercial, indeferido:
Amandio Macedo de Oliveira, idem
idem v— Indeferido, de accordo com
o pnragrapho 2" do art. tlSS do re-
gulamento de transportes; Antônio

de Oliveira, Idom Idem — Em face
daa iiiforninotici, pague-ae a Impor-
tancia de 70$; EJduardo Juallno do
Lima, Idem idem — Inrldlndo a pre-
«ente reolamaçSo no art. 728 du Co-
iltajo Gonvnicrclal, indnterldo; JorffQ
Ellae Bonerl. Ideni Idem — ln.lefori-
do, em face do que dlupòc o art. 72S
do Código Commeri-tiil; Soolodado
C.-rrandanyense de Bloctrlcldado, pe-
dlndo pagamento — Provldenolo-se
•obru o jiagamento; Jose Dorls Gon-
/.ale*, pedindo tran-iferencia dc ea-
derneta kllometrlcii — Prove o alio-
gado; Amaro da Silveira «t C pc-
dlndo restituição du Impoitaneln;
Joaquim IManso Moreira Muls, Ma-
thlaas Douhlns de Andrade, pe.lludo
passe; Agc-stlnho .Martins dc OU-
veira, pedindo construcçAo dc um
desvio no kilometro 570; Manoel dou
Santos Lisboa, pedindo n-admiivão;
Jc-sé Estado dn Rosa. Marln da Gio-
ria Santos, pedindo pagamento, Ml-
ram Lati", pedindo certidão; Banco
Commercial do Rio du Janeiro, ro*
mel tendo umn procuração para ser
registada na Thesouraria! Robert K.
Hintz. pedindo pura ser con«u!tado
por occnnlSo da concorrência publl-
ca ou administrativa para ncinisicão
de dois auto-motrlzea — Compare-
cam á secretaria: Antônio Serafim,
pedindo collocação: Antonlo Joaquim
Terra Passou, pedindo paeac — Com-
pletc o sello.
No Lloyd Brasileiro

O vapor "Affn"°o P<*nna" enlrarâ
hoje do Montevldío, devendo sair no
dia 10 para Belém;

 O vapor "Ruy Barbosa" 6 es-
perado de Hamburgo, amanhã;

 O vapor "João Alfredo" che-
garfi de Manáos no dia 14 do cor-
rente; ,

 O vapor "Baependy", procetlen-
to do Rol*m, 6 esperado no dia 17
do corrente;

 O vapor " Com mandante va*-
coneellos" sairá no dia 16 do cor-
rente para Porto Alegre.

PIANOS E MUSICAS

Gasa fflrfhur Napoleão
Pianos: BECHSTEIN e BLÜTHNER

(AS 1'RIMEIRAS MARCAS ATiIi"r**f*«S)

PLEYEL e ERARD
(AS rKDiEIli_\S M.*iRC.\S Ií-l~L*^C*I_AS)

I-JTPRESIí^^ANTES: —

SAMPAIO ARAUJO & Cia*
Avenida Rio Branco 122 — RIO DE JANEIRO
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Agricull ur

studítt

Bffl PORTUGUÊS DO BRASIL
CAPITAL RS. 50.000:000$000

Contas Populares até Es. 30:000$000 ) ™<*
Contas Limitadas até Rs. 20:0005000 ) DE 4%

Recebe tambem depósitos a prazo e com aviso prévio,
offeiecendo as melhores taxas do mercado

RUA CANDELÁRIA, 24 - RIO DE JANEIRO
Filiaes em São Paulo e Santos
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i?(k;ami3S -\os f-EN-noirra Mi;nict'.s visitai;, no intbiikssk d*
sfvs nor.vTi~.> ds appaiu-mios oi*tuoi*i:dicos Bxr-osTo*-

EM NOSSO ESTABKTjEOIMENTO B QITK OBTIVERAM NA EX-

abril.

o dire-
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Rio Grande

;::• da
Va-

;uei
lorln

de Pe-
.\thos Figuel-
Admlnistraijão
o auxiliar dn
no Erftaclu do
1'iren, para a

POSIÇÃO UO GENTENAIUO UMA DAS MAIS AI/ri\S RE.
COMPENSAS (Dll'IiOM.1 DE HONRA)

srs.
Me-

O Prof.
"Iro*>n<o« lio
roaiea clientela

PARA HOMENS, SENHORAS E CIlUNÇAS

Lnxzarlnl, ilevendo nii««*T«iar-.c para viniln- ou .cru, Kntahvl».
Norte, onilc o tnpefani <:eniena« ile ilnt-nlcs, avisa a ra:i naane).

que «0 «.'«tara no >.cii coomallaarlj lio ltio até o dia

15 DE JULHO
Roga-se não esperar os últimos diati, sondo todos om r.ppareUros icnos

«.oli im-illdiu^ 
£ uma m0lestla ua ou:i! o doente está diariamente amo*.-

.,,.'d«, craves perigos nue são conhecidos lieio nome de Estrangulainento

Hcniiurio Esta moléstia (na maioria dos casos a intervenção do eirur-
„',,..,-, atra-<ad-il ás quaea estão sujeitos os liornioao*. è tao grave qua

ei? pSufeM hoíaírpaí-ain da vida 6. morte, wttrendo terrivelmente tudo
lato nor causa que muitos deste* doentes compram cintos nao adapta*/..»

fu aualidacfes de suas hérnias, ou vendidos per pessoa- incompetentes.

O estudo das diííerentes Hérnias, das suas fôrmas e posição o. do grac «ja
u coiuuj u" desenvolvimento ' de muita importância na

contenção, para o tratamento das Hérnias
e deve sempre servi:- de suia aon srs. ma-
dicos para aconselhar aos seus doentes o
cinto a ser fabricado sob medida, segundo
a qualidade da doença.

O cinto Electrico Orthopedico do
Prof. Laíimrlnl ó um maravilhoso appare-
lho telto sob medida, sen: :ien'.-.uma mola
de ferro, unrnpletamente de tecido Elaatl-
co, leve, in.isivel e suave, permittindo ao»
enfermos monur a cavallo, fazer quaiquor
trabalho ou fadiga, contendo a mais volu-
mosa quebradura a qual será fixada ora

brevÍ3EÍmo tempo.

AVENIDA GOMES FREIRE, 124, SOBRADO
PX)B CIMA DA PHAUMACIA — ENTRADA PEÍ.A RUA DO ItKÍSENDt"

ABERTO DAS 10 DA MANHA ATE' 5 DA TARDE

li Na Prefeitura

Tornos de Nielsen & "Wmüier —* Copenhague
ARMANDO BUSSETi

se - Rua í
RIO TD'

ião Pedro —

il JAIN—IRO
ae 37 - Rua Florencio de Abrau-87

SÃO PAULO

innmT"i"^n.niT,TOni.Tniim^

O prefeito, liontem, concedeu qua-
tro mezea de licença ao guarda mu-
niclpal Seraphim Gama e doia me-
zes á adjunta de 1" classe Noémia
Amaral Osório e a adjunta de 31
classe Nndina Pinheiro (.luimarães.

— O director de loistirucção assi-
gnou hontem os seguintes actos:

De«ígiiaii4o — Atí adjuntas Ht-ioi-
sa Laura do«3 Rela Pontes, para a
2' escola mixta do. 11" districto e
Carmen Monteiro de Souza Ferreira,
para a -3 mixta do 1".

A substituta do adjunta Amélia
Cdfelho da Silva, para a 4" éscblü
mlxta do 21° districto.

Dispensando —¦ As substitutas dc
adjuntas Chi*ysa dc Bittencourt Coe-
lho-e Uiirra Pires Ferrão.

\

EXIJAM AS CÁPSULAS DE

APIOL ALPHA
O MAIS ENÉRGICO REO-ULADOR DOS

I8COK8.-MODOS DAS SENHORAS
LIC. UKI'. SÀUDÈ I'L'BL. N. "JS. 1>L 19-2-1900

TRATAMENTO DA OZENA
Ur. ScbastiSo César du Silva trouxe e

upplicu as Vi^cínas de Uotet, de Viena»..
.Nariz. Oai-franla c Ouvidos. OuvWor, 189,
das 2 íis 5. .'¦¦-.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTESTINOS, FI-SADO E NERVOSAS

MIOS X. Dr. Renulo de Souza Lopes,
prof. da FKu<«J»de. R. S. José. 39. Vol. da
Pátria. 33.



ppppp-sp»^^ j^f-jjpp*

KOTAS MUNDANAS
ANNIVEKtiARMJS

"Fazem annou hoje:
A «enhuru d. Martha Brnndiio Bo-

drí, esposa do Reneral reformado
joiuiultn B, do Abrou Sodré;

O ur. Eplphanlo Cardoso do
Campos, funcclonario municipal;

—- O dr. Caetano da Silva, clinico
nesta capital;

O coronel Pio Dutra, ex-lnton*
dento municipal o chefe político na
ilha do Governador,

A senhorlta Maria da Gloria,
íilha do marechal Fontoura, chefo
do policia do Districto Federal.

O sr. Antldlo Ar/.iui. dus Santos,
do alto commcrcio desta capital;

O Bi". tinrlciH Gotfi, geronte da
Fabrica ilo TecIdoH tíapopemba.

Festejou hontom o neu anni-
versarlo natalicio o sr. Joaiiulm Cor-
r6a da Silva, nogoclanto o Industrial
nesta cidade, que tovo onsejo do ro-
cober, por esse motivo, Innumeras
demonstragõcB do sympathia dou seus
amigos o admlradoroB,
NUPCIAS

Itcallza-Ho amanha o onlaco ma-
trlmonlal do sr. Antenor Kolly com
a senhorita Holotsa Brandllo Wcr-
neck, filha do sr. Américo Werneck,
chefe do secç5o do Banco do Brusll.

O casamento religioso serfi. fts 8
horaa, na matriz do Engenho do
T)entro, o o civil ds 15 horas, na rua
Conselheiro Agostinho 54, reoldon-
cia do pau da noiva.

FESTAS
Reallza-se, amanha, âs 1G horas,

no palacete da senhora Barbosa
Vlanna, ft praia do Botafogo, a pri-
meira "Hora do Inverno" do curso
Angela Vargas, tendo sido organiza-
do, para essa festa, um lnteressanto
programma.
SOLEMN1DADES

No dia 14 do corrente, roallza-so
a solemnidade annual, promovida
pela directoria do Instituto do Pro-
tecção. e Assistência á* Infância do
Rio do Janeiro.
OHAS DANSANTES

Nos salões do Palace Hotel reall-
ia-se, amanha, das 17 ás 19 horas,
u» chã dansante.

 A directoria do Hotel Gloria
fará realizar, depois do amanhã, nos
salBes do sou estabelecimento, um
cha dansante.

 Noa salões do Copacabana Pa-
lace Hotel, terá logar, depois do
aiiianhS, das 17 ás 10 horas, um
chá dansante.

 A directoria do Jockey Club,
commemorando o anniversario do
sua fundação, realizará um chá dan-
nante, no dia 16 do corrente.

 A directoria do Club de Sâo
Christovão, realizará no dia 19 do
fluente, um chá dansante.

HOSPEDES E VIAJANTES
A bordo do vapor "Princlpessa

Mafalda", ê esperada nesta capital
acompanhada do sous filhos, a cs-
poBa do embaixador da Itália, maré-
chal Pielro Badogllo.

 Km companhia do suas filhas,
partiu hontem para Lima o sr. Er-
nesto Tczano Pinto, ministro do Po-
ru' nesta capital.
FADIiEOIM-BNTOS

— MODEST1" GRANDMASSON —

Falleccu hontem, na avançada edado
de 95 annos, o sr. Modeste Grand-
masson, de origem franceza o pao do
dr Emílio Grandmasson. Seu enter-
ramento será hoje, no cemitério de
S João Baptlsta, saindo o feretro da
praia do Botafogo 316, fts 18 1|2 ho-
ras.

 Bm Sucupira, onde ae achava
cm tratamento, falleccu, hontem, a
senhorlta Judith Serpa, *iue ha pou-
co concluiu o curso da Escola -Nor-

L
RELIGIÃO

CATHOLICISMO
CÂMARA ECClcESlASTICJA

Expediente
Proceuuus matrlmonlaes:

0 JORNAL — Sexta-feira, 11 dc-Julho de 1924 . £..'_¦
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do

co concluiu

A* íalle"cida era filha do major
Jullo Francisco Serpa, o irmã da dra.
Julieta Scnpa o da sra. Julla Serpa
de Almeida, senhora do noaso colle-
sa dc imprensa sr. Synval de Al-

O «epultamento foi «ffectuado na-
ijuella localidade.
BNTBBBOS

Cem grande acompanhamento, foi
sepultado. Hontem, no cemitério de

S Francisco Xavier, o sr. João Lopes
da SHva. sócio da firma commercial
Pereira Barata & Cia., desta praça.

MISSAS
Rezam-se as seguintes:

Hoje:
¦Na egreja de S. Francisco

P 
N^altar do S. Miguel, âs 10 horas,

por alma do dr. Aurellno Gonçalves
de Souza Portugal;

no altar-môr, ás 9 l|2 .horas, em

suffragio da alma. de d. Rita do bou-

%**& de N. S. da Gloria ás

9 1\2 horas, om suffratrio da a ma

do conselheiro Manoel Francisco
CNaa-natrlz 

Oe S. José àat horas,

em suf fraglo da alma de 1". Heml-

aUNaHmatíiz de S. João Baptlsta da

Lagoa', fts 8 1|2 horas, om «ufírag o

<& alma dc d. Hortencia Portella

PaNo°S:altar-mor da matriz de São

Joaquim, ás 9 horas, em buftraBio da

ahma. de Joáo Gonçalves Ribeiro
Na matriz de S. Francisco Xavier,

ás 8 horas, em suffragio da alma do

df Alexandrina Adelaide Martins.
Na matriz do Sagrado Coração de

Jesus ás 9 horas, em suffragio da

alZde Henrique Mario MangW;
No altar-môr da matriz ao oao

João Baptlsta (Nictheroy), âs 9 ho-

Amélia das Chagas Lemos
de Britto
MARANHÃO

tjoío 

das Chagas Pereira de

Crltto, convida seus parentes o

amlt-os para assistirem amanha,
ssbbado, ás o *,*,, na, egreja do
Nos*" senhora do Carmo (rua 1°

de Marco), á missa dc 7» dta.quc manda
celebrar pelo eterno r<*ou*0v de su» es-

tremeclda inAc AIMLIA DAS CHAGAS «-

MO» DI BROTO, lalleelda s 6 do corren-
te em Caxias, Maranhflo, confessando-so
desde jâ suminamente agradecido por osso

acto de plodado chrlsta

Modeste Grandmasson

tDr. 

Enillo Grandmasson, senho-
ia e filhas; Dr. Albert Grandmas-
son c senhora, Dr. Gustavo A. do
SA Rhctnganlz, senhora e filhos;
(todos ausento*); Dr. üeorges Bo»

dln do Saint Anf-e-comnéno o senhora, Ar-
mando da S. Ferreira Chaves. scnlior-i o

rimos- Dr. Jean Grandmasson o senhora
(ausontes), participam o falleclmento do
seu saudoso pae, sogro, avô e fclsaW1 o

convld-mi para o seu enterramento hoje,
no cemitério do S. ,105o Baptista, saindo
o feretro da Praia de Botafogo,
¦I Vj horas da tarde.

Ucenyns de oratório particular —
Antônio Kelly da Cunha Lugcn o Hn-
ilolua Brand&0 Wernocki üagoberto
Alves Torrea o Zllall Santos do OH-
vclra; **tcnlo Dantaa o Maria Ame-
lia Apocalypsc.

Dispensa do Impedimento — Alfre-
do da Rocha Aroas o Virgínia Rocha
Barbosa.

Uespaohos diversos;
Foram nomeados ou seguintes ca-

pellães: da Irmandade do N, ti. do
Itozarlo o ti. Benedicto, o revmo. co-
nego dr. Olymplo Alven du Castro;
dius Religiosa.'! dos j-jantoa Anjos, o
revmo, padro Miguel Tramontano;
das IrmSs do N. ti. do Lourdes, á ruu
8 do Dezembro, o revmo. padro Ju-
lio ,lone5 Alexandre Rb<tulxu.

Concedou-so uso de ordens — por
um mez, ao revdo. padro tíldrach
Vallerlno; duranto sua demora nes-
to arcoblspado, ao revdo. padro Lou-
renço Hubbayer.

Deu-se licenya para so ausentar
da Archldlocese, por 4 mezes, ao
revdo. padre Camlllo do Loureiro
Bento.

LAUS PERENNE
A adoraíão do Santíssimo Sacra-

mento do Altar, hojo, durante o dia,
começando fts 6 1|2 hoiaa, será na
matriz do Campo Grande, o duran-
to a nolto, começando fts 18 l|lí ho-
ras, no Curato do Santa Thoreza,
terminando em ambas com a ben-
yão solemne.

A adoração nocturna 6 publica ate
ás 21 horas o privativa dos homens
a partir dessa hora até ás 5 l|3.

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Hoje, sexta-feira, dia univcrual-

mente consagrado ao .áagrado Cora-
yão do Jesus, serão rezadas missas
em seu louvor nas seguintes egrejas
desta archldlocese:

Na matriz do Sagrado Coração de
Jesus — As Filhas de Maria desta
parochia o demais associaçües farão
celebrar, hoje, missa com cantlcob
e communhão, fts 8 horas.

Matriz do S. Francisco Xavier —
A's 8 horas, com cânticos, hármo-
nluin o communhão geral de todas
as associações religiosas da paro-
chia.

Matriz da Saletle — A's 8 lioras,
com cantlcoB, communhão o benção
do Santíssimo Sacramento; ãs 8 ho-
ras, far-sc-á a devoyão da Sagrada
Peixão de Nosso Senhor Jesrus Chris-
to, constante de recltai-ão do Torijo, 1
Via-Sacra o benção.

Além destas, serão rezadas missas
em louvor (lo Sagrado Coração, com
cânticos, communhão e benção do
Santíssimo, nos seguintes templos:
Cathedral Metropolitana, ás 8 1)2
horat;; matriz do S. João Baptlsta
da Lagoa, ás 7 horas: Santuário do
Meyer, ás 7 horas; egreja do Divino
Espirito Santo, no Estado de Sft, ás
!i lioras; matriz da Salette, áa 8 lio
ras.

SENHOR DESAÜGKAVADO
Na Cathedral Metropolitana, sede

provisória da egreja-basllica da San-
ta Cruz dos Militares, será rezada,
hoje, fu* 9 horas, missa com com-
munhão c cânticos em louvor do
Senhor Dosaggravado, offlciando no
acto monsenhor Augusto F. dos San-
tos, capollão da Irmandade da San-
ta Cruz dos Militares.

FESTA DE S. BENEDICTO DA
AREIA BRANCA

De aecordo com o que já noticia-
mos neste mesmo logar, realizam-se
amanhã o nos dias 111 o 14 do cor-
rento, a festa do glorioso S. Benedi-
cto, no local acima indicado, festa
tradicional que tudoa os annos lova a
Santa Cruz para mais do 20.009 pes-
soas.

Foi organizado um programma
abrangendo o triduo festivo, pro-
gramma quo so resumo nu seguinte:

Dia 12 — A's 19 1|3 horas — La-
dalnha cantada.

Dia 111 — A's 5 horas — Alvorada
 Pelas phllarmonlcaH Francisco

Braga o Gymnasio Musical 24 do
Fevereiro;

Bando precatório, quo percorrerá
as principaes ruas do Santa Cruz.

A'8 11 horas — Missa solemne —
Cantada pelas senhoritas Oimezinda
Silva, Ernestlna Lago, Odetto Agli-
no, Lygla Gomes, Stella Agllno, Ma-
rina Agllno, Senlra Pires o Stelllta
Gomes, a partitura de Perose; a or-
chestra está a cargo do maeatro ma-
Jor Manoel Agllno de Oliveira; será
celebrante da missa o reverendissi-
mo padre dr. Manoel Gomes, vigário
da parochia. acolytado pelos padres
Izidoro Martins o José Gomes; a ee-
guir assomará á tribuna o orador
sacro reverendo monsenhor dr. Fer-
liando Rangel do Mello.

A's 15 horaa — Procissão que per-
correrá as artérias principaes deste
curato.

A's 18 horas — Te-Deum.
A'a 19 horas — Leilões de prendas
 Em dois coretos artisticamente

preparados para esso fim, tocando
em cada um delles uma das respe-
ctlvas bandas locaes: c alcançará, a
banda em cujo coreto maior for a
ronda dos citados leilões do prendas,
uma rica medalha do ouro, com in-
nrustação do. esmalto na parlo su-
perlor, onde se vê a cffiglc do gio-
rioso S. Benedicto, e com unia ln-
serlpção no verso, quo fará lembra-
da a festa do anno do 1924.

A.'b 24 horas — Vistoso fogo do
artificio, quo porá termo íxoj lol-

Dia 14 — A's 10 horas — Missa
fúnebre solemne como prelto de sin-
cera homenagem a todos os contra-
des fallocldos da Irmandade de Sao
Benedicto; um orador sacro aasoma-
rá a tribuna sagrada afim de fazer
o panegyrlco de cada um delles ou
de todos em conjunto.

A'8-15 horas — Retrota — Em
frente á capella, pelas duas "oandas

muateaes. . .
Vs 17 horas — Ladainha cantada

— Seguindo-se animado leilão de

prendas, que finalizará, ás 24 horaa,
occalsião em que será queimada uma
salva do 120 morteiros.

Correrão li tremi especiaes, partiu-
do um á 1 hora para u Centra', c
outro pura Mangaratttoa.

VIA SACRA
Serão realizados hoje os piedosos

exercício,* do Via Sacra, seguidos de
cantlcoB, preces o benção do tían-
tlsdlmo Sacramento, nas seguintes
egrejas:

No Santuário do Santo Sepulchro,
ás ltt horas;

No Curato du Santo Antônio, fts
10 l|2 horas;

No Curato dc Santa Thcroiia, ás
1!) 1|2 hora»;

Na capella do Hospital do São
Franelitco do Paula, áa 17 1|2 horas;

Na matriz da Salette, ús 18 1|2
horus.

REUNIÕES
Reunem-sc, hoje, as conferências

vlcontlnna:
Do Santa Thoreza, do curato des-

tn nomo, ás 20 horas; de ti. Vicento
de Paulo, na matriz da GloVla, ás 19
horas; do S. Vicente dc Paulo, ás 20
horas, na matriz do SanfAnna.

ESPIRITISMO
FEDERAÇÃO ESPIRITA BRA-

SILEIRA
Na avenida Passos 28, sobrado,

em sua sedo, haverá hoje, ás 19 o
1(3 horas, a sessão regimental da
Federação Espirita Brasileira sob a
presidência do dr. Aristides Spln,ola.

THEOSOPHIA
ORDE.M DA ESTRELLA DO

ORIENTE — GRUPO DE AUTO-
PREPAKAÇÂO

Terá logar hoje, ás 19 lioras, a
sessão mensal deste grupo, prlvatl-
va dos membros a elle pertencentes.
Muis nenhum membro da Ordem, po-
dera usslstil-a,

AOS PE'S DO MESTRE
"A perseverança, ou unidade

de direcção para o fim visado,
significa tambem que, uem por
uni instante sequer deveras já-
mais desviar-tc da Senda em que
entraste; nem aa tentações, nem
os prazeres do mundo nem mes.
mo as aftlicções terrestres de-

• verão ter o poder do afastar-le
do bom caminho, pois é necessa-
rio que te identifiques Inteira
incute com a Senda, unificando
te com ella por tal fôrma, que
so transforme na tua própria
natureza e quo nella marches
sem nisso teres necessidade de
pensar c sem que se torne possi-
vel qualquer desvio."

A perseverança no Caminho con
stltue um dos pontos mais Impor-
tantes do livro de Alcyono.

São, realmente, mysteri03us o
mysticas as palavras por elle expres-
sas relativamente & Identificação
com a Senda. "Não poderás mar-
char na Senda emquanto não te tor-
nares, tu, próprio nella.

"Qualquer que seja u parte para
onde o candidato se encaminhe,
quer seja para o Oriento em flor
quei. para as câmaras do Occldcnle
afogueado, sem mover-se, nella mes-
ma ello se transforma" — diz o
Bhasavad Gita.

"Eu sou o Caminho, a Verdade
a Vida", disse um outro grande ln-
struetor.

Isto significa, do um corto modo,
apenas, que o candklato ô levado
(espiritualmente) para onde o con-
(luxem as suas aspirações no limiar
do discipulado. No que elle pensa
nisso mesmo se transforma, pois o
homem é um produeto do seu pro-
prlo pensamento, das suas próprias
nctivldadcs mentacs, moraes o phy
slcas.

Identificar-se com a Senda, pois.
significa identificar-se com a Parte
Superior do al mesmo, ou seja com
a Natureza elevada quo em todoa
nõs reside latente como o snbstrn
Otmn de tudo quunto já fomos o dc
tudo uquillo que ainda havemos do
ser.

E Alcyonc c positivo. Quaesquer
que sejam as nsperezas ou as doçu-
ras quo encontremos na vida. jamais
devem ellas servir dc desculpa para
nos afastarmos do Caminho, pois
que isso eqüivaleria a nos afastar-
mos de noa próprios. Realmente, o
homem aó tem valor pelos ldeaes
que alimenta, isto é, por tudo quan-
to de superior já despertou dentro
delle. Renunciar a esses ldeaes, cor-
respondo, sem duvida, a uma ver-
(ladeira "morte moral" e essa, se so
der, não poderá ser senão têmpora-
ria, pois ao passo que o Mestre de
Alcyone diz: "afastares-te d.a Sen-
da eqüivaleria a te afastares do ti
mesmo", a "Luz Sobre o Caminho",
quo encerra tambem as palavras de
um Mestre transmiti idas aos disci-
pulos esclarece: "Pode ser quo (ten-
do entrado na Senda), o discípulo
ainda paro c esc desvie. Mas a Voz
do Silencio mora dentro delle, r,
um dia, ella resoará c o dividira em
dois, separando as suas paixões das
«ua« possibilidades divinas; e então,
por entre os gritos desesperados do
abandonado cu inferior, clle volta-
rá- e por i*-«o to atfirmo: "a Paz
seja comtigo!" Dou-te a minha Paz.
sé o Mestre pode dizer aos seus
limados discípulos quo «ão como se
fura Kilo próprio. E resta dizer quo.
mesmo entre aquelles quo ignoram
a Sabedoria Oriental, muito* lia a

quem isto ae pode dizer c a quem se

pode dizer ainda com maior pro-
priedade: "contempla as 'ires Vet-
dades — são eguaes."

Não noa pudemos turtar ao dese-

jo de citar o trecho inteiro cuja for-
mosura immensa. sob a fôrma de
commenlarlo. apparece na Luz So-
bre o Caminho, e que esclarece sem
duvida, o asBumpto do que estamos
tratando.

Continuaremos.
Rio, 10 dc julho de 1924.

Aleixo Ahes dc SOUZA.

\ CORRIDA DB IKJMINUO NO
.fOCKKY cnm

Enorme Interesao vem despertando,
desdo a sua publlcuçáo, o program-
ma organizado pela veterana para
o mal" Importante do «eus mcetlngs
annuacs, a realizar-se domingo vin-
douro, no hippodromo do S. Fran-
cisco Nuvler.

Das ollo carreira» do dia, cada
qual mala Intrincada, destaca-su o
Cirande Pren.lo "Jockey Club", na
distancia do 2.20» metros o com a
dotação do 3tl.:000$000 ao vencedor.

Kiiiii prova, u "ciou" da reunido,
proporcionara o ensejo uos nossos
türfincil do tisslstlreiii uma dus mnls
sensacionaes pugnas Iravudua em
nossos prados.

Itelerlmo-noa ao encontro dos
crachá Mehemet AU e Éden. ambos
possuidores do brilhante fé do ofli-
cio, íiotadameiito o prlmolro, até
hoje Invicto em pistas liranlloiras.

Além des.ica dois tigres, participa-
rfto da carreira, Motropolc, uni dos
bons ganhadores de 1H"iü. oni Maru-
fias, Vislgodo, resistente compiinliel-
ro de boxe de Mohotuot Ali, Albonlz,
defensor da mesma Jaqueta de Éden,

finalmente, Pertlnaz, cuja actua-
çfio na Protcctora do Turí íol das
mala proveitosas.

Com taes elementos, não é, eni ab-
soluto, difflcil, conquistar a concei-
unida sociedade mais um triumpho
a Juntar aos muHos do quu é pos-
suldora.

VARIAS NOTICIAS
Eni preparativos pura aa reuniões

de domingo e segunda-feira, no Jo-
ckoy Club, estiveram, hontem, no
hippodromo daquella sociedade, os
animaes Mehemet Ali. Uruayé e Ri-
pon, que galoparam em boas condi-
ções.

 Para o estabelecimento de cria-
çào do turfman sr. Alfredo S. Rocha,
em Rezende, deve ser ombarcada do-
mingo próximo a égua Alza, que, em
nossas pistas defendeu as cores do
coronel Podro do Oliveira.

 Nilo é certa a presença, na cor-
rida dc depois de amanhã, doa ant-
mães Herõe, Ocaso, Favorita, Flori-
dor o Pequery, cujas condições de
treino deixam, ainda, algo a dese-

Continuaram a Her nrnciiraduu,
hontom. uci cotações dc Tiipnn, Ilo-
zoixle, Mehemet, Uruayé a Itnmiilern,
tudos ullstiidoii no meotlng da do»
mingo próximo, uo Jockey Club,

A égua Jiiçaiiun, elo turfmiiii
gancho sr. Ataliba Correu, quo hull-
tem regressou de Porto Alegre, fica»
rá disputando carreiras em nossos
hlppodronioa, até setembro próximo,
época cm quo será destinada á rc-
producção.

Deverá ser novamonto pilotado
pelo Jockey Ricardo do Arniljn, do-
mingo próximo, o cavallo Querei, dou
ar. Gomes *i Tavares.

De s. Paulo, via Santos, uão
osperudoa, hoje ou amanhã, oh tnrf
meu Marln
Bueno.

M.OTBAU-

c FrunclHüO Cunha

Incluindo os ultimou Jogos, é n
seguinte a situação dos segundos
teams dos clubs da A. M, E. A.:

Jar. , .Montando a égua Liberte, do
stud Palmeiras, deve estrear domin-
go próximo, em. pistas cariocas, o
aprendiz Levy Ferreira.

A bordo do "Almanzora" segue,
domingo, para o Volho Mundo, o
criador e proprietário sr. Alfredo S.
Rocha, que se demorará, nessa via-
gem, do seis a oito mezes.

SfeumloM teiuns

Jogos Goul

"' 
| I I I I M?
J.|G.|H.1'P.P.fC.|s

1111111?
Fluminense. ., .* 7 fi 1 0 24 8 13II
S. Christovão. .| 7| Cl 01| 2j23jl7fl0

America. « ,.,... 7 D 0 2 11)1 0 10
II!

Flamengo . . ..- .1 7 3 o 4 14 12 (¦

Hellenlco. . ,., .' 7 3 0 4 13J20 6
i I

Botafogo. ,., .. .1 8] 2| 1 5'18 1« 5
I I II

Bangu"  . . .| 7| 2 0 5 10 20 4

Brasil  . ,. .1 7 1 0| 6 7 26 2
1 1 I I 1 I 1

ci alaiua-
levou de

oa adversários naa

OS TTBctfGUATOS
Deve embarcar a 1!l do corrente

de regresso a Montevidéu,
da equipe uruguaya que
vencida todos
Olympiadas.

A Confederação tem om mãos n
assumpto dos jogos com os uru-
guayos, agora, porém devido a sl-
tuação anormal de S. Paulo, prova-
velmcntc nada será resolvido por
emquanto.

A simplificação a "outrnnco" a I cintura. O mesmo bordado a prata
quo evidentemente tende tt moda | decora-o de alto a baixo, guarne-
a.tual levo-a a concentrar num sú condo-lho até a gola atóo que um do-
trajo, tres ou quatro peças do ves- liriim de marabu" branco aqueço,
luarlo. Não contentes de termos o A parto dos hombros e do .ollo S
"rcs-pociu* que fundiu num todo toda tomada por uma grande pala
harmonioso a sala, « blusa e a Ja- arrendada de ondo I»'*'"** *¦<*&£

fforeco-lios agora o quatro- I mosuuetelra qr.e tanta «raça empres-

pnr assim I ta uo conjunto. O chapfio devo ogrual-quota
peças, vestido synthetl
dizer. Assumo ello a blusa, sala o ca-
suco e a capa o tudo ¦•¦uii tão gcito-
sa elegância que ninguém, apparon-
temente, o ellric\ tão complicado, Por
esse tempo do tarde.' trescaH as frio-
rcntuH recorrera o por certo com pra-
zer n.' tão elegante agaaalho,

Nossas figuras t e ¦" fornecem um
bonito modelo dc costumo quatro-
peças do uma linha multo moderna
o muito chie.

A sala, formando dos lados, um
poiie-o para frente "godots en for-

JOCKEY-CLUB
¦ cc» ¦

PROGRAMMA OFFICIAL DA 10* CORRIDA A REALIZAR-SB* EM 13
DE JULHO DE 1924

Jlonraila com as illiLstrcs presenças de S. Ex. o -sr. presidente ria Repu-
bllca, prefeito municipal, ministros de EsOMio. Corpo l)ii«'<>-

liiatioo c altas antorldudes civis o militares

Grande Prêmio Jockey-Club
Prêmios Sul America e Criação Nacional

r,*o» é do crépe de lã verde-an.endoa « 
^™«£rbordada cc prata, a blusa do orêpo J-d 

bordl„,
goorgotte do mesmo 10:1 enfelta-so
com ii in triângulo desse mesmo bor-
¦ledo. Muito original é o casaco-blu*
sa, que um cinto "drapé" ajusta á

. ente ser do iiépede lá verdo-anien-
doa ou prateado. 1'lcgunü.islmo tam-
bem é o segundo modelo, o numero
3. Consisto nrana estreita saia de
"fouliíini"" c0r do ic.-vrta.ruga orna-
da, na altura das cadeiras de uma
bunda bordada que so repete, cm
menor, nos punhos das mangas Jus-
las. (i casaco curto c justo não tom
eniéitc algum partlndo-lhc apenas
dos hombros a manta dc cOrte rica-
mente bordada to« sobro ton, um
hellitwlmo bordtulo persa. Do^ bolso
do casaco peude um te>TJi;o do**l>altn

se harmonizam com
ido. Chapéo gênero bre-

tãu en.iellu.do com uma cocarde d«
iir.a da mesma c6r.

CIIIPFON.

l^pgBMmi*mmtBmTmrM'.tKcxmiMm*mi,mm ,

A'a 12.40 — 1° pareô — Prêmio
PARDAL — 1.200 metros — réis
U:000$OOU.
Tupan .
Herde .
Fragoso
Bahia .
Beni . .

II Bolívia ,
A"s 13.15

L1NIERS —
3:0005000.
Capataz . >•¦
Querôl . . ,.
Vândalo . .

•I Gigante . .
r, Grasspoppet
A's 13.50

, .- .. i.i .i' J^> kilos
• • • ">»-¦

. .. ,. .., ,., 51 "

. ,., i.'c ¦¦•¦ 51 
"

50 "
ri »

2" parco — Prêmio
1.450 metros — réis

. •. ,m . 51 li Uos

A's 15.10 — 5° parco — Prêmio
SUL AMERICA — 1.750 metros
— Prêmio: 5:000V000, offoroeldo
pela Companhia "Sul America".

53 "
49 "
1'remio

Rogento .
Paranau .

II Pimenta .
Occoso . i.
Favorita i.i

li Florldor .
7 

Garupa ,., .
Tritão . .
Piraju' . ,
Pequery .

10 Palés . .
11 Perdia . ...
12 Pânico . ,
13 Baroneza ,
14 Barão . .
15 Baby . .
11! Barbara .

Bucephalo
A's 14.30 —

BVIL KYI*
3:000$000.
Nassau .. .
Basing . .
Uruayc . .
Detraqué .
Liberte . ,.
Querclla «

Lacrau .
Hercules .

i Arlstéa .
! Nijinsky .
i Olympo .*¦ Llró . .' Mi raso 1 .
\'s 15.50 —

SCNSTAR
6" pareô— 1.750

parco
official — CRIAÇÃO NACIONAL

— (S* prova eliminatória) — 1.000
metros — Prêmio offerecido pelo
Governo Federal — 5:000*000.

.. .., 53 kilos
... 51

,., 51
.... 53
. . .• 51

. . .i 53
. ,.; .. 53
. . .' 63
. .i .• 53

53
. ..' .. 51 "
., . .¦ 51 "
.. .. ,.. 53 "
..... 51 "
.. . .• 53 "

53 "
... 51 "

pareô — Prêmio
1.750 metros —

. „ .., 54 kilos
 48 "

Prêmio: 3:000t000.
I Salerno „ . ,« . . ¦•¦
! Patrício . .., v .• . ¦.-.
i '1'hebas . ., ., ,.• . .
I Mico ........ •"', Alsaclana . ,.. , . . .. 5* Molecole . ,.¦ .... 5
A's 16.30 — 7" parco — Grando

Prêmio JOCKET-CLUB — 3.200
metros — Prêmio: 30:000$000.
Mehemet Ali . .. ., ,., 58 kilos

" Visigodo . ,. ,., ..... 5 3
Éden . . M • •¦ c*i 5ü "

" Albeniz ¦•• .e ãli "

Metrópole ...... 56
Pertinaz . .. . 56 "

Rondon .. ... . ., .c •• 53

fâSS

A's 17.10 — S" pareô — Prêmio
BIG BOI — 1.600 metros — Pre-
mio: 3:000*000.

Santuzza . ¦
Solidago . i.i .
Ramalero . ..
Raposão . . .
Rei dc Ouros
Roulcitso . .

«t *

Rio de Janeiro,
19 24.

A COM MISSÃO DIRECTORA
DE CORRIDAS.

PREÇOS

Entrada geral (pessoall ...-•¦• w '•¦¦ • • '• • • • '•' 

A£!.K^
ri ieira niimei-ada, com direito ao onsi^""^^ *,'

Cartão dc senhora ou menor, com direito a atchlbancada c.

pecial ....••••'••
Cavalheiro

316, ds

FORMOSINHO
LUVAS, LEQUES. CHAPÉOS,

GRAVATAS, ETC.
n. OnvWor 136 - Av. B. Brfi»eo 111

ras. em suffragio da, alma de dona,
Marietta Cardoso Uhl;

Na egreja de N. 15. do Carmo, as
9 1|2 horas, por alma do João TI-
bureio Albano:

Na egreja do Senhor do Bomtini,
ás 9 horas, por alma do d. Bernardi-
na Sophta da Costa:

Na egreja :de N. S. da Salette, em
Catumby, ás 9 horas, por alma de
Eugênio Coelho Bastos;

Na egreja do Divino Salvador, na
Piedade, cm suffragio da alma de
Manoel José Pereira;

No Santuario'da Immaculada Con-
ceiçâo, Meyer, ãs 9 horas, por alma
do coronel Ernesto França Soares;

Na capella de N. S. do Carmo, a
rua Maris e Barros. ás 8 1)2 horas,
por alma de Luiz Ferreira Martins.

Amanhã:
Na egreja de S. Francisco do

Paula ás 9 horas, em suffragio da
alma de Pedro Domingues Ma-
chado; . . „ ... ,

Na matriz de S. José, as 9 11,2 ho-
ras, por alma de Emlliano Pires Pet-
tersen; „ , . ,,

Na egreia do Divino Salvador, Ma-
raeanã, ás 7 horas, em suffragio da
alma do commendador João Dutry-

K VEGETARIANA
Restaurante

SUO PEDBO, 71 — TEU N .2794
Variado menu com mais de 20 pratas de

legume», cereaes e um unieo prato de
oarne. RefeiçOes avulsas e assignaturas

por preçoc para todas as bolsat
AS SENHORA8 E SENHORITAS GOSAIW

DE PRSÇOS ESPECIAES

Doces c rrios para restas, passeios
o jantares

Automóvel ou carro . . • • ¦ ¦ • ¦••'
Rio de Janeiro, 9 dc Julhu do 19-4. _ O THESOUREIRO.

IM^^^^^^B

56 liilos I
54 " |
4 li I
47 I
46 l .
52 )
50 }

— Promlo |
metros 1' r....

i4 «^
I i) 1•"* 1

r-^-TTiiriii-iTr

.") 5

51 "

de A

:i.*iiiiii \,
.|$nini Ss»
I0$000 ^

sçoou |*y
in.$ii(in H H
15$000

PÜ0SPÜ0RO elemento essencíat
mmmm®smam aos nervos e á vida»

yMA MEDICAÇÃO fHOSPHATADA DE
GRAfIDE VALOR E ACTIVIDADE

um iiü üiiÉ
\ SRS'*'" "#ypophO"Opt"-i"-*os "¦ r»oz-*i*/ot3f»lcaft'-
í (.STRYCHNINA*')

MOLESTíaS nervosas e de carência
r0i*IUPI*.G5rEHrB£i PRQLQHBPQB5

OYSPEPSIAS NERVOSAS ,|
ílEPP.ESSÕO U1TP5L

PHOSPHATURIA
IHBPETEnrifl

DESNUTRIÇÃO
fit^eq-ua

SgUi jjtttflo r>ar*jatâm,iZ Q,«rTiãt»4' *<*rm**m*u>A)al*
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ASSUGâR
ufiasán furisSlin..

hn garantia da sua legitimidade-' dev&e .„, , ,
«fSfrTSL AZUL COM ífllW VERMELHA e csi*a^ia»ra

ti dc julho

VOSSA SENHORIA
CANÇA FACILMENTE'

Se tal sueceder é que o vosso organismo necessita
phosphatos. Sem os ter, em dose sufficiente, ser-vos-
ha c!c todo impossivel restabelecer a depauperada
saude, pou não aproveitareis a força precisa que vos
traz o alimento. O V

hosphaAo Ácido de fefwd

UMA BELLEZA
Fica o interior dos vossos aposen-

tos quando os metamos estão torra-
dos com os lindos papeis pintados
estampados, da "CASA INGLEZA" a
rua dos Ourives n. 59. telephone
XORTE 3275. bom sortimento em vi-
dros, quadros, espelhos, molduras,
estampas religiosas, tapetes "CON-

GOEEU.M" VITRAUX, etc.

SIIMSr T* Creposculo vespertino.
UIluu » • csmbtintes adoráveis.

Matizes inegualaveis. Como o Sol ao Cou,
Sunset aos vestidos.

. 30:000$
INTEIRO, 15600

LOTERIA DO E. DO RIO

INVERNO
20»/, DE ABATIMENTO
nos preços dos Tecidos
de lã; Astrakans, Flanei-
Ias, Cobertores, Pel les,
Casacos, Blusas, Echar-
pes, Capas, Gorros e
Vestidos de malha e de
lá para senhoras e cre-

ánças

CASA SUCENA

fornece os phosphato3 na melhor e mais apropriada V
fôrma,—pois o sangue d'elles se apropria com a max- fÇ
ima rapidez o os conduz a todas as partes do organ- \
ismo e, com a máxima certeza, reconstróe os nervos, '

cérebro e corpo. .;'(".
A' venda em toda» an Drogarias. — Compre-o hoje mesmo.

S—15
agu>iíl' mtBatmsKxamaem J

®y^£=rrâ,U

GRÁTIS - SI quer ser folia em «empregos, om n«*
;oclos o eiri amcuadec-, fozar «caiiclc, edu*

car a vontade, ausmentár ;i mcmor.a. a lucidez do os*

oi-ito e o visor pliyslco c viril; agir pelo ponsiMpento »
distunela. llvrar-so daa Infliioncia- estranhas o domi*
nil-as vencer as dlíflciildades da vkla o nlcan.;ur a te*
llò jádo c a VM, lioca Ji o SIBJflíXÒBUlp DA «'"'W''-
NA. liá-so em nião ou 

"aantla-ao 
pelo Correio, «rati.-. SU

aorví Ptíi'1" aãültós ò não iinalph.tilíètos. t,
Escrova pai" ARISTOTKI.ES IT.M.1A. á CAIXA POS*

r\h 604. — SocçSo A — tÉiia S; .losé, li). Ma.ide-noi
nõmó 6 endorcoo. eacrlntos com elareaa, lio(o m.camo.
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GLYCO-CRE0S0TAD0
DE W. BOCHA BRAGA

jEFFICAZ Efl TODAS AS AFFECgOESj
DO PEITO

AGEIUTES GERAES! SANTOS DA FIGCE1RA k CU.

AVENIDA RIO BRANCO, 9 — TEl.EPHOaE: NORTE 6424
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O JORNAL —. Sexta-feira, 11 de J«lho de 1924

O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS (iramaii, m*nn.c*, remos içados

1UO, II l)H) JULHO DK 1034.

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios c Cotações

LOND1TB8, 10 de Jeilho.
Do Riine-o du ln«rli»t«Tra .-
Do Danço i|a |.'runr;a
Dn Ranço dn Itulla
Do lirineo do ilespanh".
lio li*ncn elu AllemanhaEm Londres, 3 inczcei

! Em .Nova Vork, 3 meses.
CAMBIO i

iLonelre» s/Rru-JOlIus, ft vl.itu, £, , , .¦ Oenova a/I.oridre», ft vleetn, por £, . .Mnelrld s/Londres, ft vista, por £ . . .¦Lisboa n/Loudres, fl. vista (t/compra)
por 

Lisboa re/Londrc.», ft vlnta U/venda)
por 

Pnrls ii Londres, ft vista, par £. . . .T'nrls s/llnlla, fl vista, pnr ino Lr. . .
! Parla H/ITerepnnhn, ft vlstn. por 100 P.

•V Vork S/Londres, ft.vlstn. por £. . .
JJ. Vork s/Parls. tel. hancnrlo. por V. .
N, Vork p/Oenovn, tol. bancário, pnr L.
N, Vork K/Mridrld, t. te!, pnr 100 P. .N. Vork «'Aiiireterrhini, por 100 F. . .N. Vork s/Xiiliwi. tel, hancnrlo, pot-F. S.

, -V. Vork K/ni-rlIrn. I. tel, por M. . . .
. -N. Vork s/BruxelÍHS, por 

TÍTULOS BltASILEIROS:¦ Fcdernss:
Furidlnir. 5 %. ...

| Novo Fimdl.nc. 1014
rnnver.«fln. 1010 I %
Tle mos, 5 % ...... , , ,' 

"

EstaduacH;
niatlildto Federal, 5 
Hello Horizonte. 1005, r) *-,
Kf tario do Ttln. hiinii.q ouro, 5 % , ,. .Estndo da Bahia, emp. ouro, 1013, 5 %

TÍTULOS DIVERSOS:
Brasil Rnlhviiy Common Stock . .Rraslllrin T. Llght & Power C. Ltd. Ord.
b. Paulo Rnllwny Comp. Ltd, Ord. . .Leopoldljia RnIIway Comp. Ltd. Ord. .Iitimont Coffee o. Lld. 7 K. Com. Pref.St. Jolm rVIÇI-Roj- Mining Ord.
Tlto Fiour MHIte & Granarlcs Ltd' 

' 
.T.onelon ft S. Amerli-rin Bank. . .' .• Mala Real Ihgloaa, Ord

TÍTULOS ESTRANGEIROS:
Emp. de ãuorrn Britannico, 5 %, 1927/47• on.Bofij; l' ij %•Itnnu- Frnncrilsc, A % 

'. '. '. '. '.'.'.
Rente Fruncnise, :i c;„ rBolsa de Paris)Rente Française, 1 fl 1 Jí e inlcgrallzado) .Rente Franejalse, 5 % (Kolsa de Paris)

íemíein .liiUrlor

lü 4 "i
fi 6 íi

5 Vi *i » Vj "o
« 0 *!.

00 *-„ 90 'i
2 <:„ 2 '¦¦

o !i . 14 »

F. 06.00 08,00
L. 101.75 101.511
V, 31!.7- 3'J.00

Ene. ir.7.00 130.00

Ene. 150.00 153.011
F. 84.82 81.02
F. 8:1.00 83.25
F. 259.50 2511.2.".
5 4.34.12 4.33.75
Cls. 5.07.01) li; 13,00
Cts, 4.26.00 4.27.25
Ctn. III,a«,00 i!l.30.00
CU, 37,78.00 .17.73.00
Cl*. 17.05.00 17.87.00
(Itu 0,000.000.021 u,O0O,OOO,O2ll
Ctt* 4.19.00 4.54.00

sn «6 "A
71 «',. l-i
46 i)i 4 7
63 B3 Vi

«7 Li 117 Vá
64 *í 65
72 % 73 Vi
32 Vi 32 (i

u
50 Vu 37

10S V. 158 Vi
24 ?i 21 •).
10 III
10.6 10.6
77 70.0

8 Vh » }«
89 '/j 83 íi

101 101 '4
56 56 %
55.80 55.011
52.85 52.05
64.P0» 55.00
67.75 ti T .G5

LONDRES; III dc julho.Taxas cambiara quo vlcoraram neste mercado, por occasi.eo elo fechamento
ae hontem, u us correspondentes no dia anterior, sobro as seguintes praças:

Hontem Anterior
, . nom. nom.
 11.50 11.40
 102.011 ini. 75
 32.85 32.73
 24.HI 21.25

.  85.10 8-1.75
 90.25 9B.II0
 I ¦;• I, Vi
 4.31.37 4.33.73

S/Berllln. A viefta. por .'. 
S/Amsterdam, ii vista, por £ ¦ S/Oenova, fl vista, por £ L,

I S/.Mtielrld, ft vista', por CP.. .... ...
S. Tiern;., fl vista, por CF. !...,. 

'. 
.'fi/Parls. ft. 'viola, 

por £ 
B/Brtixollas, fl vista, por £ 
S/Llsljoa, fl vista, por £d
S/Novn Vork, ft vista, por £ '

BBK.NA. 10 do Julho.
Tax.es ciue vigoraram neste incrcadc no fechamento do hontem,

pondeiites no dia anterior:
c as correa-

Paris s/Berna, ft vitíta. por 100 frs.
Londres «/Berna, ft vista, por £ .

jTontcm
353.00

24.25

.l-ir.-rinr
348.50
24.30

Mercados dos principaes
produetos

CAFE'
NOVA YORIC, 10 du Julho.
O mercado de c-afej ei termo, nefita

praça, hontem, fechou acccaslvcl, com
baixa do 65 a S0 pontos, eotandotsc em

: cents. por libra:
Hontem Ant.

[Peíra e^etembro 13.80 14.33
Para dezembro .... 13.30 14.10
Para marejo'. 13.05 13.80
Para maiu 12.90 13.53
Vendas Sa-ocas

No dlii ele luije  15OOII0
No dia anterior 23.000

NOVA VORK, 10 de Julho.
O mercado de café a termo, nesta

prae;n, ftee 10 horas o 30 minuteis, mani-
festava-se accesslvel, com baixa do 22
a. 40 pontos, cotando-se cm cents. por
libra:

Hoje Ant.
Para setembro 14.31 14.53
Para dezembro .... 13.75 14.10

fPÃH MÜÃ
II

1
mUNSON STEAMSHIP Llht

Administradores dos vapores
da

UNITED STATES. SHIPP1M
BOARD FLEET CORPORATION

A rota mais rápida para a
America do Norto

As "próximas suidu.i do Rio
de Janeiro iirirri Nova York

siloi
PAN AMERICA . . . Julho 23
WESTERN WORLD . Agosto 6
SOUTHERN CROSS. . Agosto 20
AMERICAN LEGION, Setembro, 3

Pnrn o Itlo dn Prata
WESTERN WORLD. . Julho 18
SOUTHERN CROSS.
AMERICAN LEGION.
PAN AMERICA . . .
12 eininze-nnlinentc

. Agosto 1°,
Agosto, 18
Agosto 291

n seguir

O PAO.ÜETB

Western World
Esperado do Nova Vork em 17

do corrente, sairá no dia seguin-,
te, para: j

Montevidéo e Buenos
Aires

Para mareo •. 13.40 13.90
Pane maio . . . . . . 13.22 13.55•NOVA YORK, 10 dn julho.

O mercado de café a termo, nesta
iiraea, flu u horas e 30. minutos, mani-
feetava-w fnvuxo, com Daixee de 53 a 60
pontos, cotando-«o em cents. por libra:

Hoje. A n t,
Para wlemhro. .... 14.00 14.53
Para dezembro .... 13.50 14,10
Para março 13.2-5 13.so
Para maiei 13.00 13.55

NOVA VORK, 10 de juHio.
O mercado dei café disponível, nesta

praça, fechou, hontem. inalterado para
o cafí ele í-'antos o coni baixa de %
nara o ilo líio. vigorando, por parte deis
comTwadores, as cotaejOes seguintes:

Uo /fio:
üonfem Ant.

ÍJ.  3B % i« %N.  16 16 »i
ile Sootew.'

N.  19 19
N.  17 17 Yt¦HAVRE, 10 dc julho.

O mercado do vafe- a termo abriu,
lwje, ealino, cnm baixa rie fre. 1 VI
ri 1 Vi, eotando-se em francos, por 50
kiluis:

Hoje Ant,
Para setembro. . . . 352 V. 354
Para dezembro. . . . 344 346
Para março 331 %. 333Para maio 322 ¦/. 323 n',

Vendas San.á.1
So dia de hojo 2.04)0
Xo dia anterior ..... 2.000

HAVIIU, 10 dc julho.
O mercado do café a termo fechou,

hontem, calmo, com alta de fra. l.no
a 4 %, cotanelo-se cm francos, por 50
kilos:

Para setembro. .
Para dezembro. .
Para março. . .
Para maio . . .

Vendas
No dia. de hoje .
N'o dln. anterior .

•LO.N-pRKS, 10 de Julho.
O mercado de cafü a termo, nesta

p.-ae;a, hontem, fis 11 horaa e 30 ml-
nutos, manifestava-se calmo, com alta
de 3 d„ cotando-se por 112 libras:

Ilonieuh Ant.
Para setembro. ... 88.3 87.6
Para dezembro. . . . nleot. nlcot.
Para março nlcot. nlcot.
Para maio  nlcot. n'cot.

SANTOS. 10 de julho.
Neste mercado e no de S. Paulo é fc-

riado a tf* 12 do corrente,
SANTOS, 10 do julho.
O merendo de café disponível fez f«-

riado, cotando-se por 10 kilos:
Hoje Ant. A. pas.

Typo -I . , . Fechado fechado 17S800
Typo 7 . . . Fechado fechado 16$200

Entradas alei fls 11 horas:
üttevas

No dia de hojo —
No dia anterior
Km egual data de 1923
Por asua ,-«,, ....

íJxl.»rcneio.-
No dia do hoje . , .
Xo dia anterior . . .
Um egual datu dc 1923

Eiuiieri-OHcs.'
Para os Estados Unidos. 37.673
Peira a Europa 39.607
Para outros portos .... 1.383

Hontem Aíi£.
354 3511
346 341 Vi
333 328 Vt
323 % 319

Saccas
2.000
7.000

19.058
1.062

1.060.46(4
1.138.127
1.122.041

Total 78.723
ALGODÃO

Pregos especiaes para via-
eens de ida e volta aos Es-
tudos Unidos ela America, via
costa elo Pacifico, e volta pola
costa elo Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
ele Buenos Aires a Valparalso
pelo Trans-Andlno.

AGENTES:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Drnncò,

MO 1)11 JANEIRO
8T

LIVBKPOOL, 10 de julho.
O mercado ele algodão disponível o

do termo, nesta praça, fis 12 hora.e o
30 minutos, nianifestnva-se firme, com
alta de 20 a 47 pontos, assim eliscri-
minada:

•No disponível brasileiro, alta de 32
pontos.

No disponível americano, alta de 47
pontos.

No americano a termo, alta dc 26 a
28 pontos.

Cotaçõo3:
Pence por libra:

Hoje
17.06
17.06

An*.
16.74
16.74

Pernambuco "Fair". .
Maculo "Falr". . . .
American "Fully" Mld-
dllnj-  17,26 16.79
Opções:

Para outubro .... 14.56
Para janeiro .... 14.15
Para março  14.01
Para maio ,-,*-. . . . 13.92

LIVERPOOL. 10 de Julho.
O mercado de nlg-odão melhorou ele

14.28
13.87
13.77
13.66

Ppla dn uhertuni, devido n tmtleiiaa deNova 1 ork. A» varleivVTw fornm poucas,Auaaneitt varal ue inw:-»«<Ki eftp«joiatiM),
i. ," ., ¦ " ("""".e para o "American
iMilure» , rjot era cotado cm pence por

II nalr m Ant.
. . . 14.3.1 14.37
. . . 13.93 13.16
. . . 13.83 13,76
. . . 13.72 13,64
10 de Julho, alrod.o melhorou ile-

poiii da abertura e continuou mnis flntwdurante todo u ella, Os baixistas com-
pram, AItU d« I3 a 48 ponte* pura oAmerican Fiilur.d", e|uc rru cotado emcents, por libra:

Para outubro .l'*ru deienibro,
Para marco.
Para maiu , .

NOVA YORK,
O mercado ele

Mmn, ouro, port. , 10 a BlItOt.
ISmp, I9IMÍ, port. . 74) a 157»0OO
Knrni. ISI4, pon, . 00 h l*f.»4O0
JD«c, 1.033, 8 . 53 a I7310OO

HalrnJiiar»:
D, dn Paruluiiii, ,

ACCÒEá
CoiiipaiiAItu,'

.1, Ilotanlco, cl 00 íi.
Corvo!, Brahma, . .

|)BUBNT*L-UEd
llocns da llalila. , 7 a 13.1000
Tfu, Maffteiliw , . 30 a 153**00
Docaei dc BalltíJS. . 17 a 192*000

RENDAS PISCABS
ALFANDEOA UO RIO DK JANBIRO

Heiidii arrecadada hoiiti.m, Hl

1 a 92*000

61 a 108*000
10 u 3803000

//"-" .4»(.
Para outubro .... 24.63 24.20
Para Janeiro .'. , , 23.83 23.38
Para março  24.02 23.54
Para maio  24.10 2.1.63

123:508*914
130:507*640

NOVA VORK, 10 de Juilio
O mercudo de algodão moinra-so

nctlvo para as poslçílefl mais próximas.
Os baixistas compram. Noticias de
.Nova Vork. Altn ele 15 a 27 pontos para
O "American Futures", ijue oril cotado
om cents, por libra

Para outubro . . .Para Janeiro . . .Para man-,-), . , ,
Paru. inalo ....

PERNAMBUCO, 10 d

Hontem
24.90
24. U2
21.17
24.25
Julho.

O moroHdo de alirodilu. hnj.
horas, mrinlfcsttiva.su frouxo,

EutYttdtiH
No dia ele hoje
No dln anterior

Dendo I" do setembro p. p,;No tllit du hoje
No ,|lji anterior

E.i-isteni-lti:
Xo ill:i de boje .....
No illa .iiiterlror .....

Primeiras sortes:
Preços por 1J klloy;

Hoja

Ant.
24.63
23.83
24.62
21.10

II.) 12

Fardou
200

109.6110
109.100

1.000

Uni ouro
Eni papel

Total
Remia arrecadada de 1

a 10 do corrente . .
Em egual período do
1923

Dlffercne.-.-i a maior cm . .
1924.  753:21«»983
DELEGACIA DO TllESOimO DO
ESTADO DB MINAS OEItABS NO

DISTRICTO PEDBRAL

234:010*583

2.454:260*275

1.701:019*290

31400 a
2S40O a
2*400 a

132:78l$700
5611803*1)1)0 3*300 a 3*400

Ant.
105*000 105*000

rclruh. retrah.
Vendedores . . .Compradorerf. , .

Emborques;
Nilo houve, ' '

ASSCCAU
PERNAMBUCO, 10 dc julho.
O mercado de- nssucar, hoje, e

dln. manlfeslavii-sa nominal.
Tillíriliíel.v

No dire ií" boje
Xo dia atiterior .....

Dendo l" de relembro p. p,:
Nn dln rie hoje ...... 2.
Xu dia anterior . • « . . U.

fixistCHcia:
No (lia ele llii.lo
Nu dln anterior

Emborqxrn:
Paríl Santos
Para Por-trw do Sul. , . .
Para Portos do Norte. . .

Total
COTAI/ÔBS

superior o 1*

Total,
1'reços correntes

MANTKIGA
Por kilo:

Fina de Minas , . 7*600 a
Superior  7*000 a
Regular  C$300 a

BANHA
De Porto Alegre:
Peir kllo:

l.at.i do 2 klloa. .
Laia do I kllo . .
Lntu dn 20 leiloa. .

Dc I,anima:
Por kllo:

Lula de SO kilos. .
De Itaiahy:
Pnr kilo:

Lntu di! !! kUos. .
Lata de 10 leiloa. .
Lata ¦ i.- 2n kilos. .

Ue Minas v S. Paulo
Por kllo:

Laia do 20 kilos. .
Laia de 2 kllo*. .

FARINHA DK TRIGO
Pur juicuü:

Brasileira  iir.jonii a
4.1.00 I terem sido desíaVoíivels"™ ultimas al- I 8"l,'nS"oIoBnl ' ' 

IfJSSg 
»

ternatlvns dos ea-ntro» consumidores, por • • tiiynfníenA
Isso iiiie- il l!o'*a de Nova York, no fe- lutur.UU

hamento i(literlor, aceusou uma baixa j i-,,,- kllo:¦¦"" Couimum ..,,.- 2*200 a
l'c fumclro .... 3*ooo ».

346:978*3110

Arrecndui-flo do dia 10 ¦
De 1 u 10 elo corrento
Eni eguil lK-rloelo do

anno passado, . , .

Dlfferoiinii para mula cm
11)21.  2141915*600

Gêneros de consumo
CAPK'

l-Irain. hontem, menos animadoras ns
uondlfiócs A, mercado do oafe, i|ii«' pus-
sou a funcclonar com oa vendedores
multo acci-fslveis, em coiiHeo.ii.ncia ilu

. .i.ii.i..

Bofca:

Novembro
DcMmlmi

Merciulo
Na

Julho .
Acosto, ,,.'..Setombro
Outuhr
Novembro ....
Dezembro ....

Mercado e«uvel.
I ' IH'4l,'l

Nu i« rio!**. . .
Na 2« Ilolsu . . .

57*000
56*.«00

77180U
6ÍH11I111
62*lloa
5930nii
.-i7*70il
.. S f'.'. il

5 5 MO
55*500

77*IMO
il6(5U0
iil$iiini
nsiuau
57JOIHI
5?*0U0

9aceo*s
15,000
10.000

25.001)

81000
75500
6*700

:: s.-. o o
8*500
3*500

.154110 a
3*400 li
35400 a

DS200
55200

o melo

Saccos

nlcot.
ll|COt.

229.000
229,000

27.000
33.000

2.488
230

4.U30

6.748

kitoH
nlcot.
n|cot.

nlcot. .ileot.
njeot. n|cot.

nlcot, ni cot,
nlcot. n|cot.

nlcot. nlcot.
n|col. n|cot.

nlcot. nlcot.
n|cot. n|cot.

nlcot. nlcot.
njeot. njeot.

nlcot. nlcot.
nlcot. nlcot.

Dsinii
Hoje .
Pia iuití-rkir ....

Scfíunda:
Hoje . . .......
Dia anterior ....

Orytftaei-;:
Hoje
Pia anterior . , • •

Demeraras:
Hoje . , .....
Dia anterior ....

Terceira sorte:
Hoje
Dia anterior ....

Somenos;
Hoje  .
Dia anterior ....

Brutoa peocos:
Hoje
Dia anterior ....

TRIGO
RURNOS AIRES, 10 dc julho.
O meTi-reilu de tricô a termo, nesta

praça, fechou, hontem. .ic**m*(vel, com
baixa dr 15 a ?5 ceiitavoe, cot;tn^o-í;e
por 100 kilos, poBtco nas docas, em pesos
papel:

Hontem Ant.
Para julho  13.00 13.35
Para agosto. .... 13.20 13.33

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
Tornaram-se, hontom, menos anima-

dorítH ainda as condrQ*5e& do nos.iu mer-
cado do c,imbio, cujos trabalhos foram
iniciados sob uma impre««são muito
desfavorável, naturalmente dctcrmüiada
pelo rtUfrmento da procura «obre a of-
f<yrta <iii4* era sonskve-ttiente pepuena.

Xão havia lctra« em demanda dc col-
locação, do manipira que a ojfuéda das
taxas sc torr/iii de«de logo immiuenti.-.

Os bancos fíriciaram os isaqvcH a
5 21132 d., a aue ojwrava o do jRreisil
c atríuns outros, dando, porém, a maio-
ria a 5 5|8 ii., com dinheiro a 5 li|16
dinheiros.

Km (wg-uida de*ela*rou-!-(í o mercado em
baixa, descendo o .bancário a 5 9|lfi c
dopoh- a ô 1|1I d., taxa a, qiH* s?» tornou
nominal, com os bancos operando sô
eni cobrança«.

Nessa oceasiSo ch*ajçoti a haver peque-
no,s negócios a H 15|32 d., depois do quo
o mercado melhorou dc fcicjão e passou
a funcclonar- mais e-stavel.

Passou u regular • para o bancário a
ta.-ea ele 5 1|2 d., contra o partioular a
5 ll|1B d.

Atr-sim permaneceu ate que sc decla-
rou firme, fechando com nopocioc! ban-
i-arios a 5 17I32 e 5 9|1í d. e pnrticu-
lares a 5 lf>[32 e 5 5|8 el.

O elollur. ritro havia subido a 105200,
fechou a 105000.

Oee soberanos cotavam-se a 54*000 e
a llbr.n papel n 44J.000.

O elollur regulou: fl vista, de 95880
a 1052011, e a prereo. ck> 9*810 a 10JO70.

Os brincos nífixaram, hontem, ae sc-
puinte.s taxas:

TAI3ELLA DE BANCOS

il? 25 n 33 pontos nas respectiva 11
opcfteu.

Oh negócios no mercado disponível cor-
rerani. assim, se-ru maior Interesft-, tendo
descido o typo 7 a base ele 43*000 por
arroba.

As vendas realizadas na abertura 10•
ram dc 4.:ui2 saccas iipeniM.

Foi regular o movimento verificado,
tanto de omlinriiuca como do entrados.

Durante o dia o mercado aceusou uni
movimento pequeno de procura, u-iino
HÍdo negociUdHs apenas Ü.310 .facca;
total ele 8.272 diteis.

Fechou, assim. Inalterado o
lado.

.Moiiiin-iitn pstatlstk'11
NO DIA 9

tinira das %
Pela Leopoldina .....
Pelie Central
Por üabotagtítn

m>

suste-n-

Saccas
11.853
2.118

dins
21/32

5519
10S070

.4' i;i.»rir.
13/32 5 -0/32
5505 s,-;l'2
$422 SIIIS
$268 ri .S29S

9$880 il 10S'.'0i). 95800.
1*780-a 15846
l$31 I 11 15330

IjltSO
25640 II 2S670

15590
15329

35740 3S8S5
5508 le $522
$4 47 $462
$293 II 5301

$001
25380 2SI00

$14.1 $175
5049 11 5064

55431 11 .".$5111

$308 11 3513

Puramente vegetal
Para tosses, WeMfcrtes.

asthma e deem-as
pulmonares

ja> sia sirpuMiA tuseucüi.oso
Com íomc, dôr no peito r tmnH de «assar, .bll.e m wtmk*

car» exclusivamente coa. • "PVI.MONou,", »i ih.iT1w.ei ,,|. j^.
Jllírurt Gome» Tiaann. JA me aup»«B«m taki-rcml*.., q»m»al» »•»»'
meu velho ajaiaro me foi vlaMax, 4ttr*ni»-me tomar aa»Mlla 1 an
dlo. qn« roatlatm a ser o alltvlo de todo» v» em minha «ma m«
ntac-dos de toaac.

Bahia, SS dc Outubro »1%\ — fXlROÍÍKL CARLOS SANTOS.

Em todas as drosariae e pharmacias. -
mes & C. — Io de Marco, 149 o 151. — Rio.

A centes: Silv», Go-

Praças .4 on
Londres ..... 5 1/2 a
r'arl« ...... $500 aNova Vork. . . . 9$8lu a

Proços
Londres ....
Paris
Italia ...'..!
Portugal .'....'Nova York. . , .
Oa.nadà .....

liesiiauha . . 
'. '.

.lapilo
Suécia...',.,
Dinamarca ] . . ,
Xorncca ....
I-Tollandrr
Syria
IlelRica . . . , .
Slovaquln ....
All»nianha ipor mi-

llnlo do marcos)
Marco da renda. .
Áustria (por 1.000

cornas) ....
Rumania.....

Val^M-oitvo:
Por 15000. ouro. .

Robre-tara:
Cate, pnr franco .

líio da Prata:
Ohile fp.-vo ouro) 1Í100
1!. Aires (pnpel) . 35220 a 3S335
P. Aires (r>ur,-j) . 7S380 ;, 7S."i7."i
.Montevidéo. . . . 75709 a 7Ç900

Por cabogramma:
Praças A' vista

Lonelroí! 3 23/64 a 5 37/64
Paris $507 ri $525
Italia $484 $438
Nova Vork. . . . 95920 n I052r.il
BelR-lca ..... $454 $463
Hespanha .... 15329 11 15358
Suissa  1S790 11 15842
Hollanda  :i5770 a 35750

OS VALF.S-OIKO
O P^inco do Brasil cotou o dollar: ã

vista, a I0J100, e a prazo, a 10J070.
Bsso banco forac-la os v.-iles-ouro

para a Aifandepi 11 razão de 55484 por15000 ouro. Depois, foi elevada a taxa
de vales-ouro. neste banco, a 55516.

Bolsa de Titulos
Kra, ainda hotrteni, sensivelmente po-queno o movimento verificado na Rnlsi,cujos trabalhos correram destituídos deIntorestie,
Versaram os negócios effectuadeis. uasua maior parte, sobre apólices Reraeee municipaes. papeis que ficaram porisso regularmente sustentados;
0.5 demais títulos em aciivid.-ide, po-rém. funcoionarani retraídos, semi pro-cura e sem offerta, pelo que poucos fo-ram os qne acousantni negócios, como,alieis, se vê adeante.

Tolal
De-selu I" ele Julho . . .
Mídia

tJmbarqitv.y.
Pnrn a I-Juropa
Para os l&lados Unidos.
Por «abotaijeni .....
Para o ftiíi i|a Prata . .
Para o Cubo

Tolal
Desde I" de julho . . .

K.ristrnci(i;
No mercado ......
Km ep-ual data d»- 1923 .

COTAÇÕES
Ti/pos

Typo 3 
Typo i 
Typo 
Typo 
Typo 
Typo 

Vendas (eacens) ....
Mercado firme.

17 271

.187

.398

Pauta .

Vendas
Pela manhã.
A' tarde. . .

NO DIA 10

16.935
87.612

235.563
858.961

Arrrobtt
475200
46*200
4552110
4 4520(1
•13S2IIII
¦125200

8.90-7

25880

¦135130
435000
42585(1
12570"
425250
125200

Total . . .
Pregos pela arriiba:

Typo 
Tj-uo 7 cm 1923 . .

¦Mercado sustentado,
MERCADO A

O mercado de café
hontem, da seguinte fôrma

Opções:
Abertura

Julho
Aprosto. ......
.Setembro. . . . ,
Outr/bro .....
Novembro ....
Dezembro ....

Mercado frouxo
Fech.-imcnlo:

Juilio
Aposto.
Setembro. ....
Outubro .....
Novembro . . . .
Dezembro ....

Mercado estável
Vendas

Na 1* Bolsa
Na 2* Bolsa .......

Total
UMTíAKQDUri NÓ DIA

Para Valparaiso:
Ornsteln & C. ......
Norlewi Meiraw & C. . .
Theodor Wille & C. 

'. 
. .

Hard. Rand & 
Ahh-edo Slnner & C. . , .
Mu. lvinlay & O. ......

Para Marselha;
l*mtu fc C. ...
Alfredo Slmier & C. . 

' 
.

R. Johnston & c. Ltd. . .
Ilrich.-i Faria & 
Ornsteln (c 
P. Soarei & 

Para Nova York:
Arbircklo & 

Para Rotterdam:'
Ornsteiii & ,

Para Mlookbevimo j
Thwxlor Wille & c, .
Ornsteln & ,C «, . . , ,Alfredo Sinner SC. .* | 

'.

Para Antuérpia:
fjTOcp it C. . . .
Theodor Wille & c. .' , 

'.

Para Baltimore:
Theodor Wille & C. . . .

Pnra o Havre:
B. ,'lohnnton & C. Ltd. . .

Para Portos do Norte:
Cnslro Silva t 
Mc. Klnlay & 
Rocha Parla & c ...
Ornslein & C.

Total

4350(10
25?800

TKR.MO
termo, rc[»uloii.

Com. pi*.
125800
•125700
42550(1
4252011
4252110
•I25OOO

125950
125800
425700
¦12 5II00
125200
¦115600

25500
3$'00
25500

35300
35300

365200
39J200
375200

25400

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

1:3005
I :250$
1:2105

Mti.no
Por 60 kilos:

Vermelho superior Nominal
Misturado o regulai Nominal

FARINHA 1)E MANDIOCA
Tor 50 kilos:

Do lJ qualidade . .
De 1!* qualidade . .
Du 3" qualidade . .
üroásu ...

AI.COOI,
Por pip.e dtt 1S0 litros:

He to urans ... 1:280$
De 38 nráos ... I :24ii$
Dc 36 fc-ráos ... 1 :200$

KEROZKXK
A co..";3n dCiSüo ártico, na Texas Com-

pany, na Standard Oil c na Anglo Sle-
xlcan, caixa com duaa latas de 37,83
Urreis:
Por caixa. .... 31J000

GAZOMNA
A cOta^âo desHo arllRo, na Texas Com-

pany, uu Standard Oil o uu Anclo Mn-
xicun, caixa com dtiatj latas do 37,85
litro*-:
Por caixa 295000

AGUARDENTE
Por pipa de 480 litros:

De Campos .... 620$00(l a 6305000
Dc Angra dou Reis 6I05OOO a 6505000
De Paraty 0605000 a 0705000

XAUQUE
Por kilo:
líio fia Prata:

Patos *_• mantaü .
Puratí mantas, .

Fronteira:
Patos ü mautari .
Purafi mantas. ,

Hiu Grande:
Paloa o mantas .
Puras mantas. .

.Iferlío Grosso:

Nominal

Nominal
Nominal

Nominal

Patos o mail Um , Nominal
1'M.u. niienu*. . NomliiulMinai v S. 1'at.lo:
Patos o maiitiin , Nominal
Pure-ft mania*, , Nomiiul

CARNKS VKRDKS
MOVIMjBNTO PB HONT»M

Korarn rejeitados: l I|4 »-c», I vitello
' i ! - porco.

Poram vendidos p.ra os ^ub^lrblos;
II rezes, I 3'4 v-lteMo q .'i porcew.

Por.ini ubKtldoo hontem:
IleiOs  501
Viiollos 90
Porcos  102

.STOCK NOS CIÍRRÁBS
Poram recolhidos hontem aos cumes

de «..nu CruUi «ílm de esreni abntldon
heiji : COS reze-s, 97 vlteilos o 109 por-
cos.

HTOCK NOS CAMPOS
Existem, actualmente, nos campos ele

Santa e:niz, afim do supprir o abaste-
cimento do Matadouroi 892 rezes, 99
vitello^ c íoi porcos.

KNTRKPOSTO
Foram vendidos no Kntrepoato dc sao

I)!oKr>: 456 reze-s, 87 1'2 vlteilos o....
99 i|2 porcos, pólos dceulntca preços:

Mio
ReüOB 15050 a 15160
Vlteilos 155011 a 15600
Porcos 25600 a 25800

CAES DO PORTO
Bmbnrcaçõeâ atracadas ao Cães do

Porto, >;ti trecho entregue â empresa ar-
rcndittarlii .\l. itnarque dc Macedo, hon-
tem. ns lo horas:

Armn-.eiis:
Interno 1 — Chatas dtvertiatí — Com

can;a do -l.ia" — Descurpa. dc cimento.
Interno 2 — Vapor liife-lez "Tuskar

I LlBht" — Descarpa de carvão.
1 Interno 3 — Vapor Inglez "Browl-
li.g".1 Interno 3 emixlo A) — Vapor alie-
mão "AUniarck" — Descarga dc cimento
du arniHzeni externo R, .1.

Interno 1 — Vapor nacional "Iguape"
Cabotagem.

Interno íí — Vapor norueguez "Crux"
Interno 6 (mixto C) — Vapor na-

cio nu] "Alegrete" — Descarga dc cl-
mento no armazém externo Jt. J.

lurerno 6 — Chatos diversas — Com
carga do "Port de Vaux".

Interno 7 — Vapor in?;!<'z "New Broo-
klln" — IVscarKa de carvilo.

Interno 7 — Chatas diversas — Com
carga do "West K^cne".

Tniernii 8 (mixto C) — Vapor alie-
mão "Rio d<- Janeiro" — Dcocarftu eie
cimento no armai»m externo R. J.

Interno n - ('batas divert.au — Com
cai-ga do "Oubníio".

Interno 9 emixlo A) — Chatas diver-
nas — Com canra do "Ccylan" .— Pet»-
carga do cimento no armazem R, J.

Interno I) (mixto C) — Chatas diver-
sae; — Com ,-arg» ilo "Silarus" — Des-
carga do cimento no armazém externo
7t. .1.

Interno 9 i mixto i'i -- Chatas diver-
5a.*; — com cftrga do "X.yldyck." — Des-
carea de cimento no arnmzom I.

Internei 10 — Vapor sueco "Pacific"
Recebendo canca.

Palt-n |0 — Vapor Inglez "Wearpool"
Mmbarquc de mangaiici:.

Pateo 11 — Vapor sueco "Orania" —
.I>r*-cariura tM trhjo,

Pateo II — Vapor nacional "Sumaré"
cabotagem.

Interno 13 — Vapor nacional ".Uantl-
ijueira ".

Interno 13 — Chatas diversas — Com
cansa du "Anna" — Descarga de bata-
tas.

Interno 15 — Chatas diversas — Com
carga elo "Mcduana" — Descarga de ba-
talas.

Interno 16 (mixto C) — Vapor fran-
cez -'Ipanema" — Descarga ele e!lmento
no armazém 1.

Interno 16 — chatii/i diversas — Com
carga njei "Se-ve-rn".

Interno is — v«*>or llnllario "T»i>r«
mina" — Transporte- do piusugclros.l'1-a..-a Mriu.t — Voga,

Movimento do Porto
I.JNTllATtAS NO 11 IA 10

Ho Buenos Alre*. u paquoU Inglês" Vandyuk",
De ItilJlHiy, o paeiuete nacioiial "*3tlla",
De- Sjntos, n« pjuiuetes naclon.-ica"Irll", "OuaJ»n4" e "furltvba",
De Ponc Akfcre, o paquete nacional"Comte, Vasconcellos".

SALDAS N<J DÍA 10
Para Paramigaia, o paqueto miccu"Oranifr",
Para Itielila Blancil, o va|>or Uiglcj"Merc,»dea de l.inlnaga",
Para Nova Yorli, o paquete Ingle»"Vandn-k".
Para Porto Alegre, os paquotos nacio-

riae-s "Ibiapaba" a "Itavenl".
Para Montevidéo, os vapores nacio-

n»<-s "Itablne" e "Macapá".
Parn Arncnjll, o paquete uacion.il"ltapacy".
Puni llelsiiigfor", o peuiue-to sueco"Pacific".
Paru. Arrwterdnm, o vapor lioiUndM"Keniland".

VArORKS ESrBJRADOS
Monlcvldeo — "Ãffpnro Poma" , li
Oenova — "Ducn erAosta" .... 12
Southampton — "Andes" .... 12
Portos du Sul — "Rtha" lu
Hamburgo ¦— "Ruy Hurbosa", , 13
itlo da PrHta — "Almanzoni" . 13
Santos — "Rio Aniil.ewaa" ... 13
MatlAos -- "João Alfredo" . , 13
Nova Yurle ' "Vwrtrls" .... 14
Uremen e escs. — "OoUia" .... M
Aniaterdnin — "Ornnla" . . li
Riu da Pr.-ila — "Ré Vittorlo" . In
nio da Prata — "Ultctia". ... 16
Havre c escs. — "Bubée" .... lil
Rio da Prata — "C. CoJgrano" 17
hiverpool — "I>veado" ..... 17
Portos do Norte — "Portugal" , 17
Rio eia Prata — "Crefeld" .... 17
P;ir:l o escs. — "Baftpendy" ... t"
Nova Vork — "IVwlrrn \V<irld" 17
Rio da Prata — "lültrfto" 18
Barcelona — "V, N. de BeeJboa" is
ejenuva — "Valdivia" 18

VAPORES A SAIR
Iguape e escs. — "Pirahy". ... 11
S. .Matheus — "lguapf" .... II
Purios du Nome — "U. Alves" . II
Parahyba — "Iriu" , Í2
Rio du Praia — "Andes" .... 12
Riu du Prata — "Ducn d'Aosta" 12
Ponta d'Areia — Iraty" .... 11!
Mewse.re'. — "Tlbagy" 13
Cabedello — "Itaprarwrt" 13
Southampton — "Almanfora" . II»,
Arac.jii c Recife — "Itapoan" 

. 14
Portou do Sul —. "Itapuhy" ... 14
Rio ela Prata — "Oiiha" 14
Pará u escs. — "Ita-rjwra". ... 14
Laguna o use. — "Prospera'' , 14
Riu ria Pr.-it.-i — "Vestrls" .... 14
Rio da Prata — "Orania" ..... II
I jlveripuol — " ln(;á", IS
Clenova — "Ré Vittorlo" .... 13
Antuérpia — "Alegrete" 45
FtoraVkis — "l.u»etia" ....... 1*
Portos do Sul — -Cie. \^^*^u*.nnc»i'1^0lS,, tf»
Mussorft — "Rio Amazonas" ... 16
Itajahy o esc. — "Bthn" .... 16
Para <• ese:s. — "AtYouso Penna" 16
Mossoró — "Taepiary" 16
Aracaju — "ltapacy" 16
Rio da Prata — "Klll>*e" 16
Hamburgo — "Oen.ral Beu»r»n«" 17
Rio ria Prata — " Descarto". ... 17
Bremen — "CrefeW" 17
Portos rio Norte — ".Inao Alfredo" IS
Caravelllia — "lcar»hy" ..... I8
Pelotas e ecos. — "I.tarpava" ... 18
Hamburgo — "Bilbao" 18
Rio da Prata — "W. WorM" ... 18
Rio da Prata — "V. N. ele Balhoa" 18
Rio ela Prata — "Valdivia". ... 18

riijililllIlilllllllIliílllIllHlillillÉ

37.000

â=

I

tornou ri

.2.M1
1100 |
600 |
600 ; EE
615 ! S3 HOJE

1.000

12.246
AI.GODAO

liram ele firmeza e de alta mais pro-
nuncladad as condições rio mercado de
algodão, que abriu e funccionou, hon-
lem. com uni movimento mais activo de
negócios.

Não se verificaram novas entradas,
lendo sido us entregas mais desenvolvi-
das.

Os preços aceusaram alta bem signi-
ficativa.

COTAÇÕES DR HONTEM

Vendas fechadas hontem
APÓLICES

Federaes:
Uniformizadas. 5 % .

Diversas Emissões:
De 1:000$. nom. . .
Oe 1:000$. nom. . .
De 1:0005. nom.
De 1 :H0n$, port. .
Dc 1:000$, port. .

Municipaes:
lanj». ouro, port. .

835000 II S.".$0(l0
805000 a 835000
705000 a 815000

Nominal

Fardos

22 a 775$000

2 a 73MO0O
19 a 74DSOO0

503 a 7415000
11S a 655Í100O

10 a 6605000

30 a ãieíOOO-

Pregos por 10 Uilos:
SertÕct-.. ......
Primeiras sortes.' .
Medianos. . . . .
Paulista ......

Mercado firme.
MOVIMENTO DO DIA

Entradas
Sa dia rie hontem
Saldas g»]
Existência . . 

'. 
! . . 12.728

ASSrCAIi.
Esteve o mercado de assucar, hontem.

cm condições nomlreie/í. mas, com um
movimento activo dc saídas, que iam
eieti-riiilnaiido o alijamento completo do
Stock disponível, em coraequencia do re-
tarria:nento das entradas da nova safra
campista.

Com effeito, as entradas verificadas
foram diminutas o desenvolvidas as sai-
dae. considerando-se o mercado estável,
embora sem ce>tae;õos declaradas.

COTAÇ6ES PK HONTETtl
Preços rar 60 kilos, cif.:

Branco crystal .... Nominal
Terceira sorte  Nominal
Terceiro jacto  Nominal
Tieme.-aras  Nominal
Masearlnho .:.... Nomina!
Mascavo  Nominal

Mercado estav*).
MOVIMENTO DO DIA 9

Entradas
No dia de hontem
f6*aida« * . ,

Existência . . 
* 

. .
MT3RCADO A TERMO

Regularam, hontem.
assucar, as opçSts seguintes:

Na 1» Bo!6a

qualquer nepocio, quer

grnnde qncr pequeno,
exige, por assim dizer,

como base, a vasta ci-

pertencia o os grandes
recursos ele que dlspõo

a organização BUR.

ROUGHS ilesde que se
trata do dar conse-

lhos ou ajudar a rc-

sorver sens problemas
commerciaes.

Este valioso auxilio
beneficiará tambem os
interesses dc V. S. 
basta sollcllaI-0.

Qualquer consulta

sua pelo telephone ou

por carta c sem com-

pronilsso.

Elle era guarda-livros — um dos milhares e
milhares que fazem o serviço mais monótono
do mundo — sommando, subtrahfndo, multi-
plicando e dividindo. Já tendo na cabeça uma
idéa por assim dizer quasi formada duma ma-
china de calcular do Sr. Burroughs, deixou o
emprego no Banco, indo empregar-se na offi-
cina mecânica de Joseph Boyer, em St. Louis.

Alli elle completou com suecesso a fabrica-
ção da primeira machina mais pratica de
sommar que jamais o mundo viu.

Durante os 40 annos que se seguiram
á fabricação desta primeira machina a
BURROUGHS ADDING MACHINE COM-
PANY adquiriu, pela sua organização,
uma fama Universal, tratando dos inte-
resses do commercio em geral, fosse onde
fosse, pelas suas filiaes e agencias.

Ella emprega mais de 10.000 pessoas;
tem fabricas próprias na Inglaterra e no
Canadá; mantém filiaes e agencias em 56
paizes estrangeiros, tendo já vendido 800
mil machinas para o mundo inteiro.

í§W
..-r..v.»~-3S|§Ps§Sj

JSsSv

§111

Saccos
650

5.436
35.911

no mercado de

.Tullio . .
Atrosto. .
Setembro.
Outafcn» .

TVtwf.
7T$7»«
«6$5«0
61561X1
58Í0OO,

Compr,
775000
655500
605500
57$04>'>

II S BO BRASIL S. I.
Rua

MATRIZ

RIO DE JANEIRO
Primeiro de Março

Telephone Norte 63Df

106

FILIAL

SÃO PAJ&O
PRAÇA DA SE' 15 - l.« andar

Telephone Central 1710
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0 THEATRO
o «wuitVMHA ne; hoji, ooMTJMCrPAL

rimlt-tn, huji-, a Com pan Ma Pie-
nu, nu Municipal, a aua netlma ru-
cit». dc aunigriatui-u..

O uspecUeulo, denomltutào "Sol-
roo blanche", ubedeoerá ai; program-
nu. seeuluíe: "IVEcol» deu marlu",
r-ti-a do MolWr», em 3 autua; "la,
imlt do -Mal", dhtloeu, do AlCroU
Mnee-et; "H-a nuil d'Ootubro", dlalo-
BO, do Alíred MUHSOt.
A F-fc-STA DK IICME MO RBOREIU

Completando, hoje, cam roprcBon-
layôeu a revista "A la Gn.r*;onne",
doa am. Marquei' Porto o Afüonao rio
Carvalho, turflu caracter feallvo oa
•tpeutaculoo do lugo ft nolto, no Ru-
crelu.

A vlctorlosa rovhrta constituirá, oa
ospootactiloa daa duas uosaões, cuni
a novidade, porím, da aprescntai-nu
do cinco nuriM-rou iiovoh coni quo a
onrliiucccram os ueua auturea. BpBea
inirnoroB terão por Interpretes as
.srad. Margarida Mai, Manoel» Ma-
theua, Tliéo-Dorali, Kather Lutin,
Ijuisa Fonaoea, Antonietta Fonseca o
ar. J. Mattoa, com o concurso do
corpo coral.
"U QÜEBKANTO" E "TBÜS BBI-

,IO»i NKHAO MF.US ", NO C.-VR-
J.OS GOMES

Ao contrario do auo havia sido re-
•solvldo antorlormente, nüo mudará,
hojo, o eou cartaz, o Carlos Cornes.

Assim, i-oiitlmmrão cm acena "O

Quobranto" c "Teus beijos ser3o
meus", quo alrfda hontem altralrar.i
numeroso publico áquolle theatro.

Para breve, continua a Compa-
• nhla Leopoldo *Y6cu a annunclur a

novidade, parlsiénso — "O kupu o a
cstrèlla".

COMCPAMÕA MM EXCURSÃO
Parte, hoje. para o norto a com-

panhia dc cur-leditüi rc-i-utilornerrto or-
Kaniwida, pelo ar. Vlrlato Corrêa. A
sua "tornéo1' u-um-eçará polo Mara-
11I1S0, para ondo seguirá, directa-
inente. A aeRiilr. visitará as cidades
de B"-*lém. fortaleza, Recite, Ma-
celõ. tí. Salvador o Victoria.

tíàu principais figuras do elenco a
actrlts sra. Ottilia Amorlm o o actor
si*. Auguâlo Annibal.

Theatro, 'Música e
i,i.,i-iir iimi ¦—¦!¦¦ in -• — - i i-»

Ci.riie,riia ^»A>UMWI

v—,—
. cmxK-rnKMBtsBKxaB-o

»PKi»g--,«»o»>»B----*---im.--t*^

A otimp-Mlhia, min BOffUt* no "Ro-
^rlR-ue-i Ah-ed1', embarcará H-j 10
hora.,, no arniMcm lll, do <_V>•¦--. do
Porto. ...

UM A-i-miuim» prarrvAr, no
lUOrJRBlO

Re»Hatr-ae»ã. no próximo dia -ü,
Do theatro Recreio, om vesperal, il
festa em bòliefKllo dou liorlclrou <l«
<lti«llo tlioatru, que a dedicam, cumn
homunagen», ao Club doa Kunlaho»;.

U' um (estivai que |iur seu obju-
ctlvo o convidativo programma, me-
recerá, por certo o amparo do pu-
blico.

O programma, magnlílco, está an-
sim organizado:

Reprosentuçío da intoreasante re-
vlsta dos sra. Marques Porto o Af-
Ioimo de Carvalho — "A' la Oarqon-
no"; acto variado coni o concurso
doa seguintes artistas: actores sm.
Leopoldo FrflOH, .loâo Martins, Hen-
rique Chaves, .1. Figueiredo c Ago.-;*
tlnho do Sousa; aclrtaca sras. Mar-
garlda MUS, Manoela Mathcus, Tliío-
Dorah, tísthor Lutln, Lulza Fonseca
o Antcmietta Fonseca.

Servirá de "cabarelier" o actor ar.
Edmundo Mala.
"LA ROSA I)B FOBGO", A NOVA

PJ3ÇA DA VAIiASOO
Na* próxima semana doverft a

Companhia Velaaoo representar, em
"premISre", a opercta'.'"íécrie" "La

rosa do fuego", uni dos mais com-
pletos exltns da temporada passadt,
em. Madrid, o da companhia pela
qual a devoremos conhecer. Einbo-
ra não esteja definitivamente assen-
tado o dia em quc essa peya será
levada á sirena, dado o exilo do "La

lcyonda 'dei beso", 6, entretanto dc
crer que o seja cm um dos dlaa da
somana próxima e, nosso caso, aB-
slstlroliioa ii uni dos mais Interessai!-
loa o bellos e.-pct-taculos da compa-
nhia, Já poríluo u jjeija c original do
...'icripint- Arllonlo Paso o com niualoa
dn compualtur fablo Luna. Já por
estai- montaria com luxo verdadeira-
incute extra ordl nario. tomando par-
tc na rcpr<,--:cntu-*àn to-rfo-.; oh prlnci-
paes art Islãs.

"O SAPO lü A KSTK.F.LLA''
.lacnues Üoval, óaorlptur fr-incc:-..

{-. o aulor dc varias comédias de sue-
cesso em Paria. Hntrc ellas a mais
interessante c "lleaiitc", que, lrad',1-

ükta cot* o siigaesllvo Utulo fle "O
sapo <• n OUlrollll", acr.i If^aria .i m.'C'
lia aiTwlrt» osto mer.. no theatro Car-
los omuH. A montagem davas come»
dia í luxiiosiuslmi», o a ''mhc-cii-
s<^"ie" c do professor ar, Kduarrio
Vieira, o itue. por sl iA a Um** ru-
coniiiiondai;ào, O sr. Leopoldo Crúoã,
ftu i|U0 somos Inforniudou, it-ui nessa
pei-n. um dos seus mais liitoroaaaiiies
trabalhos.
COMPANHIA ÜKASILKtHA UK

üldOLA.MÃ»;Ao
nepresenlando* o drama "A mor-

gadlnlia do Vai Klor", ruaPliarccoru.
amanhã, no rtcpubllca, a Cumpatllllu
ltalla t-austa-Lucüla 1'eres.

U.MAO DUS CONT!t.\l-*.i;XjRA.S
P-edem-noa a publlcaijão do se-

guinte:
"De ordem rio sr. presldontü com-

munici a lodns os snl. sócios lUlltcS
da Ulllfio dos Contra regras, qllO por
motivo du CorUU maior a assemblé.i
geral extraordinária, i|ue devia reall-
•/.ar-se, Iiontem, ficou IransCerldii
para hoje, II do corrente, ás 17
horas, na aêdo soidiil ilcwta Lnián.
alia á rua rio Lavradlu Ilu. aobrado,
—O secretario geral 'Jaterlnoj, Jua-
quim Cunha."

iio/aalio ptqu-lj*,u rio "liutl-

oiml rio Mn-flci.
l,L(.n BKANCÒ

vis dia;:, no/salão ptqu-lj*.ü do "lii*;tl» i nu «-ttorloílzitlll Iminedut-iinor
tllto Niíijlouttl do MMtuiii li ,o í Jllçtainúnle, uniu- ,li

iiui- inalor valor ontirefi,
li U&UH

ittí nll."-
I adnilriivula u sln-jeriiu rfallinqôes ar»

lista iii.ivcada para Vi .In coTi-cntc, • tj.,;|Uii,.,'
no M*inlulpal, u i-uultal da pliuilstal Tem,'vomo au coatuma. dlsov
patrícia, ira. I.UClil livaueo. I cura.•ilo nas l.ulor". ISeU talhe de 1

No seu jii/osrammu, Clifilrani, entre'
OUlrua eiirciHi.-iliire*-: dc vulto, Ue

nines e mostra possuir uma forte
paixão pela iniliilca.

."ieiiH irlumplioH comprovam suas
nualiilMiles runiaiitlcHH e sua gniiiil'.*
üxpcriunüiu Oa \ídu,"
O .NOVO CUN'1'.IIATO Iti: U.MtOtiOi,u>vn

u contrato dc Harold l.toy.d, com
a P.ithc X. V.. Icrmlnou, Ptiaàou noi

IhMVJill t"U*l Viiriiu.-òvi,") n. jjlaül
("Uraiitlo soiiuhi etn ai mojiui'").
CONCIÜRTl), »\LI''lll-DO OSWALLlO

Alfredo UswaM, o planlstu patrício
oue Parla auolltull Por tanto lompu
coili o nwltiuii carlnhii o a (|II0111 con-
feriu os mais ardentes apylutisoa, cn-
cunlra-au nuVatiiiíiilu no lllo du .)"-
neiro U orgaiii*'.a pura o il Li -1 do
corrente, no saláo ilo Instituto .Na-
clonal du MualCIl, Òlidu C professor
honorário, uni cutiuortu em que dará
uos seus piítrlcloa a ranfiii do seu
renome v do suas glorias.

.Veste, coni-erlo haverá a apresen»
ItujáÒ do vlolóncellistii liollaildoz líurt
SVIrtüi quo acaba du ser applaudhlo i
na America, do Norte e .|Uc de :á j "-"•'!• fülil rofcruliciu a alguma
e da Kuropn, irai. Juátmgadp rc
nome.

• '• ll.il.-i iju-iri i>rp:in)/.ndo o pro.
gramnia piira .ft proxlmitt! l'o*tu ar
llatlen. que as acirlveu uras. liàlbllUI
Mlln.nu '• .ludltji Varna-; vôo reall-
üar, a 21 de currents.nú fü^nlroP,1.'-

o i creio.»
uuriit;uu nua niuoo . -¦cu lauiu ue ul- Náo só pnrnue rio "Imta do noe
tra revela uni uinor absoi'VO,nU'. Tuia botia .elemctitus du companhia nue
uniu Inclinação natural nolos ani- ali trabalha, mas tnuibeni porque o

llc li
casa

WWVM-WMMk

L'ARJ.,OS CIOMtltí — "O Ciuehran-
to" c "Teilü be|Jn; iierAo motls",

l.YRICO—"Lll leyemi.i drl L-eJin",
IlilURHIÜ •• "A' 'a Qnrijniino".
f-. josr.i —¦ "DPo c f»Po i"

Cinemuüi

CinümntoKraphia

reícrlilo progrw.nma N«rA
aitructlvü», lógico (• eiq>crai' qu
feslii alcance o maior exilo,

**'' Deve embarcar'a IS do cor-
rente, um Lisboa, nu paquete "Lu-

U-tia", a uonipuiihlu ;i.i:*tuguer.a ite
revi-.ias rio Thealru lüdiin, Uuquolln
c...|iltul. Ks»ii eonVpanahln estreará
nqul nos prlmcíroa dias dc ago.-lo.

•  I eom a reviste .le grande upparatü
Isso o celebro cômico a trabalhar! "|.*.u(,l uoci-ljlo". As prlnclpacs flgu-
pur contu de .1- I>. Williams, prcal- t.a(j tjn ,.,i.i|uu'.o sâo ai sras. Llnii
dente ria l-lIta-CUrlton-l^Kíturcn, uiiju.» (jiniiuui, lítilmlrii 'Miranda, Cui-meii
polllclllaa i.jlão sendo dújtrlbuldaa mu•»,[tm c srs. Alvnrd Pereira e ,lor*
pela Paramouhl. |»u òcnlil. A co*ní>a'i.hln irabalhiirA

O liüá'1'O l)K >L\KY PICKFOHI) lem espectaculos pur scs-i-V--, a pre-
i m ... it;,*.! ' '";; inuiilc"s. •• •

ISIs anui o gosto de .Mar> 1 ICK- i ,

! Espectaculos para hoje
Km matéria ile purfüilius: o Jua-1 mivump m.  * I.' líeolc des M.i»

min. Sua cür-uredlloota: cinzento

ODPÍON — " Papae".
AVHN-IDA — "Hazà",
1'A'niH' — V«(SHü!imlo geníllho»

i'l',.N*rr:AI, — "Unsarlo de Amor".
PARIHIWNSIS—""Õuerrii a amor*'.
ItlALTO -- "Mulheres i)« »»•

li' rc-*".
IRIH — ".\!ni'l>rlòB o venturas".
PAUIS — "Meu pnníi".
iDláAL  "Bailarina incoshttA'•
IIADDOÜK LOBO — "Beijos que

to: llirat i".
BRASIL — "Mulheres vlrluouas".
AM I*; Kl CA — "V cidade c as sei'-

raa".
Tl.ll.'CA — "A peqticnn de um

nillltan ,le dollares".

MUSICA

claro. .Sua aspiração máxima: doa-1
, , causar. Um dos seus maiores desejos: j

PARTIU PARA NOVA YOUlv. O »<•''; "1"^ «oslnlielra Perita dc forno.

MUNICIPAL— 
''l/Ecolc d'.

ia".'IT.IANON — "Km familia"

FJmpti'*.»
,1. R. STAFIA 1I1I

' i o theatro tmlicioncl ri» eleganola «ttrioci

INKPKC'1'OR RBHAIj DA PA-
II.WIOUVI? l--'**t "otlnha -df CouU

a bordo do "American Logírfn". 1 Inforinaqões c b.oatop
seguiu para Nova Vork, o sr. Juhn
Day Jnnlio*, inspector gorai da Pa-
raiututlll Plclufoa, jia America du

AUDIfÃO Dl'. M0S1CA B11AS1LEI.
KA

Aa primeiras noticias publicadas., |.ul;.(,iim rici.uii.-ii ra .-.u-vm-u ¦.»•
já desperta um justificado Interes-I yu|. ,\u embttntuo db sr. John Uay,

;•""¦ '  i|iie'coiita sliiceruã •¦ protutulaa sym-
piitliias nu .nu.isa sociedade, coucoi
reratit* não bó us fimceiuiiurloa ila
."aviimoiiiii. '*"Oiu muitos rios «eu:

em .torno ria ;.inl|eâii de mu
sica typiea lu-asilelra o uslyllzadu
(|Uu vae realizar nesta capital
maestro Marcello Tuplnaiiib.i. Nol

. m • i M I COMPANHIA BR.IBItF.m.» DE C0H1EDIA
iinkee". i A reriumana A wciva ter- *ibica"l xmh

J* 08 Direcçío da ODUVALDO VIANNA
| minara no dia /.o deste mez. ULTIMft semana de uma lihpa peça

íía I a «ranclc venda pelo custo \ wm - s's t <a o o <i\ - hoje
' 

real do variado e grande] EM FAMÍLIA..
Ue 1'I.OHKMMO SANCMKi'.

A ('•impanhla Abigail Alaia, apesai
.Io exilo i|Uo vem nblohdu a be"
peca de Kloronclo iáanchcz — "tóini
familia" — Hio je prutnptu oura
ubir á -cena a comediu burlesca dy 'IP

ar. Armando CSouzufia — "O i.eer '-IstOCK OC I^CVlVimanaS C!C LO- ...-ua dcii.i ui-uniiuii-u u uo.ji,».*vu.., pui-iuas na .iiussa uiuieuuui.', ™'™ - „, \i*u--. u.lu (iouzueu "O m-cre- I <tO(* K f P PCllliliai 135 CC V.O-  . , .— v
(IUo vae reallwir nesta capital u .'n. m\,,l „flu Kô „s funecionarios ria \*'• ; 

' '"»!k',.!''.! "'^^., 
^ |lumo. 

!>l0tK UU !'"' IU,''a, '* mS, 
llli.MV VKSPERAL ELEOASTÉ

;íS ':::. ssaír-^g ss r»:'v.::,;;.=, ¦*. * -ü „,.. ,„, \a, u™.,. outras; b™ •¦ «SA;rrs;~s'-*;
^in::;'::;;:^';:.;;;^,^;-;,',;1^! »**?¦ ?!™™j22*™*A l^^p^^^&m.™™ fi^gg "•
SotaT.ftStt,^H^n,e,*S? ¦',...,,/nna. ri- angulo-, aguriosac-»S:ssú,, Vc, --^fíuV''"o J^PKrcI eSflOnjaS, eStOJOS, CtC, CtC. f—M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 11
rio noticias publicadas pelos jornaes ceutunrios. ruvelanilo sensibilidade, sh-nulas iu. Ue ii.,s. . u.-* api-a-c l l .. !| o IBAI8 ADOUADO DOS CALAS DA I

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

TWO S. J0S8 Director artístico luiz Peixoto
Director scenico Isidro Nunes

rie Tnpinaiiiba, con
noticias tiublicad*

d,-,, capjlal porlcnba.
1.ISA KCM3ÜNU

A pianista brasileira *-,¦:(¦ i.i*a
Ktimming. aluniuu dü prbfcssur Au-
surge, dc Berlim, realizará, breve, o
seu primeiro recital.

RECITAL Ufcl CANTO
A etinloru frauccüii, arn. A*. Cor»

llOl'( priniririt protnlu ilu Coníl-Pi'VtiLii-
rio rie Paris, (curso ilu Opera-Comi-
quci. autualmentc neirtu capital, <¦<¦:<-
iizárá o seu conc.erlo do uprcaenta-
ijíiu icj nuítód |iublii'u, rltMitru i\v. br»-!-

e «ai *sn ta-.»'"; tf. -ixitwttnimtzoní.v at^_ i OM tW^

•uu-xr^r*\ru-u*-irirvS'%*'ri)'^-1^

HOJE, ás 7 % - DUAS SESSÕES - A'* 9 %, HOJE
A REVISTA DE BASTOS TIOIIE E EDUARDO VICTÕMNO, COM MUSICA DÜ

MAESTRO ASSIS PACHECO

O mais legitimo suecesso do theatro de revista

DITO E FEITO
Todi a co-*aP»Wiia do S. JOSE' trttmipha, nas rípreuaetaçíes dn revista

do BASTOS TróRE c EDUARDO VIÓTORINO, ondo sú ha gnnj», espirito ri-
no, "eharges" as nials interessantes c, sobretudo, criticas aos nossos eu;--
tumea. __^^___^__^_^__^____________«^__-»____

AMANW — A'» 3 i-i — SE8SA0 VERMOUTH —- ProflramiTta novo.
CINEMA nODCRNO — Durante as férias (2 aotos). Firmeza de oaraoter

(5 aotoa). Taó (1» o 2" episotfiee).

'¦.''**-&&*. ml"

w*\aJsW&T£T=5£j**
•-•\T,^L*A'fe». I*í

,g£m5£

N *31 1
II

¦ i 3¦ a =i' I i

,.,,,,,, tina, de aueulus asu-lon ac-I "«essões \ ,:r;,,.,u.h .pte tonu,, in-¦ . 
ja est0joS, CtC, CtC.

eiitunrios. rovelanrio aeiialbllldade, slIHlldas no .thcalro -b. .isshé, hppkil- | 1

vo, ludu -V nlKtint orsulho. ccnl ali,, amanha, no acto U. -».

|.;,„ juilicus unhas cscrlptas sc re- Ourei n <|U« cmpreola o »«"?.L\,'

Cluctc uma wrande personalidade,¦ lundu u recitundo enlic os - UUil

com seiiiiriu instliictivo daa idías tas.
„u,as ItiUulBi. accrrlmu da rotina c Uos varios nUliierus une e.inipoeji

,',/,„;*,eu„ceii,.:: ubstinauno , .ca» o sen reper.or o, cantara He. ama

,,•,,;,,¦,-. Jamais se convencerá da iilw. im K dus., algu H Ic „ui laia
,,.,.,.,,1 |,..„i0 soffrcr um revís lormando ao lado dc Ma.\ i.-a.i..-'

„•;¦¦ /'"cécUic.v pènsoaesi nSo Marinow. Palácio, etc. .,..,- sao

J. i-econhecerii batida. Reunira, de gtiriii*. «Jiplaliüldiia nos nossos u

mivo us suaa cnorsius e umprehonde- j reta". A nrlu.oiru partc.lo^!'?*' '

,.:-, .„,.,;, |„ia. «tí vU-lofl-i final. I*V nia, contiadu ao ai. Lulf l c- su u

lloiaih. ile  Mranric tino com mor | uonslar;. do scgututo:». I_ ¦•'»""..

rtil ., dc uni optlmlsmo desconcer- j sr. A astuto Losla! n Ai lonc
. .,--, 1'fplUi ile Abreu: Ml I-1- san ,

"'s/u' 
orlpinal P. maiúsculo. Iraeado ao violão. ..cio» * liatutus: IV rVon

I PjETROUíO ItAVA loiilco nerfu-jcon, absolulu flrmçi.u e wr*»' « <¦* 
,'lclí,' ni"u"''srs.,\\UKtls'tol Costa

I mario nmli. efflcau conlru ;, -luída slsnal irteouivoeo dc siucerldaile . 
| 

•ml ada 
^ SUw.[hi A;vjn, IVlv,

o utrophlamoníu riu cabello. A lioiirariez.  j \\[.,,.u Dlnlz c si-as. .Muricita Kleld i
venda nas pharniaciaa. rirusarlils | Mula no.lera t.-ií.tjl.«i. i»«inli^ti.w 

j, o perfumaria--. Precu ISüOU. iodos os seim penyaiiienios ei  ' 
_'___ u.iu.jm.ni:-.--Tn*--T-—r-i. mx^S^SSSSSSSsTSÍSSSISSSS

^_____ , ¦_. , ,„, rj-HTI-l 3T|---^-*[irTm''-T ¦r.-ir-»"*,T-""MW*lli*^J1^JI.Jjll Wj;!^WIIU»WJ»^l -í" ,;V~*i^.*m->*~ •- _ 

#-? C? ÍO &¦ W^ ra^!
COMPAMUA UltAtíll. i i:,li.AIATúGKAfKKJA

Jamais haverá outra oppor-
tunidade dc cptimas com-

piras por' ser esta Uqnidaçáo!

para terminar o negocio c
'são 

pomes os dias quc res-.
Iam para entregar o prédio á
actua! arrendatária, a Socie-

idade Pathé Baby, para ahi

j inslallar o Cinema no Ur.
! Rua Rodrigo Silva N. 36.

. t-JAIR ADOBADO DOS GALAS DA
TELA, O "CNFANT GATi1." DAS

cnmoc/vs,

Rodolpho
Valeáino

mim

i i'l

CINEMA AVENIDA
HOJE HOJE
ogFM HftO fúR HOJE AO SALÃO DO CINEIRA AWEWIDA. NftO PODER.V

OIZER <JUE JAMAIS TIVESSC WIBTO

i n"ts

RwSfcwSSkí S

|l«iVNWWV<

Ee

.', .MJMin.WEL COMEDIA HiAcKUíA, PÜf.ijLK E' Pr.l.CI.-U Vdl

GLORIA SWANSON
i n»ra comprchcndcr a grandr. alnTá da cançonclista que « apalnonou louca-
= monte por Duírono. — Não doinc o leitor de ir vir Hojo esta assombrosa

supor-producção ria Paramount.

3 BREVEMENTE — QUAL U MliUIOll AMUH '.'

li, jaci, lloit o Aijiics Ayre:
(ff.andlusu fllm cuni Nú Mal- p

RIAIS ÜWA VEI EOTA' EXTASIANDO. O t*IO, ÇSSr GAROTO GENIAL '

JACêOK- GOOGANI

em m ia _ .r „ ... 
r sminleiinenlo idoravcl, ó portentoso, i m«-mt  - Sao 5 ieio:. di

l,,,i MUOMl - SOpcr-produc-ao du PHOOHAMMA SERRADO»

i. nin-lii no pi'Offi'amniii ü.i es encante: du Ftlui

MONTANHAS DO CANADA*
i.h |n\- Htlni. eum-iisecittôeí eenso-a. e ptinor.iums ustupotlUos

REVISTA OüEON iftctualldadoí -Gaumont) Mala um numero du nuvi-
¦jiiilea ii ria-los liitcrggsinitfü.

SKtlL.VUA-FEIHA: a tliidiSElma u eli-umiU:. KATIIKRIM
JUSTIÇA Ef/i APUftOS" do I-i*.,--¦ i aniP.a teerrmlul

MACDU.NAI.U Bill

VIVA A ALEGRIA!
É o grito unanime das moças dos
nossos dias, das que são na verdade,

COPACABANA CASINO-THEÀTRO
PASSEIO AO

HOJE 0 SEXTA-FEIRA O
/VS 9 l\2 HORAS

GRANDE SUCCESSO da revista em 12 quadros

hoje tfflü it mm

c :t linda piriin CARW3L SlVU-RS
mima precloáa JOla^tt!l "A OIKJUE-
7INHA" e ainda mai? BIIJ.Y gtjLLI*
VAN, em O ultramleresMuitfcí aew.'..

sub o sugrcrttvo tllulu

iilieres são
Mulheres

ii íí

Camarotes e Baignoire;
NHO SE RESERVAM LOCALIDADES

50$000 -- Poltronas, 125000
Vondas arulsas na rooopção do PALACE HOTEL

I 

"ÜgÜnDA-FEIRA, 
14 — 3" RÍCITft DE R8SIGNATURA.

DOMINGO, ás 3 Vi H°i'as - GRANDE MATINÉE.

Panorama o mais empolgante
ESPSJEMD5DC. ARREBATAOOR E

RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Oa carros
aéreos funM-lonom com troquancia, dia-' 
riancntc, dssdo seta horas da manhã.

ft'1 aeaundas, quertas o ' aoxtas-foiraa
I o ullinio carro aobo do Praia Vormalna
' pa*,i! o Pão do Aosucar áa O horas da j
1 urdo o ás tei-çaí, nuintas, sabbadoa o'

ilomingoo dü ',0 horas do noite. Se chover, i'. 
tui-ccioiiFiu aómonto até ás G hcrâ-i da , g|
tarde,

j TELEPHONE: SUL 768

... tttirihentlsilnio proersnuiia do
hoju na tela do

RIALaTO
NO PALCO. As 4 ',,8 h. o 10 '/¦•
— THE MARROCO BOYS e o arttsta

eni-yclopedico

GUGLIELMÍ
no sou Inesgotável roportorio

. ff.,,,,.,,,,,,»,miiiii||||||H||llllUlMIUlllim^^ i OgOT-TTTffigOEWM
S ._._  — ~~» «u-» .am*. uma*, cs»™, ^aai». tÊ—n St^* B íf^Si <= ITH

Para quem não ha trístesas nem hypocrítas
convenções» A vida é para se viver. .

Assim nol-o demonstra o formosíssimo grupo
de estrellas qw

Segunda-feira
vos apresenta nc

CIIME PAL.AI
a^*aawa*a* mim mm . —*^*****i*í—¦—*i-**— ta m ¦»—*»¦-----—¦—p—^**^^^^

um film distribuído pela Paramount.

p^o §re:o
EMPRESA HAXOEl. iv C 1-I l

AS 7 HOJE  A'S 9 M

1 11ÊCITAS COMMEMORATIVAS DO PHIME1R0 CENTENÁRIO ÜA .MUITO QUE- Sjj

' 
nlDA 

li At-1USC1AUA REVISTA K

~J0E30

Hás mwh
O THEATRO DA MODA

Temporada LEOPOLDO FRÓES
KOJE - AS G •;., — HOJE

A COMEDm BRASILEIRA„T mimam 5 te ii *~ "*""— " wwriIRMm »nn z»n-u-nri

I LA'LA GARÇONNEm 0 quebra^
3 ESTRÉA DE G NOVOS NÚMEROS 5 -

CARIOA MAX - MANOELA HATHEU8
— J. IV-.A.TTOS — ANTONIETTA FOriâECA ^

100 REPRESENTAÇÕES 100 REPRESENTAÇÕES |j
 O WAIOR ÊXITO THEATRAL DA ÉPOCA

PELAS ijUEltlÜA-) ÃnTlS'1'AS MAR- 
gj

-THEO. DORA!) -. LU1ZA FOMSÉCA ç j S

t= IO

aiílu di CUELI1U NUl IO

Os teus be*:jos serão meus

Uotninso, AS -' '¦-;. mflTtNE'E - Scgumlil-lulra, li,
festival, em HOMENAGEM A' COLÔNIA FRAKCEZA.

üi';iimI1o-'u j: I
>OI'AVt.l, -IA.I.K

\t.lu. UE JULIU ESC08AM
-u ui*; i.tÃOPCi.no fro€S i;

£ «1 V.MAMIÀ — "O QUEBRAKTr;" i- "03 7EUS SEIJOf! SGRiSO MEUS
lü&UVdl, Ulll nWt.l«-llMW*-lll w«-- -- W 11

fnTnnnwnnTnTmmí^^ osa0E saoisíC*-*^s**sss-s*ao*: S0-S30

ai tf •

, I 3ÕÊ3Q 1
^ft EMl-ltESA \ I H^jPasclioal Segreto j I
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srsnorao 'I

sorveu m
Hllll

ia sen»!

-I..\ COMPANHIA

THEATRO S. JOSE'
EMPRESA PASCHOAL. SEGRETO

AMANHÃ, 12 de Julho — A's 3 V2 da tarde

Sessão - Vermouth
OIRIEC-JW ARTÍSTICA OE

LEOPOLDO FRÓES <- LUIZ PEIXOTO
PROGftAMMA — PHHBEIRA PARTE :

i, Nentui. Augusto CúsU — II, Anlonicu, Peplta do Abreu — lll, Dc=a-
lio-, pelos -Batutas". — IV -,

VEM CA' BITU'!
Comedia. de.seinpcnlnuU por AMgusIo Costa, Marieta llld, 1'ratdüin do Al-

meida, Ellàa Csmpus, Álvaro Peres e .Uvaro Dlnlz.
SEGUNDA PARTE

em tine o tnftsne artista. acompanUado pelos BATUTAS, delieiarã u platca
apresení-wdo »•• itnhlleo nwo» ayusta;.

A~BOTELHO-F1LM passar*, r-»6 cfnomas, instantâneos dos freqüentadores
deu SE8SAES-VER1K0UTH.

~BlRietes 
tfetde J* i »•«*« Mi biltoeterias dos Ttsaatna Csirios tomn a S. dose

^5S55^5S^S^ii»^»-»^-^^»^EgBwaaB»| TUCATDn I V RI C O (^^W^tíSríS^l
I ELECTRO-BALL ClNEfft il! MtA -^ ' '

£,'.tPIi>;SA BRASILEIRA D15 DIVERSÕES
51 — UVA YISL'0-.UI-- Ul'. titt. UHASCÒ — 3t

A mais populnr u uucriüu ««.tu di: d^cruik-s dnsln cnpHill

O Campeão cio Miand.0
HOJE e todas a3 noites, ás 6 o ás 10 horas

disputados pelos melhores -vlis'.-
—- Vencedores do portido do d.a 10

Seii6acioniKS torneios duplos
, íto Elaotro-Ball

aRTOim e ANGEL 
'SAB8A00, 

12 do corrente, ás 2 hora» — Grande "nwtinsc". com um extraor-
dinano torneio, em 20 pontos, disputado pelos melhores artistas do Elootro-Ball

EGUIA e DORALOO cciitr? NÜ.O o ANGEL

ENT1ÜU3A l *Ü0U. CUM BOKlKlCAlJtO EM PilEMIOS

u AU ELliCTHO-ÜALL OAUMA —St, Tt(ü> Visi-oniJi- d-, Itio üraoeo, õl jí

[IBM

COMPANHIA VEIL.Ji-v.SOQ
MCJE —- AS 0 H0RA8 - TtitCIT.t POPULAR -• HOJE*

Pos ücouiiiicr. preço»; Ifi-ii:. 0U.-S; ouiiiarotes, ou-í: pollruuas.o varanda^, liílj
deiiiis, í:f; Ualcão, óS; salerla-i nuiueiadas, í*? o OÈllAES, iiítonu.

llEI'l;E-.iiMA'.ÁU HA I.IM.iA OI'EIIE'1'A

E uma sensação do arte,
de belleza, rie magníficos»-
ciai Imaginae a antiga ci-
r!,**de de Londres, no auge
tia oub elegância, da sua
iuxuria, das sitas loucuras;
imaginae a edrte ris RAINHA
AWWA, cotn n sua multifir.o
de cortezios e oífuscan-
tes fermosuras; imaginae
o lítmosp p9Í3cio 9U-
CHINGHAM tio esplendor
do seu fausto; imaginae
tudo isso como iriuadro á
mais imprsvistr e mais»
emocionante li/storia tits
amor de todos os tempos,
interpretada pelo genlo a,-'
tático de

LA LEYENDA-DEL BESO IVirgínia valu
0 GRANDL ÊXITO 00 DIA — O MAIO» SUCCESSO DA ACTUfil.lBADn

COMPLETA ISOUIDA!)" PARA A AMERtCA ÓOGUL

Aniiinliã: LA LEVBKUA DÊE IIEÜO. •- Uoniingó', is *.'

fc-ulr: LA ItOSA DE 1'UEOO, reerlij du :.-iiiude cEpcOtaeilIu
. MM.I.VK-E. •--- A se- I

rdçlla dc asalfnatura. :

* mum siLLSi

-aLbadu, l-CBI>pui*ly8'j du cütijpínüía l'1'ALI.V 1'AUSTA*

Estão suspensas as entradas dctaior, sem oxcepçío de peisoí

1'JiEATRO Bt.riULlCA
I.ÚUILIA l-EREi.

;ATRO Temporada òfficial de 1924 ¦-'CoticessioiiaríofWALTER MOCClíj

i: comprclieudcrela o qit
l.iicoinparívcIã"ii(!tú3 dc

Grande Companhia Lyrica
Continua, no escriptorio da Emprooa (lado da' Avenida), de 10 horas da manhã, ás

5 hor^s da tarde, a VENDA CUIYR'LF*T!VA para

\f HH 3 F» É£ mfe X I Í^l JL\ ^ HOJE _ Sexta-teira 
f- 

HOJE
,.. , ... í As 9 horaii 7" recita de assignatura
(As Ouintos-fsirss, ns t horaa) j na o norau

(•¦JM!'.-\NHIA DKV .-<i*.VTICA FI!ANCK*S.\

ilii- THÉRÈSE 
"PlÉRfil

^__ (Aos domingos, ás 2 •¦•/ da tarde)

UJ..A VENDA para osles espectaculos ser» feita ou para os 10 acima indicados, |*' oii scpnratJíimente pa" 5 vespertinas e 5 vosparaca.
AVISO As 5 vesperae.» o *>s 5 vespertinas serão com operas differentes

y*u'--ij*»-.--v.w.'**-'-.*-,*iP^

ASSIGNATURA PARA 20 RtCiTAS — Lunttnua ;di.'H!« nu usèríjuirlú da Euiprer.a
'.latto dif-AvenWii) a aoslgnatura J'.* pullruna.». i-- baleou,-; •: ua bilheteria (Rua- KS; do

AMANHil — Sabbado — AMANHA
As 8 -54 —.8' recita de assisnatui-.-.

M heroina íi
sangue ail

DOMiHGO — V5EPERAI. — DOMINGO
' A'8 3 horas —- A pedido c pela¦ ULTIMA VEZ

SOIRÍ-E 3LAWCHE

L'ÉC0LE DES MARIS
ti actos do MOLltltE

JifffiiK- | ÍES jj |j IU TEME
LA NÜÍT D'0CT0BRE •- 

-:'": ¦ póltíssãTiSs^ :
¦ 

ün-lOgü dü A. MWSEÍ 
IIILIIKTE- A- VE^DA.

M.-iif.) tí a».-.-.gnatiira tic^lçrtaV.í»^^^ OS' ínuvcli du tuena tão; roriiccWrf:-i.-.ia -fiHa-HmTH; -iOüElSCll *k-'G-:;- rua -Jo

riur HE» MU UA I

a ¦.-.soinbrusa SWEB-1EWEL, que
comecirí a ser e\hiblcta ü« relra

proxhsa li''

RIALTO
p«ahil — FINS DE JULHO. UIKtásM', Sfij.

iSÉâsÜÉ
..-':v '';-.'
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ULTIMAS NOTICIAS
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i iimir»^., j

Os acontecimentos de S. Pâufo
KTo paJa,oio d.o Oeittete

O presidente da Republica, uno*, rc-
ce*ber 04 e. -iirprlmeiHoti nuo rho fo-
ram levar os eenudores o deputados
fodorues o outras mala pefwoHH gra-
daa, deixou o «aido doa despachou,
recolhondo-so aou aposentos pnrtl-
oularcu, onde conftrenoloii com oa mim.
marechal Carneiro üu Fontoura, ohe-
fe do Policia; gonoral Silva Pc.shd.-i,
oom mandante du Policia Mllii.-u-: ml-
nistro Miguel Calmou o dr. Aluor Pru-
tu, governador clu cldado.
UMiA. CIKOULAR IX) MINISTRO UA

GUERRA
O marechal Sctembrlno do Carva-

lho, dirigiu a todos os commandantoH
Oo Rcgüo, directora» do- estubolocl-
mentos militares o cheios de serviço,
u seguinte circular:

, "Tendo Irrompido na Capital tio'prospero o rico Eatado Uo S. Paulo,
como ja. vos communlqucl por via te-

.lefsraphlcn, um movimento nedicluso,
em quo esta. envolvido um grupo ilu'officiaes do Exorcltó t|ue, esquecidos

Ide acua doyerps, commoltoni lim cri-'me 
tiu traição á Patrlit, numa ufCrou-

*.la â opinião naèionul que vê, com In-
dlgnução o sorpi-esii' como lia i|ucm
nflo duvido Bocrlílçai* o nosso bom riu-
mo, dentro o íóru ilo paiz, a Cortll-
na publica, os nossos créditos do po-
vo organizado, as suas ambições pus-
Boacs disíaroadat: om propósitos jiu-
triotioos, declaro-vos que ò govorno
adoptou, sem perda de lempo, as mu-
dlrlas necessárias para reprimir prom-
ptaiiientu casa sedloão o continua a
providenciar com energia em defesa
da ordem.

O Uxerclto não 6, nem podo ser,
um instrumento dócil nas influa .ilo

• aventureiros que explorem; no peor
sentido du palavra, os brios dt* uma
olaSSO quu seria antes nociva do quu
útil ii ordem publica ae trouxesse
continuamente cm aobresalto os ho-
menu laboriosos, que são us obreiros
du grandeza do Brasil, uni todos os
ramos du actividade humana,

Uu uonheijo o Exercito a quem le-
nho ciado o melhor do minhas enor-
gias, duranto cerca du OU annos, com
ardor o devotamouto, o eoi, por isso,
do sclencla. certa, quu os nossotí ofli-
ciaes consclentca -Ves suu:; hupretc-
rivui.--. deverei* para com a Fntr!'i, es-
tão lúra c aulma das porfldui: tuages-
toes do ambiciosos v.ulgarcii, i.\i
orem poder enganar a upinliiu pubii-
ca subru us verdadeiros objectivo.' iu
uma acção .criminosa, pondo a A u
serviço affieiãciffl| cuja uttitudj con-
ti-astu penosamente com u nuilurida-
do cívica de um Exercito que, como o
nosso, ú dignu da contiançu da Xa-
ção, c sabo honrar a auu cultura mo-
ral.

Temos todos, nestes t.jipoí. a au-
Küluta cortôüfi Jo iiuu u I2:<ereÍLo,
nesta -Iioi-u sombria liara us pátrio-
tas, está ao serviço da ordem, crian-
do muis um titulo ú. gratidão nacio-
nal."

TluLiEC 'KAXÍMAS REÒliElDOS
ContAiuain a af fluir ú secretaria da

presidência cia Republica grande
numero do cartas, cartões c lelugruni-
mas, c!u Ccllcltacjõea u solldariedud.;
com o chefe '>» Estudo, por niolivu dn
energia, dáü nie-tüdias governamental;;-;
contra a aedição quu irrompeu na. cu-
jjl.tal i>uu'.istu.

Iloíytíih, entre muitos outros, nutu-
¦vám-so us enviados pelu Congrega-
çãu da Escola de Minas de Ouro Pre-
to, communktade do Mosteiro cio Silci
Bento, Câmara Legislativa cio Eatado
do .piauhy, Assc/.açãò Comriioruial da
Bahia, Câmara Municipal dc Piados c
dr. Ferreira lama, ex-pi-esMcnto <1j
Alagoas.

•O Consellni Municipal do Rio de
Janeiro lambem telegraphou nos
seguintes termos:

"Rio — Conselho Municipal do"DlÉtrieto Federal sessão 7 correu to
approvou unanimidade indicação <srs.
intendentes Ernesto Garcez c ou-
ti'QB, assegurando intima .solidário-
dado governo *.'. ox. situação àrior-
mal Estado dc* S. Paulo, fazendo vo-
toa restabelecimento ordem tran-

<iuilliò.iüe publica importante E.*;ta-
do Federação. — (a) Pache de Far
riu, 1" secretario."
A SITUAÇÃO PEI*.\ aIA"DltL'GAl**A

U governo, fl, semelhança das noi-
•tes anteriores, forneceu-nos hoje
pela madrugada a seguinte nota:
"Coniiir.unicaiio officiul das 24 horas

Nos^a, artilharia, bombardeou o
quartel' da J.uz, eom magnífico ve-
au liado. Us rebeldes não revidaram
p ata';iuc ,V tarde cef-oou o bombar-
(leio cio liotsa jpai-te.

E' pensamento du commando pou-
¦par o mais possivel a cidade, já tão
damnifieaila pelos rebeldes.

Toda.; as Irqpact da divisão om
operações já. estão reunida*!;¦Continua eXcellento o estado mo-
ral daa trupus,"
OS A-FPXiAUSOS DA CÂMARA "UOS

"DEPUTADOS

líovèstlu-ée du solemnidade a ce-
1-emoiiia da ehlrcgu clu moção da
(..'amara dos Deputados ao clr."Ar-
tinir Boriiardeà. realizada, hontem,
no palácio do Cattotu. Reunidos nu
salão dos despachos, os membros da
cumniissãu parlamentai*, a razão do
um por unidade da Federação, o dr.
Arnolpho do Azevedo, falando na
qualidade dc presidente daquella ua-
sa. legislativa e representante per-
toneento ú bancada paulista, disse:"A Câmara dos Deputados do
Brasil, acaba de celebrar uma das
mais solèinnca sessões du que lia
memória nos nnnaes do Parlamento
Brasileiro. :(Muito bem).

V. ex, me relevará a -emoção nuo
experimento, nesto instante, em que
tenho a. honra exoelsa de falar em
nomo da Câmara, cujoa sentimentos
cívicos vibraram, hoje, com a maior
significação possivel. (Apoiados, mui-
to bem).

Por unanimidade do votos, foi
approvada a moção que mu dcsvu.no-
ço de lêr a v. ex.:"A Câmara julga-so no dever de
traduzir o .sentimento geral do paiz,
du quo ê reflexo u órgão, applaudir
a serena energia o imperturbável iu-
trepido;- com que; na autuai piiínr-
ííonuia o em face do odioso levanto
dc*. quo está sendo theatro a cap..ai
do Estado de S. Paulo, está agindo
u eminente sr. presidente da Repu-
blica. o de significar-lhe a sua i*.i-
lograi solidariedade.

Ao mcsníu tempo, cumpre expres-
sar a sua admiração pelo doiiudo cl-
viço o bravura 'patriótica, que estão
t-aractcrlsando a acção do illustro
presidente Carlos de Campos, na he-
1'õlcn resistência âquelb. rebelliâo, e
lãs forças legacs tio Exercito o tia
Marinha, que estão defendendo a
Republica."

A Câmara approvou, egualmente
por voto unanime, que sc constituis-
so uma ComniIssSo, composta de lo-
dos os oradores cjUta nessa melhora-
vel sessão se manifestaram, o da
mosa, lira trananiittir a v. cx. o
occorrlijl, fazendo-o por Intermédio
do dcp.ltado quo ora se dirige a
v. ex„ e aue, embora dos mais hu-

mildea indo apoiados geraes), rece-
biu de «eus companheiros u subida
cllNtincção do presidir os trabalhos
daquelle ramo do Poder Legislativo,

Uocoidamlu um agruras por quu,
nc-io Insiantci, pusaum braallurrua
no Estado do S. Paulo, v. cx. me
perdoara o desalinho dus palavrão
com que mu dcsumpeulio Un. Incum-
boncla a mlm confiada, Bo uma col-
nu, om tudo o caso, podo v. ex. ílcur
certo: o mesmo patriotismo, a ines-
ma coragem, a mesma energia com
quu v. ex, oalá defendendo os a.los
e sugrudoa Interesses da nação bra-
sllolra (apoiados, multo bem), a
(.'ninara dos Duputudos o o povu do
Brasil auborão ter cm tudas aa ho-
ras o clrcumstanclas um que su tor-
liarem necessários. (Multo bem, lutil-
lo bem. Applausos prolongados.)

O dr. Arthur Bernardes, agrado-
condo, roupondeu nos seguintes ter-
111 oh:

"Nesta hora do tristeza c tiuasl
deshoimi pura li Republica, 6 aleu-
tadora essa moção votada pela Ca-
mura.

líilu. não é só utn conforto moral
trazido ao governo: ú ainda um do-
UU monto o unia prova .iu que este
tem sabido cumprir os sons devores
para com a Patrltt.

E' cln lamentar-se', quando o go-
verno enfrenta graves ijrubleuuiti iiuo
Interessam nu prcaentu o ao Cuturo
da nacionalidade, que bruslleirus mal
Inspirados desviem-lho a attenção e
rou bem-lhe um tempo quu devo ser
considerado precioso.

Mais do que isso: procuram sub-
verter ft ordom, á custa do nosso re-
troce**:-o, quando o momento recla-
¦ma trnnquilHdado para desenvolvi'-
mos nossa economia o roKttturarmuf-i
nossas flnunyafí.

A deapeltu dc tudo. o governo se-
guirn. aem desfalleçlmntos a. sua rola,
na Urino resolução em quu su acha
de levar a termo a obra coimtructu-
ra quu enipielu-ndeu o Iniciou,

Conta para isso com a solUlurlcdit-
de o apoio da IluqBO. do que: vossa"
excellencias são legítimos represen-
titules, o com u concurso, que não
lho tem faltado, du todas as elas-
tes. dc iodus us ponto-;; do paiz.

Ci governo sunte-K«' forte com a ti-
,-Iolldaclci c a. dedi ¦uijfiii das forças
• Ie terra u mar, representado na»
suas tradições o virtudes militares,
pn,- homens compenetrados do seu
dever; acha-se amparado pelo apoio
unanime doa Estudos da l<'edernção;
d.is seus governos, das torças poli-
ciai:;, das sociedades dc tiro u de
((unnlos sonimiii eom um lira-sii cn-
grundcclclo pelu trabullio a sombra
da ordem c da paz.

Umu nação quo desse mudo des-
pertu as sua': melhurcs energias pa-
Irloticns e assim sc pronmi"in, uão
!. oi ainda i. :-c--.i Ipui.i senso oblitera-
do c não lia de cair ua anarchia.

EUu cumprirá :• seu dever o o go-
vernu não ulvldará o seu. Podem v.

 i-,, :.,,•: ill*^ios repre-
sciilunles c!a nação, aos quaes agra-
cleço, lU-svalieeldu, a prova dc sun
solidariedade e confiança,

(Mullu bem, Muito bem. Prolon-
ifr.du salva dc palmas e a-jclamuções
a'. :;:-. presideniu da liupu.blioa).

TmIgõIIííssõr

ACADEMIA DE
MEDICINA

Homenagem ao dr. Aureliano
Portugal

Estovo reunida a Academia Nuclo-
nal du Medicina.

Ao assumir u presidência pura dai*Inicio ú sessão, o professor Miguel
t.'outo agrodeoou aos collegas a bon-
dado dos seus votos mantendo-o pormulh um anuo naquella posto,

u cir. Carlos yc-idi accentuou queu reeleição do professor -Miguel Cuii-
io fora ontliiiuloatlcu o espontunoa.
Esse sontll' íol expresso pelo voto
unanlmu dc iodos os acadêmicos,
JuIjIIusoh por continuarem a ver á
frento dos destinos da alta corjioru-
ção scientifica a figura querida lio
preclaro mostre.

Pelu dr. Artldonlo Pamplona foi
Solicitado um vu.o de npplallso au
projecto do deputado ííoroaatro Al-
vurengii, polo seu projecto rogtiluu-
do o exerci.Io du medicina por es-
trangelros, o bom assim quo a Aca-
dc-inia dc .Medicina solicitasse do
CongrcfHO Nacional o seu ujiolo pu-
ra o uKutlldo projecto.

Fuluraill a respeito diversos ora-
dores. A discussão o votação do na-
BUmptu ficaram adiadas paru a pro-
xiina 1'uunlfiu,

ti nriifessnr Miguel Couto commu-
nlcoti aos collegas o passamento dn
dr, Aureliano Portugal. l-'ez um es-
hot;o hlograplileo de^de acudemtco
recorda min quu a cida do mesmo
fô-.a toda cila de- bons serviços ã
sclencla, ti causa publica e ú soclo-
dade.

Em homenageai á memória desse
membro elfoctlvu furam suspensos
os trabalhos.

Compareceram á sessão: pro fed-
sor Miguel Couto, Jullano .Moreira
irv.iirliiuu Autran. Do*.lagos Nlobey.
Josá Pereira 1'tego Filho, Oscar du
Souza, AMidonio Pamplona, Augus-
lu de Frcltus, Relmiro Valverde, Ilo-
horto freire, Carlos Soldl, Olynipi"
da Fonaueu ü Muncorvo Kilho,

Instituto dos Advogados Erasileiros
- . ¦» u»m— -

A collaboração do Instituto no Código Commercial —
Admissão de novos sócios — Notas de legislação estrangei-
ra sobre o "processo oral" -— O "segredo 

profissional"
e as novas tendências americanas — A conferência de

amanhã, do dr. Lemos Brito, sobre "As 
penitenciárias no

Brasil" — Foi aceita a renuncia do dr. Júlio dos Santos,
do cargo de secretario

Em sessão ordinária rouulu-se MourBo, lombrandu, ainda, uma cou-
lionteni, ás IM horas, o instituto da sulta feita, ultimamente, ao Conse-
Ordem dos Advogados- Brasileiros, 1 UtO da 'Ordem du Instituto, ,, propo-
sob a presidência do dr. Curvalliu i sito de um supposto suicídio, que
MourUo, secretariado .pelos drs. Ed- foi um assassinio do certa senhora,
mundo de Miranda Jordão è Amoldo sendo o advogado do aceusado, obri-
Medolros. | gauo a guardar o mu loi* slglllo sobre

EM PORTUGAL
A ESTATUA DE CAMÕES MO

«f.SEI" MACHADO DE CASTHO
EldllOA, IU il*. P.) — Kol collo-

cado uo Museu Machado de Custru
de Coimbra a estatua do grande
poeta Lula de Camões.

ECOS DO CONGRESSO ECCHA-
HISTICO

Elt-UIOA. Itl (U, P.) — O depu-
tado Torres üarcln, pedira ao go-
verno ijuu sejum rigorosamente pu-
nldos os professoras du Unlverslda-
de Coimbra, que tomaram purto no
Congresso Eticharlstlco cru reunido
nessa cldado, usando os habites uni-
vcrBlturloB,

FOGO!
o expediente constou dc uni con-

cite do dr. Adolpho '."urdo pura que
o Instituto envlnssa suggeatiies A.
commbsão especial da elaboração
do Código Commerclal; do um te-
h-giamni i do dr. Pinto da 'tocha.
orador official do Instituto e que por
enfermo nfio tem com-paroeidn fts
sessões, inunlfoatnndo-so solidário
com o protesto uo acto do jul:'. dr.
Pontes dc Miranda.

O bi*. Ribas Carneiro, secretario

o facto, para uão trair o segredo j
profissional. i

Antes de terminar n reunido, o
presldente leu uma communicação
do dr. Jullo Veríssimo dos Santos, |
em resposta ao officio do presiden-
te do Instituto, por delegação cios so- ,
elos <(Uo cuinparoeeruni à Hessíloi
passada, paru tomar conhecimento
da renuncia apresentada per es--.- '¦
uclvugudo, du cargo Jc 1" secretario i
visto Julgar sr Incompatível, por ha- I

du cunilulESilo especial, nomeada po- ver trazido - uma ci.inmuiilcai.-rio do
1*11 acoiiipiinli.-ir os estudos do Código I Juiz dc urplidos, dr. Pontes d.. Mi-
Commerclal feitos pela Associação | randu, proctiriindo restabelecei- a

Umre gi^anfiD íncers-aio em
iVíessiísa

ÍjONDHBS, itl, , , . p.) .- o cor-
respondento da Central N'ev.-s, em,
Komu, t.-icçraplia InCorninndo quo oi
Incêndio que irro-n-jieu hontem em!
.'dei-sina j.i, destruiu ate agora 1 .">o jedifícios, continuando ua s*:a ubru
devactadora.

Afim ile dar combate ã.; chuiniiius,
seguiram paru Mesfsína contingentes
.'íi. bombeiros dus cidades mais pru-
.\ ir. ias.

a festa'dopapa
Eoram adiada.:, para data que oorá;

opportunameiite nniiunelada, us fes-
ias que a iu ..,••.:., archldlocese organi-I
zaru como liomcnugciu a sua sunti-
liado o Papu lio :<:. e que deveriam
rcalizar-ce nu dia 12 e l.'l do cor-i
rente. I

As festas iii-ujeeladas eonsistiaiu '
em uma sessã.. sulcmne. no Instituto]
Nacional de Musica, eulcmnidade re-i
llgiosu -.::es egrejas lia cidade, inclll-
i ivc nu 'jatliedrai o recopyãu na
Nuuciututii.

Conimerclul, pediu, u foi upproviido
quo fosse declarado aquella Associa-
,-úo serem as opiniões e suggestões
da referida c-oiii.iiVsíio do l-nstitiito
todas de caracter pessoal dos com-
inliMlOnados, devendo taes estudos
serem ondo«5.ldos pelo Instituto,
apôs os debates a que porventura
tenham de ser subliicttldos.

Tendo pareceres favoráveis da-
respectivas coniml£sõi\s de symlleau-
clu, foram aceites paru soclos offi*-
ctivus. us nilvog.idos .no f fo desta
capital, drs, Octavio Pimentel do
Monte e José L>yru, sendo enviada u
uma commissão de svndlcanclu a /"* £proposta paru sócio, do .ir. íJomin- i A próxima Lonrerencia
Suei de tíuuza IjOííu.

Oecupou a tribuna, ainda, o dr. I
Cuuabarro, paru trazer algumus no- j
t;ia de legislação estraugeiru «obrei

., '•procesvio ora'.", fazendo conheci- CM i>isc"JRÍ"0 DE PÒIXUAK1**' KM
dus varias regras a respeito dos pia- TOKNO DO PLAY;) DAWES
zes, osrciptos e ile debotes oraes:' ,,._. ,,.,,,
cltâçõc«, ,,.-ege*c;-, medlduâ d., juiz PARIá. 10. cj?. l'.> — O ox-prc-sl-

paru garantia d-, ordem, meios d,, dente do Ccinsellio do Mlnisiios, sr.
reproditcçào dos debates peia uteno- '-«yniunü Polr.oaie, falando hoje no

verdade no incidente du luísão do
dr. Olegario Costa.

O dr. Jullo dos Santos, nessa novu,
conimiinlcn<-uo, continua a manter-
se Irroduetlvel no seu acto da re-
nuncln do cargo, o que, sendo sub-
mettido ã deliberação do Instituto,
foi aceito* sondo lumuntüda por to-
dos o gesto do dr. Jullo dos Santos.

Cerca dc "t; horas foi levantada a
sessão, lendo o presiden lc marcado
a eleição du curso vago para a l"-o-
xlma reunião de quinta feira.

Inter-Aliiada

graphlu, grumogr.-.pliiu e u iirueesso dcciaioti que o sue
dos -protocollo**, que possu'mos. Em sugestões te.tus pe tt Commissão
bem claboi-udos notas estende-se- >>™<\- wna-so possível pc lo fac o
orador dobre us processos em iiig.uns <*° achar-se oecupado o ten-.totio do ,
trlbunaes cstra-ngelros estabeleceu- J*"'"" l'e'a8 1"-*:''- ,n,,llUÜ bc'^-
do :< comparação com o d... noMO Acerescentou o sr. Poincaré que.se
.V ', o .-:-. 1-lciTioi ine:::..- ido a Londres,"ü'J'di-. 

Eurico de Sá Pereira •mõs 1'0'U conforeuclur cn. o primeiro

NO CINEMA PIEDADE
A' noite, devido íi combustão dc

uma ll.-.ii, origlnou-se Incêndio nu ca-
bine do Cinema Piedade, sito ú
rua Manoel Vktorino. ütiú, produ-
zlndo grande pânico entro os espe-

Os bombeiros comparaceram nu
local, tendo sido, ci fogo, extineto em
pouco tempo,

A policia d" ¦Jii.0 districto esteve,
egualmente, no local,

Os prejuízos foram inslgnltlcaii-
tes.

O "raid" de circumnavega-
ção aérea

CO.VSTANTINOPLA, II) (U. PO
Noticias aqui recebidas iinium-

ciam ter chegado a Zor, Turquia, tia
15 horas do hoje, os aviadores nor-
te americanos que tentam a clrcum-
navegat;âo aercu do mundo,
OS AVIAD0UI5S AMERICANOS ESI

COXSTANT1NOPDA
CONSTANTI.VOPLA, JO |L". P.l
Oí* avIadoTçu militares norte-ame-

ricanos que fazem o "raid" eni torno
do mundo chegaram hoje á tardu a
esta cidade, vindos de Alcppo, onde
levantaram *.eo ás ti horas da ma-
nhã .

Os tenentes Smlth, Wadc c Nul-
sou chegaram com pequeno Inter-
vallo una dos outros, sendo recebi-
dos pelu pessoal da Embaixada nor-
tc-uniericano.

O reçresso do cruzador

A próxima reunião do
Grande Conselho Fascista
VAE SE» DISCUTIDA A POLÍTICA

DO GOVEUNO
ROMA, 10 a*. Pr) — No dia vin-

to e uni do corrente reune-se o gran-
de conselho do Partido Fascista ufim
de ser discutida a politica do gu-
verno.

tsiBUIt reunião o pl'OSldOH**.0 do Con-
«elhu >r, Mussollnl pronunciara im-
portanten discurso,

O gruiide conselho rounlr-se-a no-
vumerili* no dia vlnto e sete desto
mez, nn intuito de estudar u reor-
sanizacão e os problemas do minis-
terio do Interior.

Um eomniunlendo fornecido pelu
giunde conselho declara que o par-tido fascista continua mnntondo se-
vora disciplina e obedlcnto us or-
deus dos chefes, inas os domemos
subversivos na semana passada, mos-
liui-ain-so em Oenova, Nápoles, Ales-
saiulrla, Pallanzu, Faonza, Itaven-
na e Roma. nrvorando a bandeira
vermelha, provocando conillctos em
que ulgumus pessoas ficaram feri-
doa,

INFORMAÇÕES UTEÍS

"Barrof

U U . DU lt.U llf Oll iviuin, .i|i*'*- - , . , .l-\-^.,.. 1
uma larga digressão historiou, pede mlnistru de.se paiz,. sr. MucDona.c,
r."ia IneeridM m acta o seu protelo «ntoa da occupaçào do Uuhr a sna

contra a sedição mi.ita, cm São m& te.-Ia fraca^ui ^
Paulo. ,.-,.

,

E' opinião dos fhameisfos ia»
glezes que a criação desse

banco annulhrá todo o plano
Dav/es

(ComitiuiiRlicIu cplstoliir da Vinte*:;
Press)

LOXURKS. junho (L'. P.) — Xos
circulos rinaneciros dc alta. respon-
sabilidade, desta capital, aorerfita-su
que o estiibeleclinento do projectado
Banco Knilssor Allemão, de nelas de
bunco t;u]> a basu ilu uambio oin
ouro, será sufficlenete, por si próprio
liara annullar lodo o piano Uacves
sobre ;is rcpanujícH.

Oesde que o Conselho Consultivo
do Banco da Reserva Federal, fe;: o
SUggèstfio de que se criasse tal Ban-

ico, levantou-se uma tempestade dc
protestou nu im-prensá u nos circulos
políticos ci finuuceiros britannicos. A
idéa foi interpretada como unia ten-
tática por iiui-te dos listados Unidos,
no áéntído du aubatltuir Nova Vo;!-:
por Londres, como centro Clnaiiceiro
mundial o fazei- du dollar, o princi-
pai meiu monotiirio inlcrnacloiinl
conio' ci aetuulmcnle a libra esler-
llllll.

Os escriptores políticos e fiiiancei-
ros inspiraram seus artigos cm sen-
timentos patrlOUcos. I'm seus argu-
mentos forain ao extremo dc decla.
rar .ciuo indiscutivelmente W.iil
Street de NoVa Vork, nãu possue
sufflclentes conhecinientos cie expu-
rienuia c íarilidades para dcstlironar
a City, dc Luiidrc;*. üs conimuularius
mais modera dos dos próprios ban-
quoiros, atleuuain esses defeitos, mas
coucurdam basicamciilc com ;,-i ou-
trás criticas.

As investigações feitas nas casas
bancarias o nos circulos financeiros,
revelam a. existência dc solida e de-
toniiinuda opposição á proposta
americana a respeito du projectado
Banco Allemão. u estabelecimento
sob a base ouro, está direito, cllc-s
•dizem, isto c, com lustro ouro cm
reserva pura garanti.- ús omissões,
mus estabelecimento sub a baso no
cambio oui-u, ê um cavallo de uutra
côr. completamente dlfferente, uma
conseqüência que pode eqüivaler á
substituição clau actuaes remessas
dc ouro pot* saques ou letras de
cambio. A grande estensãô em que
as letras do cambio em libras sejam
usadas representa uni ponto vitai pa-
ra us inglezas.

Os financeiros de Londres decla-
rum que o novo arranjo a nação terá
que experimentar «uldos desfavóru-
veis tias remessas de ouro desde que
o.s Estados cuiiservem u maior pur-
te das reservas mundiaes de ouro;
outras nações que se acham com es-
cassez de metal amarello pura cobrir
us deficiências de seu saldo terão
que recorrer aos Estados Unidos. Por
conseqüência,' o dollar continuurü a
subir cs a volta ao par das outras
ínoedáã turnar-sc-á progressivanien-
te difficil. •,.

Nossos centros não favorecem
actualmente uma distribuição muis
gerul do ouro que retém os Estudos
Cuides, preterindo que oti bancos
americanos fiquem uburrotados ao
ponto de que sejam obrigados a
comprar mais titulos estrangeiros
que anteriormente. Acredita-se quec-sse será u meio de reduzir reservas
dc ouro dos Estados Unidos sem
causar prejuízos ás moedas dos ou-
tros paizes. .Qualquer facto que in-
dique que os Estados Unidos devem
usar parte do suas reservas' ouro. i5
recebido aqui com grande satisfação.

Aüsim quando uassüu o urojeeto

MÁS OLYMPÍADÁS
OS «ESCUTADOS !>!•; VARIAS

DE ATUUKTISMO
CULOMDI-Js. Iu (A.) — Foi este o

resultado das provas dc athletismo
realizadas lioje, em proseguimento
do programma das OlympluMns: .'•:.:
puríiiUt de :io'o entre o team hespa-
nl.-..! e o frar.eeK, o primeiro íe:
vencedor pelo scure de 10x1.

\a prova úu lançamento tio mar-
teliu, fui vt-:u*( vtoi* n norte america-
iu Tuotcll, nue o aiTernCL-vioii a 3o
metros o ÍÍH5 oentimctvos.

Xa prova do :*ni'o com vara, ven-
cen o norte americano Barncs, que
uttingiu :': alliiri* de 3nis.!)*i.

A corrida de ü.000 metros foi ga-
rlia v>Qi' Xurmi, i'iuo bateu o rocord
im; i 'i:i!. fnxeiv.lo o pel íurso do
i-i'::!'" '). t!m i-fgundo loga*.- chorou
I.'i:..':'. A de t.íOO metros foi ganha
por Xurmi, em 'ò ":'.":i'õ.

Xão havendo numero paia vola-
cão. foram deferidas pa.ra u proxl-
rua setfsão mu matérias cia urdem do ' '

dia.
u i|i*. Pinto Uma, eni instruclH-u

palestra, esgota a hora ci.i seasãu,
trutnndu do ".segredo profisi-ioii.il'.
rui i''.-!.--..-!' dos advotrados, Uorneiju i»
orador por apresenteir seu proteülo
contru <is "tendências" iiniericnnaa,
prrcnnisudiis nn lessão anterior pelo
dr. Levy Carneiro, fazendo com que
o putroiio de umu causa, por amor
ao bem puhllco, venha trair o se-
gredo proflsBlonal que lhe foi con-
liado peio cliente.

lüflfd opinião nãu c, nem podia
:¦.¦:-. ilo Instituto o. tão pouco, do pro-
pi-io foro americano, sendo, talvez.

i tn uso em algum fstii Io cia Ame-
rico do Norte,'•"xemplificu, com abundantes ei-

o-Oes. ;: universalidade do

Conselho:¦•ti, i '•-¦.:1.:.'ui';.- dn vícita do si*. í ler-
Londres nus fazem alimentar

u e&pirança do nnc se ti Allemanha
procurar alterar em seu favor e. pia-
nu du i eiuin".--..i, Dawi . mediante i
tt Íniro;Iucçü.u de eincntlaa, i-^.-ej não i
será loic-.adu ua próxima Conferen-1
cia dc l.ond

XCs aceitamos as suggeotõcs do
toluto.ia Dr.wcs sem prazer, Inspi-
laiu".ei-nos sú; icntc rin um espirito
concilia, to riu < no Intuito de ebesar-
\uu> definitivamente au ti j.i da lon-
gu luta das repuraçOes,

Ke.eiu que n:i Conferência de
Londres, a Allemanha empregue to-
doa " seus esturços afim de mo.li-
ficar alguns pontos do plano Uu-
wes."

O sr. pomeuiv reconheceu que o
projeclo dus peritos interna -i-jnaes e
muito mais vuntujoso puni ti França
r;-,!.. o aprejentíidu peio fallecido pri

AFOGOU-SE
O menino Antônio, do ti annos dc

odade. [illio de Antonio Costa, por-
tugue::, residente na IIhu de Kapu-
e.iya. .filando so banhava ua praia,
pereceu afogado,

O cadáver veiu para o necrotério.

mãTIIímedíável
["ALI.ECKL" UMA VICTIMA 1)E

ACTO
.Yu Hospital llannenmnlano, falle-

ceu. hontem :'i nuiitu, o professor de
musica lOtclviuu i iscai- Ituhello,
niorador u rua Souza Barros ?::. no
Engenho "\"ovo, que, pela manhã, no
Boulevard dc São tjhristovão, foi co-
lllido por um au* n-eaniiiihãu.

í> corpo suivá, boje, du aula da Ca-
polia do mesmo hospital .

profi-rsional, guardado, mltitti vez. uni , m(l,ro mlnIstro m-urnuilco sr. Uonai
detrimento da justiça, mas que *- 

Unv cni ]ir>2, cu.- eqlilvnia n unia
corrente em nosso toro, lembrando o ncle ,.0è,u,.CMo",ias dividas allemãs
tido tln advogado e membro do In-1 0 f| ,jU],.,,.,....-„ ,*h aulorldiiide da
stlttito. sr. Senbrn Junior, que foi i Comm|?são do Reparações,
exautorado em nuas funeções, den ro ,.,.,ffF, -,0 s;, Yl ul)ü.do próprio escriptorio, por sc ter 1H'*(,.*;-.'!.'"-.,„,' l'.. "1'*'•/,'•;.•

recusado a revelar o segredo uue Í^L^Í^p-Í, -c pmmu"
uma cliente lhe confiara. OEME MAl.EM A I AKlb

Mostra a posição delicada do a.i-í LOXDlíES, 10. 11.. I.) — .-a ses-
vogado em certas oceasiOes, quando -ão de la.je da Catuaru dus Cum-
possuidor ilo segredo do cliente, e muns, o primeiro ministro, sr. Ku.ni-
obrigado, pelo dever profissional a ísuy MucDonalil fez Importante decla-j
calar, ti própria justiça, contra sua ração sobre a sua recente visha ti
consciência, factos que viriam olu- Paris,
i-idai- aquella. O chefe do governo disse que. uu

Xo crimo, principalmente, ha des- | próxima Conferência intcr AlHadn
sas posições delicadíssimas <• o ora - | será resolvido sc "quei-eino- '

IJüKNOS AIRES, 1". l'A.) — O
commandunlc Adalberto Nunes, do''Barroso'*, o oa officiaes dos.-**.- cru-
üiidor da marinha brasileira, detjpo-
dlram-so do presidente, da Republica,
dr. Marcelo Alvear, ii quem agrade
coram as attciiçÕüH com aue forain
obsequiudos pelas autorMacles argen-
tinn-s o po'a sociedade dt-stit cajpltal.

d "Barroso" sarpou hoje deslu
porto.

Cyclcnes e tempestades na
Italia

MILÃO, lü. il'. iM — Durante a
nolt#o p.i.--.ii; la e i, dia.de hoje de.-.-
abaram subru tudu a região nurto da
tía'ia vtoionios tempcstadüti, *nn
¦cau-saram serias ilcvastaijões nas ai-
duias e nas plantações.

A cidade de Spezia eslá sem ener-
gia electirlea, conservan-do-se com-
plutamonto as escuras duranto a
noite.

Informa-so que us custas du erol
fo dc Speziil eslão sendo varrida-
pur verdadeiros cyolonetí, estando iti-
terrumpidas todaa as cummtinica-
çnes com ns regiões clrciunvisinhai.

O TEMPO
Prcvtjõcs «lei Ikiletim cln. Directoria

do Mctoorologla, pnra o períododo 18 horas do diu 10, alc 18 lio-
rns du (Uu 11:
Dlstrloto Fodorul «; Xictlicroy —

Tompo: eni geral ainda instável, com
alguma probabilidade do aggravar-
so no correr das -1 horas. Tempera-
tura: estável, com máxima entre -I
e 20 grãos. Ventos: predominarão'linri-i os de sul,

Estado <hi Itlo"— Tempo: om ge-
ral anula instável, com alguma pro-
habilidade de aggravar-se no corroí'
das --I horas. Temperatura: estarei.

\ivla — As previsões se resentem
dll deficiência do serviço telegruphl-
co do sul do paiz.

UsrudlM «lo Sul — O tempo nn Riu
Cirando manter-se-á bom, salvo no
litoral, onde continuará sujeito u
cliovisqueiros. A temperatura deeli-
liará. Ventos: sul c leste.

Não pudem ainda ser tc-ilas as
provisões para os demais Estados,
pur faltarem as Informações nocos-
tiurlas.
PA(JAAlBX'l"OS'riu-.-ouro Nnc-ionnl — Na rrimeir..
Pagadorla do Thesouro Nacloul, se-
rão pagas, lioje. as seguintes tolhas:
Montepio da Agricultura —- Pensõea
reunida  Pensões du A a Z.

Prefeitura — Pagam-se, hoje, ns
seguintes folhas: Adjuntas dc l"
classe, letras .1 a ^.
OOKRBIOS

Bslu repnrtlr-fto expede malas pe-
lus seguintes paquetes:

Hoje:"llagibit", para \ ictoria, Bahln,
Maceió ti Recife, recebendo objectos
pura registrar ate ás lü horas, lm-
pressos uié fui 11*. cartas paru o in-
terior alé as llí.JÍU e com porte du-
plu ate íis -U.

Amanhã:"íris", para Vlcturia. Caravellas,
Ilhéus, Uuhla, Arai-ajti. Pcnodu c Ma-
cei... recebendo objectos para regis-
trar atí- ás IS hora., dc hoje e. ini-
pressos atú ás 5, cartas pura u inte-
rlor até ás u.UU o eme portu duplo
ntO ás ti heras, dc anui nhã."Ducu di Aosta", paru Santos e
[Uo cln Prata, recebendo objoctoii
pura registrar até úa .s hurus, lm-
pressos até ás '¦>. cartas para o inte
rior até as D.1)0, cm pnrto duplo ¦
pura o exterior, até ás 10 horas de
amanhã,

PABR1CA NACIONAL DE©V-ESS ASEPTSCOS
Para lícispitací. Cosas de Saudc c Consnltorics Médicos
^TS, FERRAMDO&ciAiDA
COWCAIVES DIAS 40. Proximamente no edifício pronrio, Ouvidor83

dor refere vários factos conhecidos
do publico, em que um advogado
traiu o segredo profissional, levando
uo conhecimento du policia, certos
detalhes quo indicaram, provada-
mente, o Indigltado criminoso, defen-
dido por aquelle advogado, que. as-
sim, traiu .. segt* do profissional.

Mus, nu furo cunimcrclal, c taxai.-
vãmente prolillildu u revelação dos
segredos, pelo Código ilu Commercio,
náo pcriuttliiidu a devassa nu cs-

: riplu oll nus livros dos negociantes.
líntrotttnto, o noaso fisco, dia o

orador, tem violado esse segredo, fa-

:Xee*ução o plano Dawes de coinplc-
to itccortlu entre nós o eom o con
ciicíu de Allemanha. Na Conferen-
cia será discutido sc u Allemanha
deve. uu nán «er convidada a envia:
os sins representantes."

ti prtnioiro ministro continuou:
"A respeito da convocaçSo do no-

\a conforenciii paru tratar ria que-
sttio da-s dividas iutcr-alüatlas. cha-
mel a attenção em Chequers ao sr
Heiriut de que nãu podia pei-niitlir
que u nsstimpto ficasse sem solução
iiuleflnidamente e declarei que tinha
proposto que sc pedisso ao Thesou

l,BH[ t flP "lll
0» produetos do Laboratório

Nutrotlicrapico Dli. RAUL
LEITE & C. (Rio),

resolvem difficuldades
clinicas e trazem no3 rótulos

a.*3 respectivas formulas

BCE3S3gB8K*B

¦/.cudo verdadeira livros que tomasse «oil earpo o assina

de lei concedendo mo bônus a cada
veterano americano da grando guer-
ra, o*; banqueiros londrinos exulta-
ram. por que suppuuhani que isso
seria, um escoadouro do ouru ame-
rleatio, embora gradual. Acreditava-
SO qlle li exc.-ueão dCssa lei que u
governo norte americano teria que
procurar o dinheiro necessário para
os pagamentos, 'provavelmente me-
diante: ti emissão dc novas notas com
lastro ouro ila líeserva Federal,

Taes emissões agradam nos íir.an-
ceiros britannicos, uatunalmente,
pois acreditam que assim so produ-*jirã o acelerará a inflaoyão.

Klles definem a iiiflacção como um
augnionto tio meio eonipratíor soni o
uugniento correspondente do volume
de gêneros vendáveis.

Por exemplo, elles fuzeni obser-
var, se* entram no mercado em um
üeterminadu perio-do de tompo, o
preço desse calçado augmentarú se
;,.. .-.- .... ,1,. banco se tornarem mais
abundantes embora no mesmo perio-
do uão haja uni augmento propor-
cional na procura.

As principaes autoridades cm as-
sumptus financeiros lie-sta praça uão
escondem u desejo de ver produzir-
se ii lnflacção nns tlstados Unidos,
aflui de que melhore a cotação da
libra esterlina e das outras moedas
com relação uo dollar.

E' por esse motico que preferem
deixar accuiiiulur-sé u ouro nu Ame-
rica c* aguardar esperançosamente
quo os próprios americanos façam
o maior aso possivel delle.

Ao mesmo tempo na City se não
deseja auxiliar qualquer projecto que
possa determinai* um uugniento da
procura estrangeira do ouro ame-
ri cano.

A opposição britannica ti, recom-
i.iendnção da eomniissão consultiva
americana basea-se nu politica de
defesa du libra esterlina.

A opinião portanto, é que a Alie-
manha munida de um banco emis-
sor de letras de cambio ouro, fica-
rá em condições financeiras supe-
riores ás dos outros paizes com e.v-
cp.ocãü dos Kstados Unidos,

commerciaesi. Cila. pira lllustrar o

j assumpto de quu se vem oecupando,
i cusu de um negoclantu que tinha

I duas esuriptui-, tllllg: falsa, par.; USO
i dn fisen e ulltru verda íeira. para Uso
I tiu neguem, sendo confiado ao advu-
: :,*.!cln esse segredo. Pôde o advogado
i trair u seivredu jirufissional com-
I inuuieando tal facto V

tíeriu substituir o segredo protia

pto, servindo de ponto do ptirtlriu
nutu de Lord Ctirzon do agosto c!
t'J*l*J."

A KVTr.l't;.\ l'.\ís XOTAS DOS
OOVEHXOS DHITAXMCO i:

ii;.\>.('i-:x AO SK. MUSSOLINI
ROMA. lü U'. IM — (Official i

— (i embaixador britannico c o eu-
carregado ile Negociou du Franca ti-

. , i-seram hoje entrega de notas iden-
donul pela ccelaçuo, conclue o oiu-1 Uuaj. u.Q choft, d(j gáblneto. sr. Mus-
lor.

Km apoio da verdadeira doutrl- „overnotá dr,o o.s pormenores dus con-
| soliiil, nas q ti aca us seus respectivos

'-•'" "i""" "* •- ---,-- :-- governo-s dão os pormenores dus con
na _ que ., segredo protissiona é u.,s.lrò„s havIdas „llt,c. os M-0, Ma,
inviolável, lalou o clr. carvailin

Falleceu na Assistência

Donald u Herrlot, chefes do gover-
au da Inglaterra c da Prunçu, du-
rante- a estadia du sr. Mac Oonuld
hontem, em Paris.

Cwsas nota-s contêm também o
A* ultima hora lalleceu, no poslo progl.amlrm da confcrenciu que de-

ve reunlr-so em Londres no próximo•dia lü.
O MEMOK.YXOr.M AO GOVERXO

Bi^lXiA

central da Assistência, quando era
medicada, a menina Arlettc, com ttl
mezes de edade. apanhada om sua
residência, chi Oaluiubv.

O cadáver foi para o necrotério.
A^/*-***/VV>V*VVVwi*VVV» I BKCXBLLAS. lü (U. P.) — Oo

Victima de um mal ignorado ^^S' A^
Foi inundado pura o necroteriu du I huje au ministro dns Keluções Kxtc-

Institutu Medico Legal, o cadáver r'ores, sr. Hymans, o memorandum
de Raul, menor dc 1|2 unmi dc eda- redigido após a entrevista em Paris
de, filho de Antônio de Souza Mull- dus chefes doa governeis francez o
rity. britannico sobro a próxima reunião

O referido menor estava cm Irata- inter-alHadu dc Londres,
mento nu Hospital llaniienianianu. u sr. IlynianS cumiuunicou esse
quando veiu a fallecer, nãu poden- meniuraiidtini ti Caiçara, fazendo ..
du, us médicos daquelle estabeleci- interpreto da excellentc Impressão
mcnto. sabei- a causa nem a espécie quu as conversiçõos dc Paris cau-
do nial i(iití o victiniou. ¦ tía rum na Bélgica.

*^*>~^VSA~v,/,**v^*v*** A I.MPlíKíSÃO li' ('"AVOILVVKIJ
As gTandes nrovas de natscão KM ni:líI'IM

Tr.vr,o,,t! ,„ , , .- . liURLrl-ií. lá (U. P.l — foi r--
ph^r^ihiLü'i\r. s>* h^, »r rni,aiMi • ?"¦•.... r,,,,„ ..j.i ,-„i i, .... guo irnnied latamente au Ministériora Zettn itills iniciou a prova da tra-* , , ,., ,„ - c-..,„,.i--^L ,.,„,. ......,. „. ,t, , „ , , ,. i cla-â Relações Kxtenoros, a respostavessla do canal da Mancha. , ,. ,, , .. u , ..j-„' ,.

,nn-nr,nnnnnnr,r,nnr,r,, ' COllSelllll d"S L111 llU 1 X I dll CCS li'.
><v^^wwwv>^v^vv^ Ipaiis ã nota em que o governo ai-,

0 sr. Hughes presidente da Iemao aceita o pedido dos amados
• - j * *JOn' '"'ação an funecionamento di

ASSOCiaçaO UOS AuVOgadOS commissão cio controle militar aUia-
imm.ÍMiinf M-1 "a Allemanha.
Araeri^aiSOS , A resposta .:¦ em geral considera-

ín-lILADrJLPHlA. Iti lt". P.l — du aqui cumu favorável e como .1
O ministro das Relações Exteriores continuação da altitude c uirciliatu-
sr. Charles H,ughes, foi eleitu pre-. ria anteriormente adoptada pelosidente da Associação dos Advoga-j Conselho dos Embaixadores d" Pa-
dos Americanos.
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GUARANIL

(COXCEXTRADO)

LAXO PURGÂTiVO INFANTIL
mnnlta (domanú), Único

.. gênero para crianças, c cffi-¦a.*, lem sabor de assucar o não
liabitun o organismo. (Lie. 107).

GüARAINA
(Comprimidos). Bo.-c guuraninn

de guaraná. Cura ou ulllvla em
poucos minutos qualquer dôr, rn-
xaque-tóis, cu:., aborta n ^rippc,
resfriudos, etc., c (¦ malco do co-
ração, ao cyntrario dos similares
que são depressivos. —Tome uni
ou dois comprimidos. (1,1c. 515).

AMINA-ZIN
Estrarios vitamlnosos da rc-

nonra. cevada germinada, etc.
Poderoso toni-estlmulantc da nu- '
tricão Único desta classe lio Bra- I
sil." (tlc lúll) '

Tônico poderoso, estomachíco.
hcmnlogcnlco, de Inegável supe-
rloridnde sobre os exlKte.i..K*fí, dc-
vido á sua acção antl-tivíica o es-
tiiiililante intestinal, (Ounr.ma-
lodo - Koln - urrhc.o - pliospho -
calclco - núcleo - viluminoso.i
(Lie. 4f>8) .

LACTARGYL
((Fílíeoifico infantil). T/acrato

nciKro de hyclrnrgirio e extractos
vUVtmlnoHOS. Notável toni-piirifi--ndor do sangue das crianças.
Circo 110 gênero no Braull. (Ttiic.
1510).

TÔNICO INFANTIL
(CONCENTRADO)

(Sem álcool). Poderoso recon-
•tituinte das crianças e unlco no
gênero, (Iodo - tanlco - arrheno -
çljrccro - pliospho - núcleo - vita-
mltioso.) (Ide. 10r,).

LACTOVERMIL
PoljTCTiclda 90 % mais effteaz

que os vcrmilinros eonimuna. Ado-
piado pelo Dep. Nac. do Snudo
Publica. (Lie. 108),

PURGOLEÍTE
(Pastilhas). Admi/aTel a effi-

*-az ptircatico ou laxante paraidiiilo. Tem subor de conTcIto e
¦i:"io habitua o organismo. (Uc.
1(10).

NUTRAMIMA
(Aminas do nntrleão). Farinha

fresca pulyvilaniinosu c do ores-
cimento, niincrnlixndora do.s teci-
dos. Onicific-antc. dos ossos e esti-
mulnnlu do appctitc.

CREME INFANTIL
(Em |>ó deiirini-ado). li! ra-

ricdadcs, com digestão nunsi ícl-
lll Os pacotes suo acompanhados
dc conselhos muito méis ?obro re-
glme t: hyglene. Preço: ate !$*"00
u ]Kieulc.

EMAGRINA
Comprimido para emmaiçrccer.

Acompanliadò dc rcgbnc alimcn-
lar muito utll.

LEITE INFANTIL _ FABRICA EM S. PAULO E RIC
A' VE NDA EM TODO O BRASIL
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