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vor duvidu üobrc n logHimidado do¦presidente du tribunal ajustar osubscrever o termo do ajuato paraíortioelinenlot) ou para a prestação
du serviços ao departameoio, cuja
administração c policia interna lhe
estejam subordinados. O quu não
bo oomprebenderlit muito facilmon-
Is, quer nos parecer," seria que u
prosldente ila qualquer das coisas le-
gisiatlvus ou quu qualquer chefe dc
serviço do repartição admintetratlfa
fosso, por exemplo, regular, com os
fornecedores, as condições du acqul-
slf;ão .do formulas impressas, dc ma-
lerlal próprio da actividade ou ila
publicação tio actos do Supremo
Tribunal

patrimônio do on-constituo
tro?"

Kntretanlo, 'pesa dUset-o. não obs-
tanto o n. 25 do art. 34 da Con-
stltHlçAo só conhecer uma natnroüa
de cargos públicos c «le aorventua-
rios da União, o .Snpremo Tribunal,
n Câmara dos Deputado*! ? o Senu-
do, á sombra ila facu-ldadc de or-
ganhar as respoctrras tiiujrotarias,
têm conseguido criar farias castas
dn iiincoiouarios federaes — ou do
corpo administrativo *o paiz, os da | passado.

tondo sido du ÍVvÍ2.03Q contos om
11)22; 1,-680''889 contus no anuo du
1921; 2.U9U.033 contos cm 1020
e, finalmente, ..l.tíüV.lítõ contos
em 1913. S

Na parlo libras cabo «o iiuno tie
1920 a maior importância, visto te-
rem sido despendidas tiuiln meui*; ilu
125.uu5.000 libras nosso auno, cou-
tra fi7.liiti.0OU cm 1513; libras...
60.46S.O00 im' 1921; ¦18.841.000 |
etn 1922, e 58,5*13.1)00 nu uunn 
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ASSIO IMATURAS

Anno 40$000 - Semestre 26$Q0ü
Trimestre,,,, 15$000

ESTRANGEIRO  70ÍOO0

AVüiJSOsj 200 na.
'Aí «.•.iirnntur.i.v irçnm o Icrinl,

uaiH cai qualquer din
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I isto ó, lão profundas quo nftculém
i a (WHeuoiu mesiuu dun sero quu um-
| ilamV

Usias perguntas mereceu) respoH-
Ul

*ss m
Avulso 200 rs. Interior 300 rs.

usias perguntas merecem respoH- u- ¦¦—  . - ... —
,a u tém sentido, lambem ilupoús do _ ,__,„.,
io ter demonstrado n neec^IJa.lo I !l.^^_^to_g°..g. 
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CaniHru dos Deputados, os do Se-
liado, u os do Supremo Tribunal,
coin ônus o vantagens eni absoluto
differenlos o, seja dito de passa-
gem, eni .flagrante e acoenttiado de-expediente quo, apenas

su deve achar na dependência do trlmeiito 
"(los'serventuarios''dã''pri-

poder legislativo, paru autorizar u j melra casta, da« re-parllções dire-despesa e, consequentemente, a co- ctamento subordinados ao Poderlobraçao dos contratos do que á Kxecutivo
mesma posse* decorrer, c do Bxe- Ng0 seria caso do conter o Su-cutivo para verificar, na repartlfiâo' premo Tribunal dentro ás suas at-competente, a logalldado formiil o trlbulções tionstltucionaes, conten-substancial das coutas o offectuar I do-se antes e

JU nm
0 JORNAL
EDIÇÃO DE HOJE 10 PAGINAS
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ATTRIBUIÇõES
CONSTITÜCIONAES

Üepois ilu littver proposto tis pru-'liiniuares sobro que a commissão do
'finanças ...lu Gamara lugu resulvcu,
o relator do orçamento do Interior
olaboron u acaba du cipresciilar o
parecer quu liio lutvlu sidu uttrl-1
imidu. Aluda uão o conhecomoa se-
não airavús o resumo do noticiário | erevo udaaute:
.lurualisüuo, omle, entretanto, iie 

'
eti-cüiitra matéria sufflcleite para
ajuizar, untre oiitr>.is tbusus, da que
diz respeito á harmonia u indepen-
duncia. dos poderes, na forma do
preceito constitucional do nrt. 15.

liais uma vez sa accunlua ,iiivur-
geuciii untre o Legislativo u o Juili-
ciariu ua diviiüi qui; o Estatuto Fitu-
dameutal do paia estabeleceu ilas
attrlbulijõea de cada um e o utwum-
pto, por sua magnitude, bem me-
rece que sobro elle su chame ;i :tt-
teuçãü ile quiiutos se interessam,.dl-
recta ou iudireutaiiientu, polo iknda-
mento dos negucio-: públicos, cuuio
pelas fhii.ili.latie.s do vigunlu regi-
meu institucional.

Tivéssemos sabido observar o
cumprir, nestes trinta e quatro au-
uos du periodo republicano, u Carta
de 24 de fevereiro, nos termos de
sua expressão grammatlcal e lógica,
procurando, paru esclarecer uaila
preceito isolado, u liarmoniu do
conju.ncto, e estaríamos livres ilos
repetidos surtos de tão lamentáveis
dissídios. Difílcilmen-ta se compre-
iieuile cumu unia assembléa, consti-
tuida logo depois d« victoria de uma
revolução nacional, conseguiu pro-

o pagamento.
Ao firmar quaesquer contratos, o

presidenta do Supremo Tribunal uão
uge comi) juiz, mas como adminis-
l.rador, e iiuaiitlo, de taes ajustes,
decorram querellas judiclurlas, es-
tas não serão Inicialmente propus-
tas naquella Instância, mas nus juf-
zos primários, ã semelhança do que
oceorro com todos os actos da es-
pede, ama vez que, para ellas, a
Constituição Federal uão reservou
privilegio de foro ou de instância.'£' verdade que, uni grão de re-
curso, podem ir até ao julgamento
supremo, mas, firmando contratos
ou sendo parte em qualquer outro
processo uo civel, o presidente do
Supremo Tribunal não tem regalias
especlaes, comparecendo como qual-
quer particular ou como represeu-
tanto de repartição publica; ao de-
mais, aiuda que assim uão fosse,
nem mesmo seria preciso lembrar-
lhe a necessidade de jurar suspei-
ção.

Parece esse o mesmo caso Ju
qualquer membro ilo Poder Legis-
lativo, eleito para curar dos interes-
ses da Fazenda Publica, aceitar, en-
tretauto, causas judiciarias contra
ella, os quaes, em regra, o salvo,
talvez, rarissimas t-Acepções, quan-
do se offereeo ensejo du dirimir
taes querellas através os eaiiues ad-
miuistrativos, eximem-se de tomar
parle nellas. tanto nos tramites bu-
rocraticos, como nas autorizações
que o Congresso íenlia de votar pa-
ra a desejada solução.

São minúcias que nunca, para
honra do nossa apparelho político-
administrativo, ha de ser precis.j
consignar em lei, tão natural se afi-
gunt u gesto espontâneo da declara-
toria de suspeição.

-Mas, voltemos ao parecer, lüin
abono ã these exposta, o relator es-

egual muniu, a Câmara

! do criador.
Com ufíelto. dl«ci' que o mundo I

I foi criado, não Implica nocessarla ]
| explicação das k-ls ilo qua Cul criado. .

Tanto d isto verdade, que os prn-1
prlos conimeutadoros occleslasticos
ilo tícnesls, pvopuzeram maio dc. um ,
mudo tio Vêr :t respeito.

Não seria possivel roferil-os to*
dos agora.

Nâo su ignora, porém, que Santo
Ago-uinho, p. ex.. não viu lncouve-

,, . , nlento om luterprotur-so n letra sa-
!!"". ^.'^.'^.."l!,'!". „J,S.. ™ j*-.1?.-8 sradu, como tendo Deus criado du"""  

facto todas as coisas juutumente,
I sendo umas em auto logo. com a

I matéria elementar, outras virtual-
I mente, isto 6, impondo aquella ma-
i teria virtude u poder do desenvol-

A Importação gerai, (lesdobwdli
por classes, manifestou o seu maior ¦
desenvolvimento nu classo dos arti-1
gos manufacturaiios, sendo esta n '
que mais sa npproxlmou dos aigaris-1
mos de 1913. aVIlás, é nessa classo I

e o Senado nos mesmos limil-,
relação aos factos em apreço?

em

O VOLUME E VALOR DAS
PRINCIPAES MERCADORIAS

IMPORTADAS EM 192.J
Com a apuração agora terminada

do movimento da noasa importação
realizada om 1923, nota-se que os
algarismos revelados, não só ua
quantidade como tambem uo valor,
foram superiores aos que se haviam
verificado nestes últimos tres au-
nos, registrando ainda o auno pas-
sado maior somma sobre o total du
1913.

Durante o auno de 1923 fizemos
uma importação cujo peso attingiu
a 3.117.905 toneladas, contra
3.120.417 toneladas om 1922;

| 2.455.512 toneladas em 1921;'3.064.330 toneladas em 193o, e
5.607.350 toneladas uo auno em
quu fizemos a nossa maior impor-
tação e que foi o de 1913,

A importância despendida com as
mercadorias importadas em 1923,
elevou-se ti somma de 2.2B7.15H,

cuja entrada no paiz sobrepujam em
valor aos ilr-iiiais, artigos esles que

! consistiram em lliàchlnas, appare-
lho.;. utensílios, accessorlos o ferra-
men tas e o aço o ícrru maníifactu-
ruiios,

Juntando aos artigo;; acima a
aço e o Cerro,, em matéria; prima.
encontru-se ti alta porcentagem de
22, 4 "|0 sobre o tola! geral do vu-
lor da Importação du 1H2.!, corres-
pendendo esta mais ou menos A que
so verificou etn 1913 o quu foi do
23, li "Io, olisurvauio-so tambem
que, a partir du 1920, é a classe ilas
machinus, etc, a quo mais avultu
no quadro dos valores despendidos
pelo paiz com a sua importação.

Para encarecer a importância quo
têm o aço e o ferro om matéria pri-
ma e nuinufucttiras diversas no non-
so movimento, basta dizer-se que,
durunto o anno. passado, os nossos
gastos com os mesmos attingiram
a alia somma do 507.562 contos.
ou, nada menos de 11,280.000 li-
bras!

Quem piisstisaò pula run do d* ¦
iil-.inu. li! no n li ii du Santa Tliero-
za vel-os-lu Infulilvolmente, todos us
dias .e ii mesma hora. ;i falar de
unia Jitnelln pnrn a outra com aqtiel-
lu expressão physlouomlcii n aquelles
olhares úrdentos qtlo lllo '.oni revu-
Iam H assumpto iln conversa.

Amnv.ani-sc iruiito. Mus pur Isso
mesmo, .. porque i> namoro su pn."
lnngava Indefinidamente, r- quo os
visjiiiic.s cu inchavam n estraiihHr »>
facto o periüintnvnlli cnlre dentes:—

ver-su até chegar .", fôrma definida I ^ue TZiiTslT 
"monl

por Dous ii ulcunçar-so uu dlu ou cn| v[riK motuvsí ,,,„ ,..ls., |i,.op,.|Ul
ti.nipo estabelecido. Nem o homem tlnlm papeis rie emlliu o tievfrutuvn
se uxcopttittva desso quadro: aindu us dclleius do umn .slneciira

"Credaltir orgo, si uulla Scripturu- no Ministério .i.i ,iu.-a:.::,. .Vfarla —-
rum auetoritns sou vorltutls xatio que assim * chamava n. raparisa —
contrndlclt, hominem Ita facluin sex- j
to die. ul corporls quldem litimani ra-1
tio causalls in olomuutle inundi, anl-

liiiiibcin possuia iiiBiimii coisa, i-llha
du Italianos, «rus paes, embora itf>
condição modcsui, llnhnni-Iho dado
uniu educagào prinioi-osi. Knluva vu-
rlus lliigútts, locava, eiiutiivii e bor-
dava iidinlravolpieiilu.••Dcv/la existir, portanto, um motivo
quo luLpedlsao u realização dò sonho
quo limbos tanto .acariciavam, lü'
nuo o pae da monlna nüo quorla o
casamento, apesar dtt* bons Informa-
çiles (íue tlrèrn do rkpBK. Nilo svin-
páthlzavn cum i.I!v. ,Yqhiivit-o i.eiiii*tra, conquistador, rldiciilu. Uotostu-
vtt-o ilcsile o prinioli-o dia em nue o
\ Ira. a

Multas vozes toíitoti a fllhn con*
veiicel-o do que Alberto uão cru o
que se iwnanva; mus poi' uHImii, pur-i

(Continóa nu 2* pasma)

I ma vero ja-m ipsa creuretuv slcut pri-
Iniitus condltus est dles i" croata la-
i toro in operibus boi." S. .Vng. De
|Gen. ad lit. VIl-35.

B S. Thomaz de Aquino não o
I reprova, tanto que assevera: P. I.
JQ. 71: "in prima rerum Instltulio-
i ne princlplum actlvum fuit verbum

Dui, quoil ex matéria olementari
! produxlt tinimalia, vel In actu, se-
| ciiiiduiii altos sanetus. vel virtuto
I secundam Augustinuni".

Depois quu Lamiirk, Geoffroy do
ü trigo om grão oecupa logo o! st. Hilairo e Darwln, sem visar .li-

2" logur, absorvendo quasi 10 »j" ilo | rectamellto atacar verdades revolit-
valor gernl ilespemti.io. das. nem muito menos destruir a

Pura mais 1'aci! apreciação do evidencio do raciocínio, que deixa-
que foi o movimento tle Importação mos atrás, du uecossldudo du uniu
no paiz. durante o anno de 1923, cansa primeira, posto o sor que va-
vamos reproduzir os seus aigaris- riu, ou posta u inutubilldu.de das
mos, ue quaes, em volume e valor- j coisaci, houve exullaçãu no campo
coutos u libras, -foram os seguintes: I materialista

Toneladas Valor contos Valor ilo alguma
homens .

cientifica, eomo Hue

mn dn corrupção da maioria e ilu.*.
paixões anlmaloscas, a historia oue
na geutilidade Cora consagrada co-
mo repositório dos trophéos da hu-
manidade e guarda fiel do patrimo-
nio moral üo gênio do homem, fora
tambem assaltada pelos perturbado-
ros de liontem, Inimigos do bom.

Qiiizcram demolir toda a obra
I construída através dos sef.-iiTU c
! suppuzeram-se capazes de apagar do
| livro ila viila as scentelüns do cspl*
: rito, su fizessem u historia mergu-
lhar nas trovas dn desconhecido, no
chãos .ias nubtrloBiis o iiiim incerte-
zas das mutações o transformações
lollurlcus.

Foi vontaJo du negar a intelli-
gencln que moveu todo o inaluria-
lismo, racionalismo o seeptielsmo
universal du pensadores iucongrn-
untes, uu desvairados pelo orgulho,
os quaes «c quiseram a força reco-

si pro-ni problda-1 nliccer razões suCticlentes dc

.Machinas. upparelhos, ferramentas
o utensílios diversos

Trigo em grão
Forro e aeo em manufactura . . .
Briquettes, carvão de pedra u coito
.Manufact. tle algoião
Carrou e outros vehiculos ....
Papel u suas applicnções
Farinha do trigo
Produetos chimicos, drogas, etc. . .
Juta em bruto
Gazolina

i Bebidas um geral
Kerozene "

i Ferro e açu oui bruto 
I Lã em bruto

"Foi .previdentes a Constitui-! Louça, porcellana, cristal e. vidro ..
ção, commeuta Carlos Maxiinl- i Clniento
liano, usantki da expressão ve- '¦ Bacalhâo
stricíiva — "organizarão a ru-j -Jf"us e couros ,.,
spectiva secretaria".'Estas qua- -Lã em obras
tro palavras não comportam a ! Col->"e o suas ligas
faculdade que se arrogou o Su- Fl-utas de mesa
premo Tribunal de fazer ver- oleo combustível
(ladeiras leis, fixando a compe- Borracha em obras

Azeite de oliveira
Madeira*! em bruto
Linho uni manuifactura ,
Sal commum
Forragens 
Diversos dos animaes vivos (cabe-
ças)

idem de matéria prima
Idem, dos artigos manufactura rios.
Liem, dos artigos de alimentação o

forragens  .

i.ooo !
clcel, levantaram-se Curiosamente

.i.liOL'
197.333
179.562

. Õ-19.H5-I
5.2SS

,31.960
48.368
S9.96S
37.140
32.018

269.51."
224.72U
192.64u
143.984
143. 7SI

5.997
5.012
•1.279
3.200
3)214

. 177

.169
, 72S
802
70-1

7
1G1

l
tencia para conceder licenças
aos seus membros ou estubele-
ceiuio o processo para exe-
cução .das sentenças nos casos
em que u elle. cabe a jurisdi-
cção originaria o privativa (ar-
tlgo 59 n. I). Vedo ns. 3U4,
307 "in-fine'', o 308; bem co-
mo o art. 34, us. 23, 25 e'26.
da Constituição, os arts. 12, 35
o 37 do deu.'n. 818, de 11 de
outubro ile 1890, o os arts. 15.
letra n. 161, 1G4, da Ia parte
ila Consolidação approvada pe-
lo dec. n. 3.084, ile 5 do uo-
venibro ile 1898. "

De pleno accordo, fazer leis é aí-
tribuição privativa ilo Congresso,
apenas subordinada ao processo da
saneção ou veto, mas, se não lia lei
autorizando o presidente rio Supre-
mo Tribunal a firmar contratos refe-

10.863
123.404''.5.818

885
671.

3.9ti(j
.986
751
863

2.S59
28.1711

5511
'.6.718
3.600

8.20U
90.789
¦18.089

15.698

81.723 I.S2Ü
75 .Slin I . 691
63.S75 1.430
5S.83S 1.817
52.837 1.181!
55.5711 1.232
51, 162 1 . 15 1
49.048 1,086
¦15 . 507 .1 .011-1
36.35.1 8.11)
X-;.4;!K 767
§1.771 7 1-1
30.911 Tu:;
29.010 H4S
28.906 fiõO
20.388 5 S 6
20 ,10 li 131
111.827 436
10.85.", 377
13.600 807

2.S05'1. 7 ii íí
0.231

90II

234
164

.383

.968
030

jactar e organizar,- uo decurso Oe j rentes ú economia interna do ile-
poucos mezes, um equilíbrio tão per- parlamento a sem cargo, seria antes
feito o systenialioo cnlre os pode- o caso de projetar o acto jurídico

Xa classe dos animaes vivos foi
extraordinária a baixa da importa-
ção de 1923 eni comparação com a
dos annos anteriores o, so compa-
rarinos com o total de 1913,- chego-
mos ã conclusão de quu essa classo

j temia a desapparecer do nosso ino-
j vimento, tal a insignlficancia que a
mesma' apresentou no anno passa-
do, eni confronto com o grande vo-
lume de 84.644 cabeças entradas
em 1913 u, aindu, o de 47.879 ca-

85.83o

entradas nei

287
2 Sã
143

III

143

797

reu públicos, como o que decorre
do trabalho constituinte de 1891.

Du facto, com attribuições ex-
pressameute limitadas, cada um
dentro a determinada orbita de
ai.vão. «em completa iutordepen-
ilencia, mas mantendo entre si certa
relativiila.de do dependência — o
Kxecutivo, emanado ¦riireutunioiilu
i!:i soberania eleitoral, mas reconliu-
cido o proclamado pulo Congresso
Nacional; este, e:u duas câmaras,

nesso 6euti'do, tão natural
becas importadas em 192o.

,, ., . . , . l)arece I A não ser o cimento, pelles e cou-attribtiir a. essa autoridade compe- -„ e oi «diversos», tolos os demaistencia para agir no assumpto cm'
apreço.

Oulrotanto. porém, jú não nos
animamos a dizer quanto aos exem*

artigos da classe das "matérias pri-
mas" aceusam augmeutos sobre o

¦ volume dj 1922. (iestacanrfo-so den-
... . I tres esses, o carvão du pedra, a jupios constantes da citação acima ' („_ 0 a.,0 e J

merca uon.is
Os artigos manufacturados que.

em numero .ie 14, figuram como os
principaes, aceusam augmen tos uo

I algodão, borracha, carros e outros
! vehiculos, machinas e apparelhos,

papel u suas applicações, gazolina,
i kerozene, oleo combustível e os di-
versos, verificando-se tambem .que,

! em comparação eom o total de; 1922, o cobre e suas ligas, o ferro
, e o aço em obras, a lã, o linlio, a
j porcellana, a louça, etc, o os pro-
| duetos chimicos '.¦ pharmaceuticos
apresentaram menores quantidades
uo anno passado.

contra o dogma e contra u Egreja,
i-l' preciso reconhecer quo allm-

rus, alguns christãos, clteios de boa
vontade, mns sem o preciso itinila-
mento sclentifico, parn arrostar os
adversários, não souberam, na can-
sa, determinar com segurança o
campo du discussão.

Confundiram ora as próprias bis
¦ lo raciocínio, .passando da simples

I natureza para o plano da revolução,
ora os methodos iloductivos o indu-

] divos, ora o campu Intencional o
representativo com o estalo real

: dos seres.'. 
Posto um qtio outro erro num

j pensador uhrUtao, u arrogância tios.
I aiiversHi-i.is bifecO', 'ffirfrcíl iiolrcvba
j ilos que se fecham doutro ii'- suu
| autoridade, para tyrannizar os qm

1Í1CJ3 caem sob as garras.
Frnquezas o limitado descortino.
A sciencla não pódc temer us dis- ;

i cnssões serenas e sinceras, nem a
I verdade pôde depender dos partida-

riamos dos homens.
| O quo é certo é que u Egreja
I nunca outra coisa procurou ou dc-

Ccudeu, eenão a verdade.
Seus filhos, estudando, têm illus-j

tratlo o mundo c mesmo em pontos,
como este dc quo nus occupumns,
é admirável verificar-se que mais
uma vez tritimpha u verdade com-

I plela dos ensinamentos da Egroja |
l do Clulslo. porque a seíeneia ver-1
(ladeira, julga, eomo devo, os cm-' bustees e u erro, e, i!::1. a dia, ::iui
úxiiberantemeuie demonstra quo os I

I inonlsmos, tomados eomo explica-
ção do mundo (.-iiinsl eus :i se) suf-

I fícfcnto a si mesmo, como ser. queI se desdobra c se transforma om tu-
dus ns seres, são antl-âcientificos. ,
principalmente (inundo os iii.inist.ãs:
querem fazer do homem um produ-
cto fatal e necessário dus forças ;
cósmicas ou tia matéria cósmica, i
oa do um mecanismo teleologico
qualquer agindo. Sempre chega a
tempo a luz uos que não se fazem
cegos voluntariamente.

| Hoje nüo é já possivel ignorar-su i
I a Influencia ilo meio ambiente

prlos.
Annlquilava-os. porém, abi mes-

um. u ulernii razão dr todas us coi-
sus. porque ncss.i seu :uy,>i ullcs so
rebaixaram ú impolcnlc matéria,
i'ompai'aii(lo-*i(; aos brutos, o veri-
ficando, no facto concreto, a reall-
zução dus palavras da sabedoria
Insculpida au escriptura dn salva.
rão. contra :i qual os coitados se
haviam rebellado, julgando-a sonho
de insipientes.

As objecções da malícia humun.i I joga

transeripta e, a esses, podetíamos
;ui(li::io\ r os que so referem ao
estabelecimento tio relações juridi-
cas entre a. admiuislração o os ser-
ventuarlos 'do departamento, mal de

lambam tendo origem no suffragio | fiue tambem padece", com os mais
universal, mas com o reconliecimen- | graves symplomas mórbidos, carta
to do representante de cada cir-' nina dae duas câmaras do Congres-
cu inscripção, suburdinudo á verifica* i so Nacional.
ção do seus pares, isto i, dos repre-1 Poderíamos repetir as seguintes
siu tan les do loí-o o resto do paiz o palavras do iui-igo parecer d>i com-

ferro e as madeiras. To-
davia, o volume de 1923 aiuda. apre-
sentit a grande diífereiiçu de ....
1.441.664 toneladas, em compara-
ção com o tolul importando em
1913, sendo esta classe a que mais
dietantu so acha do volume das

Essa classe aceusou uma perceu-1 
'¦' """i'-".-1" "» mciu iiuioiuiiie co

tagem do tío "|" sobre o volume dc | bre ° "esso organismo, ua iliffcron-
1913. Dos artigos destinados ã ali- °*a5èo dus raças o dos tèmperamch-
mentação destacaram-se em superio- '.°'s' cunlü ninguém ignora jú as in-
rldarie sobre 1922, us bebidas em 'Ineucias econômicas, sociacs e mo-
geral, o trigo em grão, us frutas du rues lle lutln ;l sortu '::l formação
mesa, o azeito o o sal conimum, lon- c'° l)S.ve!iisino ¦• do caracter moral
:io havido baixa no volume da lm-: L'c catlíl Indivíduo u dus grupos <¦
portação ila farinha de trigo, do ba- i"-''""' ;•*'versos,calhito, das forragens o dos diversos I Listituida divinamente a Egreja.
ilosia mesma clansu.

o Judiciário, com a nomeação de
seus juizes supremos, decretada
peio Executivo o approvada pe-
Io Senado; o presideute da dio-
publica sem podor fazer dus-
pesas ou arrecadar receita, sem
autorização do Legislativo; es-
su legislando sob o controlo da
saneção e o Judiciário applicando
as leis quo un) elabora o proferindo
seuleaças que ao outro.cabe garau-
tlr a execução — são, ua verdade,
órgãos da soberauia nacional, como
diz o art. 15 da Constituição,.nun-
ca. porém, a própria soberania, uão
podendo qualquer invadir atíribui-
ção que a outro esteja reservada, |mesmo porque o preceito cotistilu-j
cional do paragrapho 1°, do artigo ;
72, sentencia irrccorrigiwlmeutc —j".Vinguem pôde sor obrigado a fa-'
zer, ou deixar .do fazer alguma eoi- jsa. senão em virtude du lei" — o!
que desarmaria o poder invasor,
im))eiiin'do-o de effectivar a invasão.

A leitura do seguiuto trecho do i
parecer sobre o orçamento do In-1
terior, trouxe-nos ã lembrauça as jconsiderações acima:"Temos duvida sobre a com- ¦

petencia dos presidentas dos jtribunaes judiciários para, nes- .
sa qualidade, figurar, como,
parte contratante nos actos ju- j
ridicos, que, aliás, estão sem- j
pro sujeitos no seu julga-'
monto".

Abstruhimo-nos por completo d-o;
contraio de quo se trata e das cou-1
dições cm que o mesmo tora ceie-
brado, oara não ver eomo possa ha* |

Ã Pftlií
missão de constituição do Senado, |
apenas addicionaniio, ás expressõesJ"tribunaes federaes" e "Supre|o!
Tribunal", os vocábulos — Câmara
dos Deputados e Seuado; |

"Quando u Coustituiute, no '
art. 58 do Estatuto du feve- 

'.

reiro, estabeleceu que os tribu*
naes federaes organiztriaiu as i
respectivas secretarias, já tinha !
firmado uo arL. 84. ns. 1 p
25, que seria competência pri- ra examinar-se o
vulivu do Congresso fixar (hw- '"nadas razões tío
pesas o estipulai' vencimentos j t'endo,
uos oniprcí-urtos tlii União. E ° "mudo lodo que o circunda.

Assim, pois. o Supremo Tri- variável e mutablllssimo sob muitos
bunal. organizando a sua se* : aspectos, não lho forneceu ainda
creluria, nomeia todos os seus respostas intuitivas -i diversas per-
finici-ionai-ios. oxcepto o secre- i Santas que su vao repuliudo atra-
liii-io o o sub-secretario, dá-lhas vés duti lempos, sob variadas túr-
posse, demitto-03 no-s casos fa-1 m"s.

Um

iao e o rrogresso mm
LESS H1STOKICAS E §ii<LmhmtQ&§

—..**, „

A EVOLUÇÃO E O FACTO REIiIG-IOSO
Conego Pedro Ariizio- Parahyba 1923Imprensa OT=flcial

Des.le que o mundo ó estudado, o
homem não perde upportunidado pa*

indagar as pro-
que vao couhu-

i paru ser o amparo, o refugiu e a
I salvação do homem, este sempre lhe

mereceu iodos os carinhos e ioda a
attenção. c nao havia de elle deixar
de favorecer-lhe todus cs .-.-forços
na acqulsição da verdade perfeita
sobre si mesmo,

O desdobramento, dn historia do
honiam niaximamente Unha le in-
teressar o lem ingressado di facto
os pensadores cbristàos.

A historia quo os antigos chama-
ruiri mestra da vida porque se des-
linava a apontar aos homens os
exemplos da grandeza moral, dignaa sufficiencia do sur, por isto são i de imitação, emquanto marcava

limitados o variáveis. | com o ferrete do desprezo o du exe-
A mente uão pára. e iutorroga ' cração os povos u os indivíduos quuainda, ansiosa de peneirar ua natu-1 n5u tivessem querido elevar-se acl-

reza Intima desses seree.
Aqui, nuo querendo alguns con-

Cessar a evidencia da causa primei-ra, outros vendo-u, muitos condiu-
diudo, du differentes modos, -a cuu*

'EFFEITOS DO CAMBIO

cullados eni lei, divide it repar-
lição om secções o distribuo os
ruspuetlvos serviços, -ex-vi"
dos arts, 241.-25S, do regimen-
to de 24 de maio de 1909; u lo-
gislatura, porém, estipula os
¦vencimentos de todo o funecio-
naliemo da secretaria, porquo
nem o n. 25, do art. 34 da
Constituição abriu qualquer
excepção á regra que ostahele-
eeu, nem u art. 5S, "ihidem'",
outorga ao judiciário riem-3-
lhante competência, rij modo
expresso ò inBbphisníaveí.

Xeslas condições, como ad-
mii.tir implicitamente, ou por
meio de iuferenciu. attribuição
a um pod:r sobre determinado

dellas. o não a menos com-
prehonsivii nem a rie menor alcance,
tem sido n pergunta sobre o modo.
ou o como iin Cormação do próprio
mundo, c da fixidr- de certos pho-
nomenos. que subsistem e perdu-
ram, apesar o em meio da immensa
transmutação o suecessão das coisas,
no evolver dos tempos e no desen-
rolar-se dos espaços.

Xote-se bem isto.
Pedimos respostas a duas inda-

gaçõés fundamentaes.
Primeiro, vendo a mudança

sa com os effeitos que contemplam, 
" "r-rãi—,

, plurarizani-se as piiíicões. | $\ jQ| - fâ
\^ Todos, porém, iusistem e formu-

Iam a segunda pergunta:"Causados ou não. us seres, o
mundo quo nos cáe dobaixo tia ex-
puiiineutação. como é quu se expli-
ca, através do todas as variações o
encontro fie causas e forças, que se
conhecem, uo universo, como é quese explica o estado que tudo tem

. hoje?
j Existiu sempre assim tudo? Va-
j í-ioii? Como e quanto? TransCor-1
j mou-se, evoluindo, os seres 'de Côr- j
j ma a fôrma, sempre em aperfeiçoa-, |va- mento progressivo?

, WàjSssr ? i r-"/^,K:!'^*ra

;• us veriticaçõos u que as mentes
bom iutoiiclünadas puderam o qul-
zerani Inipôr -i comprovação du
verdade, uão conseguirão jamais
abalal*a.

Klh. i-tifulfilu nm diu; brilhou, ib-
luminoii os liiii:ieis-iif! "boa""võn'iá'd(',

o desde .iii."io seus rcsploudoros dl-
vinos íiiigmentam c progridem em
irradiação, comn o sol quu se us-

i pando, em perfeito meio dia.
|j' abrir os olhos e vér.
Christo pertence-nos, porque so

fez nosso realmente o habitou com-
nosco, e a historia do homem nun-
ca mais poderá fugir aos raios de
luz qm- de si despede eslo Homem.

Esturial-o o verificar a historia
girando em torno delle. é Inebriar-

I se nos clarões ilo sol, ú comprolien-
• der com segurança o oncadelamen-

to das leis históricas e sociológicas
| — a verdade da evolução das coi-

sas o do homem, o desenvolvimento
dn moral o ria religião.

Basta que se não coníunda o sub-
- slanciíil com o nccidental o acces-
i sorio, nem se queira interpretar o
sobrenatural pelo natural, sem ilis-

I liuguir a fé e « sciencla, o facto e! o dogma, u impeuetração e inipro-
ecrulação do que é finlto e limitado

; le nossa finituda não chega a in-
tulr) com- a impenetrabllldade e im-
prescrutablliilado do Infinito, In-
sondavel, Principio o Fim, que, em
suu essência, só por si próprio é co-
nhecido,

Com taes idéas,.au somente po-
dia ter prazer quando mo trouxe-
ram o livro do conego Pedro j\nisio,
paru que dissesse sobro ello, como
julgasse do -seu merecimento.

iai-o com attenção o analysei-o,
i: acredito une hão serei acoimado
do parcial um meu juizo.

Devo jú ser bem conheci ela a nor-
ma qne sigo no julgamento do pen-'
sar ^cientifico ou plíHòsopúico do
um dado escriptor. Pela regra que
artopte, anulysando nlsu pae e dis-
cirrdiiudo delle, analyso o discordo
dos outros, quando este é o caso
que procuro objeetivar.. • .

Respeito os autores, mesmo en-
contrando-os errados. Sô a evideu-
íe má fé, ou a estulticiá presum-
pçoiii me força a maiores irritações.

Comludo, não costumo criticar
homens que não sabem pousar: não
perco cem elles tempo.

No caso presente, desejaria lem-
lirur o une disse, 'anal.vsandp o tra-
bulbo da padro Leonel Franca, con-
tra o pro testanl ismo. uèndo que
confirmo mais uma vez a opinião,
que os sacerdotes brasileiros se de-
vem inspirar nosso optimo modulo,
se quizcreni evitar dissabores quan-
do escreverem.

Porque, soy franca: o livro do
conego Ani.si-) é mais uma flagrante
demonstração do ittrazo do estudos
dc conjuneto ou dc synthesc ôoutri-
liaria e philosophica no Brasil, mes-
mo entro o cloro.

S. Itoviua. a uuica coisa boa que
tom em seu trabalho sãu as paginas
om que reconhece Jesus Christo, ca-

| mo figura central da historia. Isso
i é positivamente pouco' om um sa-
i cerdóte.

Xão quero dizer quo o livro' d:i
j conego Pedro .\nisio só cintem er-
jros. Xão. Ha muitas verdades ahi,

mas (iesconncxas, confusas, embru-
luddáã.

com segurança e ordem, o que é
bom.

Parece que não sabe deoidlr-so.
Falta-lho metbodo; sua base pbl-

losophica é fraca.
Tem o prurido dos títulos, dns Cl-

t'.u;ões, quer mostrar sciencla som'
saber onde ella so acha; acoumula
phrases suas e rio outros, muitas
das quaes excellent.es, sem. com tu-
do, virem enfelxtidas com seguro
uexo lógico.

As idéus pareço que lhe saltam
do cérebro interniHtenteiucntfl, tre
segundo u segundo, eni suecessão
de quadros, sobro coisas, nom bom
as mesmas, nem <lo todo diversas.

K' freqüento que s. Revma. pas-se do ser intencional o representa-
tivo para o real. B' abrir o livro
ao acaso. Eis aqui, pag. 4S: "O
mais leve accidonto oceasioua os

i encontros das forças c basta para
produzir uffeitos não prcTÍHt«>s, corn-
pletamonlc fóru ili>«'i>ln-no iiuifornid
du natureza."

Quem lê isso percebe, que, para
o conego Pedro, o que não é pre-visto estíi tora do plano uniformo
da natureza.

Será elle idealista, quo só reco-
nhece como plano natural o pUno
do suas cogitações ou provisões?

Senões análogos são innuineroa.
Entretanto, o autor ó dema-liãdo

I compenetrado ile suu segurança e
.sentenças a torto è a direito,

Mesmo no facto supra. Cl.ie nao

O 1'EQUBSO — DUsâestc-me nm
, mamãe'.tinha ido n Pã-j-is comvrarriaçfl-o das coisas, queremos saber, Em outros termos.-'-Datlas as in- h?» nvnè.

tudo assim mutável, inegáveis mudanças e transmutações! O PAE — Sim.
que se observam, como se hão" de i O PEQVKXO — União.

trouxe dois.'

a causa d
A resposta é iutullivu: mudam

os seres que observamos, porque não j ellas classificar,
são ile si. nem por si. o quo são. j Serão mudanças accidentaes me-

asiumpto. quando a mesma já I São oíTeitos, são causados, náo tom j ras, ou chegam á aer «substancias,
O PAU —

<l<j Jranw...

chega a demonstrar nu seqüela dos
acontecimentos as. leis que regí-m
esses ^acontecimento?, ligando os for-
çosauiente ao divino Xazareuo. Xo
emtanto. elle pVoppe-sé a ?;iudaras
leis históricas e sociológicas — a
evolução e o facto religioso.

Enumera escolas u aprioristas,
Conscijuciichu- ,j.j baixaíacdídn muita gente, unira em muita

| seara, mas não instrue, não mesira.

por que

com linguagem nwttrda a precibsls
mu.: o raridades'.

fJiicin o lê teill a impressão i!e
(íue o conego apprendo suas regras
de i!ú'r, o quando su .põe a escrever,
.cerca-se de dez ou vinte aiitoror, b
começa a calar na horn o quo lhe
parece do accordo com as lace re-
grus, sem, coniiudo, ter \ii',ui ,;o
conjuneto c sem. perceber c.ófn Cir-
nieza o valor tlós coiilfeeimeniosj
humanos, no qué revelam i!c real-¦mente aproveitável na inl.-gr-içào
da Bcleucià, Baste nffirmar quo
ello se mostra no mesmo livro ovo-
luclonista o não ovolúcionísta.

•Mas cu não quero ser excessivo
na' annlyae das lncongriiencias ilo
autor.

O quo. uão lho peidôò é a igi.o-
rancla ila PliilôsOpliin.

Chama de níenos próprio o lermo
de philosopbia du historia, prefn-
rindo as rtonomlnaçõeo — Psycho-
logia dos povos, ou u mon.i na his-
toria, como se moral ua iiiatoria o
phychologla rios povoa fossem u
mesma coisa, o como ne moral e
psychologia fossem qualquer c:;isa
fora dn philosophin. . .

Demonstra não conhecer udequa-
(lamento a oseolastica o o tliomls-
mo. Introduz S. Thomaz, falando
cm localizações cerobraes, no sen-
tido dos modernos quo elle auppôa
terem provado certa monto as hypo-
thetlcas localizações.

] Tratanulo de herança psycho-phy-
siea, é lastimável.

Confunde anatomia, physiologla,
psychologia, morpiiologia, estru-
ctura. . ,

Colloca-se sempre rio um lado só;
vê os sores ilu uma só face; não pe-
nelra nos problemas quo estuda,
não entendo a psychologia.

De quando em quando, ainda sal-
ta do estado natural para o protor-
natural. :-

H-.i mais o peor. Julga que >
problema da liberdade ó problema
de ordem metáphyslca, de accordo
com a pureza irrisória rie sua posl-
tivídade sclentifica.

Será que ello ignora ser a liber-
dade demonstravel, como facto, u o
que pertence á metaphynica c in-
vestigar qual u causa da liberdade
em nós?

Não me fica bem proseguir. Sei
que vou desgostar muito, e*não me
ú licito Insistir.

Concluindo, peço aos ontèndldos
que me informem se é possivel sal-
var a seguinle proposição do co-
uego Pedro Anisio, á pag. 217:"Aqui é bem de ponderar que se
a revelação sobrenatural, rio quenos instruem os nossos santos 11-
vros, o quo assenta, aliás, em provas
dc ferro e diamante, como disse
Pascal, não porte , ser apodictica-
mente demonstrada com o estudo
comparado das religiões, náo fal-
Iam, todavia, motivos o razões que
a autorizem o recommowieni pula
mais plausível das theoriae, lovan-
do decidida vantagem a quantas
Iiypotlieses foram até hoje invenia-
das."

Ealem os entendidos ponine de
mim contestío que neste ponto aca-
bel de confirmar-me na certeza, a
que me ia levando todo o livro, de
que é fofa a presum-pção de sclen-
cia com que se apresenta o conego
Pedro Anieio, o qual se demonstra,
assim, fraco satiodor do facto da
revelação, fundamento da fé. tle
que elle é. ou deve ser, por hm-
cção e ministério, mestre.

Deveria convencer-se s. Kewnu.
que melhor camin-ho ingressaria, se
fosse refazer seus estados piiilono-
pliícoe., antes rie se entregar ao exa-
me das leis históricas e socioiogi-
cas, da evolução e facto rcligio»».

Pio, 32-VI-21 .
Xefcíon {<X>MEt1-0.

V
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O JORNAL — Sabbado, 12 de Julho dc 1924

O perdão
(Oon-riwAo da I' poeim»)

,rjílo iiontrnrlar o pae. Anuiu ijuo ce-
«ídla,--reoaloando no noltu a dôr de
íjii&o so poetei* unir iVquollo cm quem

depositava todas an çapcrum;aH. lü
Alberto soffrla ainda, niais por 40
vCr repellldo som motivo,

Farto du esperar, cansado üo ou-
1 vh* ditos da vlslnhanua, resolveu

acabar com tão inoommoda siliuioüo.
E uma nolto coin*blnou com Maria
fugirem ambos paru loniçe, para on-
de o pao não os descobris*.», ou, .,0
os descobrisse, que tusso para obri-
gal-os a casar...

E fuglrnin.

Alberto sentla-so follr., verdadeira-
monto feliz por ostar ao lado du seu
amor; mus ao mesmo tempo acabru-
nhuvu-u Ura grando remorso, A's vo-
zo» comparava-se a um criminoso
yulsar quo so tivesse refugiado nu-
quellcs sltlus para, escapar fts ma-
lhas da Justiça. E o seu caracler nfio
lhe consentia prolongar mais caw
horrível tortura. Decidiu-se por fim
a escrever uma carta ao pae Ia
rnonlnn. E escrbveu-lhe dizendo que
fora levado n commcttcr sèmulhanto
acto — quo Jamais lhe passfira pela
monte. — por ter mendigado em vão,
por rticrerentopi vezes, a mno da us-
colhida du sua alma*** mau estava
prompto a casar o por Isso regressa-
ria dahi a dias, certo do obter o seu
pordfto. "'*-"'-',. 1

EtCectIvannci,te. o casal voltuii

SOBRE 0 IMPOSTO DE
EXPORTAÇÃO

DELIBERAÇÕES TOMADAS
PELA FAZENDA MUNICIPAL

. Um.t oommlaf.au do mombros da
dlroolorlu da «"issoolaiiPio Commc-rclul
ustovo, huntem, eni conferência com
o dr. Ueroniarlu i .Mantua, dlreutor
tlcriil da ¦ Fa-.eilaa Municipal, afim
riu tratur du Imposto municipal dc
ii:*porlai.-'io que, lios'ánnhH dc 1918
c* 1933, deixou do ser satisfeito pelas
casai) que, até c-ntSo, su achavam
inuiiiilcnldus.

Ficou decidido nuc o íisen muni-
cipal unia disposto u receber i">r
prestações as quantias devidas, ca-
bundo n cada contrlbulnto lequercr 11
respeito, propondo o numero du
prestações com que pretende satls-
fazer d dnblto, resorvando-su o dl-
rector da Fazenda .Municipal, o (li-
relto do decldtl- cada casu em espe-
cio. .\k casas importadoras o expor-
tadoraH, oujos caixotes cuntlnham
também mercadorias do outras pro-
codonoias, dèverlb deularnr, om ro-
quorlniento, esso fuctu, afim dc que
um lnspoclor du Vtr/.ciidu possa apu-
rar a veradlduilu 'Ao allogado, puru
o que u diroctor.do Fassendu *'unl01"
pai, nãu opporil fienhumu illfrlcul*
dudo, Os tnnqcionarloa do riscu estão
á dlsposloílò dus contribuintes para
quaesquor eHclareulme.nloH, Inclusive
com relação fts quantidades exporta-
d,ix c quantias devidas; Ksses func-
olonarlos receberflo o examinarão
quosquor roclamaijiles das partos, quo
lambem -serão sempre recebidas,
mesmo sem audloncla ir.un.-ada, pelo
director da Fazenda Municipal.

FERIAS DOS EMPREGADOS NO
- COMMERCIO

uma semana depois, alta madrugada
para nüo ser visto. «Vliiis. nuo lhes
pesava muito » òflnsoloiiõla, pois Ja
o pae de Maria estava prevenido das
honestas intenções de Alberto.

Passaram-se dius. Os vlsluhosscm
saber que nll, huvlu moradores; u
pao da moca, sem dar credito fi. car-
tn. o plnnejni' urna vingança.

 K* que cllc-s nãu voltaram nem
voltam, com oertezal Mus sc vlerom
I1S0 de. ver pura quanto presto!

I3 colerlcu, & espumar dc raiva,
brandia os punhos rio ar. .

Umu noite, passando pola casa de
ATborlo, viu lusi latia.!* da'frente e
ouviu uma v.oz-' qtfe lhe purociii da
rilbu. y. ,

A norta da ruu estava entrc-alici-
ta. Penetrou sorrateiramente nn cor-
redor, subiu as escudas; i-ô tinte pó.
o ipnz n ouvido ii escuta junto a por-
ta da sula illuminada.' — São elles! vao me pagar.

¦E do repente mette ns humbros a.
nbrta com lul violência que esta ce-
dc. dando-lhe passagom.

—- Cães!- 'grita elle entrando nu
kiionento.,

Alberto c MaiAi pallldos e aterra*
dos. recuam.

 Cftes! repete o pae douta.
 Pevd_ao!jba,Íbuciou tlmldamanto

a rapariga.
Nisto o iiulianu avança puru u ti*

lha, desorientado, dc revolver em
punho, iiuumlo Alberto, num assomo
de coragem, se colloca ú frente deliu.
e agarrando na arma do vellio oom
a niãu esquerda o batendo nu peito
com a outra, exclama: ¦

Mira num uqui, mus nuo mates
a tuâ ílllia! Andai; Atira!

O pae cíc Maria, estacou, absorto,
fleixárido cair os braços num gesto
<ic arrependimento; A nobre accao
do ninas, dosarmara-0. Alberto cru
corajoso e abnegado, amava sua - -

Sro merocia-n. por tudo. Foi u un -
¦ ca reflexão quo rúde fazer naquelle
momento. .

_ Perdão! repele Maria.
_ Kstues perdoados! div. com mo-

' vido o. pao. Salvou-vos o aelo herol-
VI V Alberto, UUC n8o podia dar
molhor prova du s.ou amor. Casac-
vos c Deus vos abençoe! .

B os dois abraçaram-sc muito ter-
Mumentc o dahi a dias estavam um-
dus pura sompru peranto Deus o
perante os homens.•Brito XE.YOES.

Bõa escola.
Tivemos oceasião do exprimir hu

tempos nossa opinião a respeito ila

COnCeesOo do um premiu ein (Unhei-

ru, a ser (ladu pelu Nução uu Joven
escoteiro Álvaro Silva, quo foz u. pi
a viagem do Itlo u Valparaiso.

Achamos quo casa 'recompeiiBa fi

de natureza a matar o Ideal que 'leve

animar —' ospeéialniento — a ucijao

do.-; jovens u a ostiniular o interesse
matcrlul que não dove ser u movei

do emprelrendimentos do cena espe-

Uma circular da Associação
Commtrcial dt S. Paulo

tim. data dei -Il Uu JUnllu pcOXlmu
passado, a Associação Commercial do
S. Pnulo dirigiu a todos os eous as*
souladus a seguinte circular:"Caro Uonsoolo —A Assocliiyilo doi
Empregados no Commercio du Rio
dc ihuiülro uiicotou umu campanha
humanitária om prol dati férias noa
quo labut&m no commcrclu. Estu
Iniciativa foi acolhida c-uiu geraes
«yinpathlas, e Jn. logrou o apoio da
«Vssoclução Uommercliil do Rio de
,la neiro.

Do facter, as íírlim uiiauncs são
unia justa aspiração dus que mouro*
Jam, iflla a dia, anno corrido, na luta
pela vida, «\s suas energias pli.vslciis
u Intelleutuaos ne vão consumindo,
no trabalho, o nudn mais Ju«tu do
que 11 ri-puração delias por um re-
pouso, cm que u Indivíduo sc ro-
conHlitua, Não aãu poucas a« ompro*
tía.-i que OBPontaneàmerlto us conce*
dem. J» esta associação resõlvou
uõllèodeF-U aus reu» eni pregados. Oa
funcclonarios públicos dosam, ern
lodu a Parto, de certo numero dc
dius, como íí-rin.*; unnuacs.

As fidas que a Aesucliiijiln dos' 
lrJmpregadus nu Commcrclu do Klo
do Janeiro pleiteia, não Impor-
tam nu interrupção dos trabalhos
normaes, nem mesmo om retar-
dai-us. Cudu ostabeleclmento deter-
minara u ípoca do unno em que.
pelo menor aoetimillo do serviço-,
lhes convém admlttll-as o ainda
nestas épocas do menos trabalho,
não concederá- CérIaB cumulativas 11
iodos os sem; empregados, mas 11
cada um por sua vez, sentindo us
oxlgenelas da casa. Serão Certas sue-
cesslvas, rotatorlau c, mesmo, sc cou-
vier, parcelladUB.

! Com boa vontade podem conciliar-
su os interesses dos comniorclauteii
,-nm n necessidade hyglonlca u re-
paradora das térins uos empregados
no eommerclo.

ACADEMIA1 BRASI-
LEIRA ,

A solução dada ao caso pelu .Vs-

sociação ile quo fas parte esse joven
encheu nos 'dd satisfação,

rjecltirundu que um escoteiros não

podem receber promios em dinheiro
ellu firmou um bello u generoso

principio. Isto ú, quo Idoul o Interes-

ue são coisas quo não .se casam,

Além disso, eircuinstanoia multo lm-

portante, essa declaração, foi ia sem

consulta uo interessado, revela uni

estudo de disciplina, umu unidade- de

vistas, uma firmeza de convicções do

quo resultaram nSo ter havido hosl-

taçüo nem escrúpulo cm privar um

menor, que não fi. rico, dc uma quan-
tia relativamente- vultosa.

Estra .-atitude .leve,ser tornada pu-
blica. Ella inostni que nem tudo 0

movido pelo interesse; e-llu fuz-noa
ver qnc a ubnegaeão nãu 6 uniu lia-
lavra vã.

Koconforttt-nos riicuulicccr que. lia
asrcniiuçõCH onde esse espirito c

cultivado. Pareee-no.", pois, quu uni-
mar a sua criação o desenvolvimento
por todo o paiz, isto 6 — fomentar
o cscotlsmo — ú uni cn.prel.cndl-
mento dc que o governo c un phi-
lantliropos devenl se. oecupar.

Mas, ''«uru quo a Assoulacfio Com-
mei'cial*do S. Puulo possa em cola-
hoi-u"ão ¦ om us suas congêneres, to-
mar qualquer iniciativa neste senti*
do, uumnro-lhe, antes, uuseultar o
sentir dós cbmmaruiaiilcs de cujos
Interesses collectlvos olla 6 orgao. A
iiltltlu oumprolíenaão de que meiioi
servo quem so Hentir bem - ç a ba*
sc- BOguru du conciliação doa Interes-
nes iustos Ue patrões c empregados.'Nestas 

condições, 11 Associação
Commercial de S. Paulo, pede a v. a.
a tineza do rosiKindei* por um í-l-^
ou oor um NAo, u lhe- parecer mais
conveniente e mais jttüto.

j AS VENDAS MERCANTIS
1 Respondendo a uniu consulta do

guarda-livros llenrlquo Botolho, so-
Iji-e o pagamento do sello proppreio-
,,,,1 ,. obrigação de apresontaçao ti o
rtiiulloata, o .dlrector da Rcoebedor a
Keileml declarou quo o pagameuto
do imnosto sobre n venda morcan-
til não importa, cm ise-neuo (lo im-
poslo do sello, nos actos o papeis a
elle sujeitos.

—. Resolvendo outra consulta o
mesmo dlrector da Kecebedoriii, Fo-
deral declarou ao sr. .T. A. lasior
nuc os ¦•slilp-c-liaiid.er.s" cstnu sujei-
los au imposto sobre vendas mer-
cantis.

UM BAMOO MULTADO
O director da Kecobedoria Fedo-

rui impoz tto Banco Francez e Ita-
liuno pura a America do Sul a multa
de "UO0$000, condemnanão-u ainda
a pãgUr com revalidação o valor de
sellos anterlormento usados om do-
otrmontos.

(, prazo para recolhimento das
nuantiaR em que íoi condemnado, de-
terminou o mesmo director seja de
30 dias.

0 9 DE JULHO

UMA FAZEHDA ¦>* SWMCNTtS
DE ALGODÃO NO PARA7

O ministro da «Vgricullura assi-
xnou, hontem, portaria criando, em
.Santarém, no Estado do Pará, uma
Fazenda, do Selocaão do Sementes de
Algodão.

O presidente Alvear agradece
ao dr. Arthur Bernardes

O chefe do Estado recebeu do pre-
sidente da Republica Argentina, um
resposta e agradoclmentu ús tellcl-
tações que Ihu enviou, por motivo da
passagem da.lesta nacional do paiz
amigo, o seguinte telegramma:

•'BUENOS ' AIRES — Agradeço
em nome do govorno e pow orsentl-
nos, os i<enerosos votos que v. ex.
nos dedica o retribuo eom os nos-
sos melhores sentimentos do frater-
nidade e votos pelo constante en-
grandecimento da nação ainií-a, bem
como pela ventura pessoal de v. ex.
(a) — Alvear, presidento du nação
Argentina."

AS CONCESS6ES DE DIÁRIAS

Respondendo ti um telegratunia
o-iu nuo o inspeotor tcdural dusesco-
Ias subvericioiíadarf em' Santa Ltttha-
rina pedia, pro.1deiu.-ius para que a
delegacia fiscal naquelle listado cum-
prisse o aviso quo estabeleceu para
o mesmo inspector diárias mesmo
oT-oedento a 120, sub u fundamento
de quu u Congresso Nacional, man-
tendo o urt. li." Ju deoroto 4.uoo, du
10 dc- a-gosto de WJ. autonzou c
consismou 110 urt. 21).da lei numero
•!.iiô'i, de U do janeiro do corrente

•nnno, a quantia, necessária, uo pasu-
mento das diárias, ulém daquelle 11-

imite, o ministro da FOsondu decla-
•rou au seu collega da Justiça que-
| cm face do art. 18B, da citudu lei
U.ti;i2, <iue estipulou taxativamontu o

modo do ser eífectuailo tal pagamen-
to, uão pôde ter logar o do quo se
trata, por loso.qUO o facto do Lon-
gresso Nacionai votar o credltu para
todo o exercido, como u fez, alias,
em todas as consignações referentes
a diárias, lol prevenido a hypoilhese,
como 110 caso vertente, de ter sido
feita a inspecção pur tros [uncclona-
rios, um quo caberiam !-<> diárias a
cada um, não importando, pois. a to-
taliriade desse credito em autoriza-
eão para pagamento, fora da dotei*-
mli.ae.ao do referido avttgu 130, a
uni »o funecionario. tnnto anula-quo
st- não verifica no ouso a excepção
estabelecida nesse mesmo artlsu.

TIoallaou-BÒ a sessfto sen\alutl (,{*
Academia Dranllolra, sob u presi-
dencia do sr. Modolros de .Vlbunusr-
que, hOc-reuu-lailn pelos «rs. Rodrlijo
GTotayio, Alberto- Faria .0 üustavo
Õirvoio, •

Compareceram oh sr*;. constancio
Alves, Xavier Mttrquos,' Alberto de
Oliveira, Dantas Barreto, Ooulart do
Andrade, .loão r.lbelro, AtlgUStO At
i.ima. Antônio Aüstrogestlo, Osório
Duquo Estradai Laudellno l-rclre,
Ataulpho de r'alva, Silva Rumos,
Coelho Nolto, Mario d'' Alencar,
Uraeii Aranha. Lauro Muller. Amu-
dou Amurul, A*ttonso Celso, Arranlu
Poitoto, Humberto do Carmpos. Ml-
giwl Coutu, Luiz Murat o-Carlos dc
Laet. ' V' " 

,.
O sr. Ataulpho de 1'uh-a chamou

a atteni.-ãn dn Academia paru u obra
que está rcallZailUo no esti-iingelro
o Hl-, Sylvlo Rangól de i.*a;ai:o, HOcro*
iarlu gorai da ilclet-acâo du Brasil
Juiito á Sociedade das Nações. Reu-
íizuu-su 11 mesmo a eoiivlto da uni-
versldadc üe Londreií, • em -março
iteHtu unno, duas üünterçmilas no
"iKing's" Collcgú" daqueliu Unlvorsl-
dade:' a. prlmulru, sobro alguns us-
pecios do flriisü; ò u- HÕgUUdu, ácer-
eu da literatura e, àrío_ brasileiras,
tendo sido apresentado á selecta us-
sls'.eiie'a' londrina lieibs s.v. .f-irne-to
Brocúer, reitor d<. ".Kltig's Collcgo ,
o' Edgard Preàtàiie, 'próteHsur du ca-
deira dc CÜmSes, .'íjiiila • Om 1D1T
paru u divulgação dos estudos luso*
branilalrus. - * ¦

Na Sorbonna, realizou o sr. sylvio
Rangel de Castro, sobro u.,presiden-
ela do reitor I', App.tíll, umu conte-
rencia sobre alguns aspectos da cl-
Vlllzuçao brasileira. Trata-S0, como
hc vê*, dc roaea serviços prestados
por um patrício ao Brasil o ú nossa
ülei-atura, HOrvIços quu o reconi-
mendam ú. consideração da «\cado*
mia Brasileira. Acha, poit', de Jus-
tlya que 11 Academia se- congratule
uoni acuello hontom de letras, ui
mando-o rlesfurie u proseguir nos
bous trtfbalhos en' prol do conheci-
mento c dlvulgaçAo du lingua e li-
loratutu nueloiiues.

 o sr, Clouturt âe Andrade oíie-
recoil u recente livro ''A educação
o a rotina", do sr. Frota Pessoa, se-
cretario «oral do instrucção publica,
110 qua! versa coin proficiência UIU
dos mais importuntes problemas do
Brasil, o du educação do novo. tí'
umu obra, por miiUcte títulos, rc-
commemtavel uos quo se Interessam
pelo magno assumpto da instrucção
c proparo das gerações que hão do
governar •-• dirigir os futuros dcstl-
nos de nossa, nutriu.

O rr. «Vlberto de Oliveira apro-
sentou, lambem, i'i Academia u -novo
livro do st*. Elyslo ile- Carvalho,"L'nnt tragédia fiorentina". tradu-
cção do dra'ou "111 1 acto dc Oscu','
Wlldo, prefactu lo pelo sr. Jorge
Johim.

.— o sr. Aíranio fíeixoto chamou
a attenção da casa para os dois vo-
lumes "Jullo Diuii; o a. sua' obra",
do sr. ligiis .'-iiiuiz. letrado, honicu
de Estado o professor da' Oniversi-
duiie d" Lisboa, que nesta éshiiu.-:-
Li vii nionographia estudu a com-
plexa. figuru de uni dus maiores us-
L-riptores portusueacs du século pas-
sado, talvez o maior dos tres grandes
romancistas lusitanas. Com offêllo,
diz. su Camillo logrou grande .tama
verna-uiu. st; 11 líotila rto Eça de
Queiroz i;nr deu Indiscutível prima-
;:ia. -maior criador du lypóá que os
duls, mais lido e euluiidido por 10-
dos, maior romancista, portanto, foi
.rulió Dirii-, que, medico e* professor
de médicos clf* bello renome, se cha-
mou no século trtimes Coelho. Obras
literárias Jo valor desta náo coutam
multas us letras porluguezas, nou
pelu erudição nem pelu gosto: cl-
tum-se o "Camões", dc Wilhelm
títorck, trardusidu por ú. Carolina
Mlchaoiis; o "D. Francisco Maneei .
dc Bdgur l'resiaTc: e o "Rodrigues
Lobo", dc Ricardo Jorge, outro in-
slgne escriptor u professor dc müdi-
e-lna, oue prefacia esse quarto mo-
numento da Iiílíoi-íu literária pur-
tUBUcza.

AS MERCADORIAS POR CASO.
TAOEM

* ¦ —-

O ministro «ia Forcnda, tomando
conheelniciitu da reo3*M5l*.ÇlO do
Centro dos UespaeliunluH Aduanei-
ron ile Saiiins contra o neto daquella
cidade-, eiliílttdo seja pnssidn ein ne-
parado o soltada com "t 11 uiunrUu.
çilo que eonccdu aos despachante*,
porrillsaâo pnru depemharaçu de mer-
cadorliis Importadas pojÇcubutajCm,
proterlu o sogillntu dcspajhO!"Declart-se ã. Alfândega de Santui,
Mtio não ha razão Icajul para 11 ssl*
goncla de aulorlzíiçâu <'iu separado
u fnllsda para desembaraço, pelos
despachantes, de mercadorias im-
portadas por cabotagem, bastando
pura osso fim quo «liou apresentem
o conhecimento de carga passado á
urdem o devidamente endossado, nu
cnm endosso que lhes faculte o rece-
bimento das mercadorias.

ESCOLA PRATICA DE COMMERCIO"AVAIFBED"

O* diplomando» deste armo
llcallxa-vo hojo, an ÍO hnnis, a ee*

rtctiionlu da coIIhçãu ilH umo ilon Ul-
plünmdOH dn Ijtirmu dc 1 *j-':t. os ouiioh
i.crãu como paranympho o dc Pinto
dn Rouha, >

u noto será levado 11 effeito nu
aérte da escola 4 rua S. José 10«.

rino dlructoroH da mesma os bra.:
Avelino Lopes c João Alfredo da
Silva.

m.mt>a ¦¦¦¦-

O ABASTECIMENTO DE QADO
U mortnir ito ile gado lul (.'entrai

1I0 Brasil, li intem. Cul u neíUlnt**'.
ein transito piirú Santa Cruz, «lliü
rcic*!.

mmm^^ '''¦*V(\y5ff'''*^7^-r»": *" '.-*¦¦ ¦*¦

AbcréscelltC*so quo o endosso só
ficará sujeito a sello, nos termos do
dlupoSto 110 | 1". n. 30, da tabeliã A

do reatulamentp aiinexo ao decreto
n. 11,iiíltl, de l de setembro de t!)'JU,
se contiver a declaração de vnlor ro-
ofibldo uu cm conta,!

ItENCAO OE DIREITOS PARA
BATATA» ARGENTINAS

0 ministro da .''azemiu uu.ori.ou
u inspector da Altsii.lena destu en-
pitai u conecrici- rlespaeho livro ü«
direito» u .le taxa», du expodlonte a
toda o quaUiuer *wrtWit du bntitiu.s
d,, rivoeedencis d» Republlcs Argen-
tins, nue se uchiii- iiKuiirdando, rm-
llUSllH Aliuielesu, o comp» •ente d«-
embaraço,

— ———.. I a» ¦—¦¦-" -¦-

INSPECÇÃO DOS CAFESAES E
ESTABELECIMENTOS BE-

HICICOLAS FLÜMI-
NENSES

n ministro du Agricultura detl-
suou u «aronomo Jiwiulm de A%e,-
Tar fleurlra de Mello, dlrector, Clu
corniiiissAu, du EsiaglVg Serlclcols du
Barbacena, imrn. smn prejui.-.n desmi
loiiin.isvàii. iiispeeiliiiuir os estabolt*-
clmuntus de nerlcictiliura c os caie.
sues do Estadu do Rio dc Jancirn,
especialmente 00111 o fim dc verifi-
car se estes ac acham indemnca do
"slepliiiiiodcres cuffea".

Á BARCA DAMA "DR. 6ftWPlM''
i mt *aa»«*a-—»-

Urna nova unidadfe para a nossa
marinha de guerra

jiiMiLiitiL. «mu MjpBBHi íi asTMMisfii TifiinriirnTT™" ' " i

|||'$|-SS^^;y y....... 
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Kundcou, ij-dr!>p-;a. na Guanabara, I

uma nova barca d'asua. Foi uma j

agradável sorpresa para ob que Ira- ;
b.ilham uu porto. A noticia circulou ,

,„ i
logo com Informes mais prcciso-i I ra-1

ta-ue da barca. tl'agutt "Dr. Gondim". |
ibütinada ao MiDistorio da Marinha, j

Essa unidade íoi euuminicndada ã
firam iMayrink Veiga &- C*'., da nossa |

praça. Cerruo sc aaót. a. casa Mayriuk
Veiga ^ C". tem entre os neus dl-

versos departamen tos, umu secrão

uaval dirigida por compe-rentes te-

chnicos da especialidade. «\ essa se-

ceito ú que cotibc providenciar sobre
a construcção üa "Dr. Gondim", tra-

balho osac levndu a offclto nos oata-

loiros dc Gooi-Kc Bvow «*< C".. um

Grccnoclr.', Juglatet'ra.

. A "Dl*. Gondim" fi. irmã barca do

linhas olegantcii. Tem 1",S P*s d*

bocca. -tí dc pontal c 1S0 dc compri-

mento. A sna força motriz, é do
•iOO H. P.

Trata-se. eomo se ¦?*, dc uma acfful-
sirão magnífica feita p*Ma adminis-
tração Alexandrino de Alencar e qne
optimos serriros var* prestar á ootu*.

Marinha do gnerra.
i -c- iiiiiiiii-———a—mmmmm'¦¦¦¦¦^¦¦^'¦¦¦¦¦•''IBgg;

SULFARSÉNOL
^TRATAMENTO DA STPHILIS

E DAS
COMPLICAÇÕES DA BJjENNORRHAGXA>

CRÉDITOS CONCEDIDOS PELO
THESOURO

(.1 Thesouro Maclonal concedei),
hontem. o credito do l.l*15*.000$OOU
paru attender uo pagamonito dus des-
pesas du 1." semestre, deste- uunu, ú
Administração da. Inspectoria (lc
Obras Contra us Séceiis.

Pelu mesmo Thesouro foi conce-
dido o credito de S:üOl)$000 á Ad-
nilnistrae.ãu dos Currelüü do Kstado
do Rio de Janeiru, puru uttouder ás

I despesas decorrentes da verba Z." do
I corrente, exercício.

Opinião do Dr. Lcãa de Aquino
(Membro da Academia Nacional dc

Medicina, Medico Official do
Consulado tio Hcspanba, «Io

Kio Uo Janeiro''

¦MI©—.

OPERADOR E PABTEIEO

DA ACADEMIA DE MEDICINA

Medico Official do Consolado de Hespuriu»
BSPBCIAUDADI5:

iflolcatiss «ie 5eol?ora» e Vias Uríoariar

REUNIÕES

DEPOIS DO JANTAR
AZIA - FALTA DE AR

São freqüentes nos dyspepticos essas perturbações de
' estômago, acompanhadas quasi sempre da prisão de ven-

tre, chegando mesmo, depois de certo tempo, a causar

completo desanimo no enfermo. Com o uso das Pílulas do

Abbade Moss, melhorando desde o primeiro momento, des-

apparecem esses syniptomas pela regularidade do appare-

lho gastro-intestinal.

\ 

•-..•:•'¦ - 
--. 

.

Etn tt*ta.« ph-msehis a aramarHm - Ajwtes «srses: Soo. Froduotos Chlmlees l. Queirer - Rio - S. Paulo.

Da Associado dos Bnfoi-meiros,
ús in huras, á ruu Senador Pompeu
u. 121.

Conferências
Hu profütísor .;;'. Brumpt. .i-'. Fa-

cuidado da Medicina fie tParis, ás 1U
horus, uu uinphitlioalro.do bacterlo-
loglu da ü*aculdado de .Vlodtcina. E' a
3"' coníerencla da série quo iniciou r.o
Instituto Franco-BiJ-sllelro d«r Aita
Cultura unnexo ú Uiíivorsldads do l!'.o
de Janeiro, o lllustro sciontlsta disser-
tara, sobro "Os siilrociietas habitual-
mente não sunguluolas".

CONSULTOBIO: ^
l\,Uetiasr9.UmVI.-aj/Sttr,tif.iaftim J

de 4 ás 6 h. /
Telepho oe. C 5502

EE8IDENCIÍ (

45, Rua Costa Bastos, 45
Telephone Central *. 25»

mm»

Dr. Tigre» de Oliveira
Gynecologia 8 obstotricia. — Cono. Ru»

Trezo do t*1a'°. 33- T<llep* 1-096 c,,ntri"
. De a ás 4. — ripsidencim Praia do

Botafogo, 100.

-*2*fc<* C-íC^r/ C£

SATÍSFACÇÃO
As nossas forraíoes dão sempre In-

loira suilsíarjào uiesmu. as pessoas Je j
sosto mais requintiUl-o: Temos' pes-
soai habilitado c lindo sontlmonto
eni PArVEliS PINTADOS' I3ST.\M-
PADOS, VIDROS, QUADROS, 13S-
PÉDIÍOS. M-ÜLDUP.ASÍ, iáSTAMPAS
RECIÓ10SAS, TAPETES. "CONOO- ¦
LEÜir", VITKÃUX, etc. Ourives, 5»..

CREME ALLED Fórmula scientifica
do Instituto de Bel*

. leza Alled (Alled
Beauty Institutc)

LOTERIA DE SANTA
CATHARINA

, lí D6ES, etc. EFFICACIA QAIIAIITIDA. .;-,,<r. .-... ^
Tff O CREME DA MODA o o ideal para o toucador. BRANQUBU, atormosula o .CONSERVA

¦ a cutis, fazendo adhorir magnlficamente o pó de arroz.

(amêndoas)'. Artigo fino' e' excellente piira a lii-
Vigém da cutis. Amacia, embolleza o evita' as ru-

gasprecoees Nu PARC ROYAL
b em todas as perfumaria;?.

DIA 15
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50 ÇOHTOS
Inteiro I5$000
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RtmOüOWIO:

FARINHA ALLED Dr. MANOEL DE ABREU
Lom 8srEhlÍfes ile. eíVUdÒ lios 1103

l)llae= tlo?*l*arls. Hadiodlagnostlco e
Radiotheraphla. livuririto du Voisa ao,
próximo ao Uieatro Municipal. Teic-
lilione: GentriJ 443.

Vttcsto .íue tenho empresado com optimo resultado e sem obssrvar «-.ocidente* dc espécie algum o

coDhectdo preparado Iranuuz Soltarsc-nol om casos dc uypWl.n eut lodus os períodos. Observei is^lmenl'.
'magn:£tco3 resultados cm " ( d -. pãludisiriõ, bastaute rebeldes tios saes Jc quiulna.
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COMMBMÍlfl EXTERIOR

—-*¦ ¦*»

. ,-opapand*. do» prorfuctos tora?
silalro* na Bulgária

Communlc*»non o aervii-o do ln-
i'ormaij6cí> do Ministério Ua Aa-rlcul-
tura,"ü r.ousul do Brasil eni tíophla,
eni officio dirigido ao M-inlsterio do
Exterior, tntü ao conhecimento do
nosso governo o resultado quo obte-
vo na recente cxcursüo nuo empro-
bondou por varias cidades daquello
prospero paiz da penlnaula bali»?
nica,

O Intuito daquelle noaso repreiien-
tanto consular, visitando os princl-
imou centrou do commoralo da*>Heiie
pai'-, foi o da Ctitudar "In loco" an
liosalbllldailo da Inlroducgflo do non-
cos prodtictuH nau praças búlgaras.

Roobbldo com H.vnipurhia peloa
cotiimorciaiilca o Industriaes, reall-
znu o nosso uonsul varias i.-orrferen-
cios, Iodas cilas concorridas pelo
ninllior auditório.

Oa resultados dessa propaganda
não sc fizeram esperar o a casa M.'Wcisseniljcrg <t Comp., estabelecida
cm Sophla, com uni vasto commer-
clu do produetos metliclnaes, acaba
cio solicitar do nosso consulado na-
quolla capital os numes u os ende-
rci;os das principaes casas exporta-
doras de plantas mediclnacs do
Uraiiü.

As principaes praças do commer-
elo ciuc* o nosso representante visitou
sãu Phllippopoll, Starn-Zagora, Yam-
lioli, Bourgas c Varna.-Para o consulado do Brasil, na
capital hu'1-íara. o Serviço do Infor-
mm-Oes acaba do remeltor uma col-
IocqUo completa du todas as publica-
cões de que diapOo para a propa-
ganda do pai.-, no estrangeiro."

Os acontecimentos de S. Panlo
¦ *> .. -. •

Os communicados officiaes de homem. —Novas ma-
nifestações de apoio ao governo

[PUBLICAÇÕES
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Vae tomar parte no Congres-
so Legislativo de Goyaz

Por acto do hontem, o ministro
d;i Agricultura concedeu licença ao
veterinário íldward Ferreira, do
•Servlijo dc industria Pastoril, paru
tomai- parte nos trabalhos do Con-
gresso Legislativo de Goyaz, paira o
qual foi eleito na presente legisla-
tura.

¦^ rMn,B—MaMMMM—^—__,

ARCHIVO DIPLOMÁTICO DA IN-
DBPBNDBNC1A -- Eítfiu publlc-do-,
os IV (í V volumes da ultra "Alrehlfò

.' Diplomático da IrKlppendrncI»",
iiinimemorativt*. do 1* centenário da
Independência do Brasil,

i Rscusndo encarecei' b valor desta
I vusta cnUetuncit official corno po-
! lierono elemento Informativo sobro o

asilado periodo histórico do nosso
pnlz. d quarto volumo Inseto do-
cumentos relativos íi Austrlu e Esta-
dos da Allemanha, abrindo com unia
noticia histórica — Blográplila «obre
Telles (In Sflva eni Vicillllt, peio s:'.
Oswaldo CorreUi, c Schaeffer o Mi*'."'*
Miittus na Alloinanlin, pelo ur, Mario
de Viisconcelioc

(J quinto volume Insere n corres-
pendência do Sllveslro Rubello cm
w.kshlngion u Currfin lia Camnra no
I'í.-jin. .'«iu umn noticia hlHlurlua dos
»rs, üncarlaa do (Júea du Carvalho e
Heitor Umu.

REVISTA DA SB.WANA — Uni
bom nilmoro, n desle sabbntlo, con-
(tagradu uo príncipe líntíuorto ilu Su*
boÍH. Abundante reportugain pimto-
graphlca, seccOei* lllornrlus c outras
notai liitcrefsiintes,

TaBVTSTA INFANTIL — As cri-
ancas terão um alegrão coni o ul-
timo numero desta publicação.

O MALHO — Traz leitura abun-
ditnte c variada o numero quc hoje
circula.

PARA TODOS — Texto Interes-
s.-inte o lllustraçíios dc aoíunlidaclo.
K' mnls um bom numero,

**~m*^*mM*wr?m*mwE!*mWUm*x**M*M*m*m**M*>********M*M*»****mmmm*n**mm

Parte sul-ocst-* da capital paulista, vetldo-se a gare «ia manobras da S. Paulo -tal* way, os respectivos ai*m«ens, os grandesfriginficos • parte da avonida Rangel Peitr.no. A São Pauto R-rlway e hoje a e «tação t-rmlnue ee todas ?s estradas do
Estado do Sèe Paulo.
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Escoia de Aprendizes Àrtifi-
ces do Ric G. do Norte

A direeioria da Escola de Apren-
nizes Artífices dc Natal, Estado do
Kio Cirande do Xorte, teve hontem
autorização du "Ministério 

da Agri-
cultura para assignar com o enge-
nlieiru Usinar G-rady o contrato, Já
si'pprovado, puni execução das obras
de conclusão do edifício da referida
escola.

DEKTES ARTIFICÍAES
ríENHUMA DIFPEnEJíÇ.V DOS

IVATUKAES

DR. SÁ REGO - Especialista
l*EHFr*:ir..-.o absoluta

Dtirncfio Indefinida. Technica mo-
•lornn. l.un do Ouvidor, (IT (Em., da
do Carmo). Ti-Upkone X. lfil — Rio de
Jjmriro," 

õrdêSMFexgellente
flapascs e senhores, c-oin e som relação

no commcrclç, mas ile "hoti uprescntayilu,
ubtorAu iHcllinentü oxcellonto ordenado cm
trabalho honesto i rendoso, proporcional
á actlvldadu do rada uni, numa (fraude
Empresa c-m plcnu desenvolvimento. liar-
ias daiiilu rcfcrcnctns sobro udailc, eslado
civil, circulo do i-elaçües c Imblllt-K-Oes
para a Caixa Postal li. Itl75,/a G. 1*. ü.

1 O BIOTONICO
FONTOURA

JULGADO

PELOS MESTRES M MEDICINA
lUtcsto quc t^niu prescriplo a clicu-

les meus o *i!OT0l*flC0 FONTOURA e
(pie lenho (.ido ensejo de observar (pie
lia. om 6'oral, resultados vantajosos.
Particularmente, mais profícuo sc mo
tem ufiK-uruj.li) o beu uso quando ha
acccnttiad.H ilcsnuti-li;(Io c ocrorrem
inanilostR/.-óc- nenosas, delia ilrpeii-

i dentes.
Dr. Henrique de Brito Belfort Roxo.
Professor du Moléstias Nervosas da

Faculdade de .Medicina do Hio de Ja-
nelro.

Attesto ter empregado com os me-
lhores rciiilladoi ua clinica civil o
preparado BSOTONICO FONTOURA.

A. Austrogetilo.
—Protesor catliedratlco dc Clinica
Neurológica da Faculdade üe Mediei-
na do liio de Janeiro.

Tenho empregado conslantcmciito
em minlia clinica o BIOTONICO FON-
TOURA i! tal tem sido o resultado que
nuo tue posso mais furtar á obrigação
ile o receitar.

Or. Rocha Vaz.
Professor (le Clinica Medica da l'a-

cuidado dc Medicina do Hio de Ja-
neiro.

Folgo cio levar im seu coiihcciineu-
tu que lenho, multas vezes, em minha
clínica, Icuc-ado inflo do BIOTONICO o
dc outros produetos pliarniacoutlcos
preparados nos lahoratorlos du "Instt-
luto llcillcaincnla" o iiue. m resultados

( ubtidos çlau-tnc plena satislaçío,
tí. Paulo.

Pr. Edmundo Xavier,
Kx-dlrccrtor da 1-aculdado de Medi-

cuia do tí. Paulo.

Aítesto quc tenho empregado com
.vecíientes resultados nos easos dc
ebllídade seral, o BIOTONICO FON-

T0UR.1, que, corno todos os prepara-
iios do "Instituto Medicamenta", dos
Srs. Fontoura, serpa &• comp.. ó ma-
nlpulaüo eom o máximo cuidado.

Dr. Rubião Meira.
Professor da Faculdade de Medicina

• dc 5. Paulo.

Hendo preiio ft verdade declarando
que mo tem proporcionado visíveis
vantagens corno estimulante da nutri-
çfio e levantudor das forças, astlienla
nervosa c distúrbios dlstroplcos, o pro-
veltoso preparado BIOTONICO FON-
TOURA.

S. Paulo.
Or. elemento Ferreira.

Presidente da Liga 1'aullsla Contra
a Tuberculose.

Fornecido p?.U secretaria do pa-lacio do Cnttetu, recebemos o se-
ntiinlo communlvdo, das 12 heras
dc liontom:

"Foi feita hontem, com vantagem
pelas tropas em operações contra os
KfcdiciosoH de S. 1'au'ln. concentrai.-ão
dc fogos nm pontos du cidade con-
venlenlomciito escolhidos. As fonjas
iegiies (om avanvado sem cessar,
conservando ;t posse do terreno con-
quistado.

Tém crescido nestas ultimas 24
horns o numero do prisioneiros o
desertores entre os sedlclosos. IJ'
excellente o estado moral dus nossas
tropas." .

OUTIíA XOTA
Reee!.ie,mftos por intermédio da

Americana a .seguinte nota:
"Ilesembarca ainda liojo no portode Santos um destacamento do dois

regimentos de Infantaria e artilha-
ria, quo marchará immediatamente
sobro .S. Paulo, para operar cm
acção combinada com as tropas das
tres armas que, na "linha Mogy das
Cruzes — Lagoado", listão agindo
contra os aediciosoa daquella caiu-
ta I."

NO PALÁCIO DO CATTETE
O DIA DE HONTIO*.* XA RESI-

DH.NCIA I'ItI-:siI)BXCIAIi
O presidento da Republica, dol-

xando os aposentos particulares, pola
manhã, desceu para o salão dos des-
puuhos, ur.de esteve, por varias ve-
v.vx, em conferenciiia con. os mlnia-
tros Feiix Pacheco, Setembrino dc
Carvalho, Francisco Sá, Miguel. Cal-
iním. Alexandrino de Alencar c
Sampaio Vida!, dr. Alaór Prata, go-
vernador da cidade; marechal Car-
neiro du Fontoura, chefe de policia;
general Silva Pessoa, commandante
da Poiiciu Militar; coronel Paulo
Oonilde, director geral dos Telegru-
pliós; o dr, Carlos Chagas, director
do Departamento Nacional do Saúde
Publica, hontem chegado da capita1,
paulista, viu Santos.

O dr. Arthur Bernardes ainda rc-
cebeu os srs. J. Sylvestre, director-
presidente da Liuht anil Power: e
coronel Jovlno Mello, official da po-
licia mineira,
VISITAS AO CHEFE DO ESTADO

Os membros das casas civil o mi-
litar da presidência da Republica.
dr. Edmundo da Veiga, general San-
ta Cruz, capitão do corveta Moraes
Rego, drs. Miguel Mello, Ferreira
Braga e Arthur Bernardes Filho, co-
ronel Vieira Christo, majores Dal-
tro Filho e Barbosa Gonçalves, ca-
pilão Fausto I.Velly e capitão-tc-
nente Edgard Mello, que permanc-
cem nu pulncio do Cattete, desde as
primeiras noticias da sedição pau-
lista, continuaram, hontem, a atten-
dor ás pessoas quc. em grando nu-
moro foram levar ao chefe du lis-
tado us protcslus rie .solidariedade
e os testemunhos dc appla.uso pela
energia das medidas tomadas para a i
munlttenijuo du principio do autori-
dade.

A VISITA DO PRESIDENTE
SODRE'

O dr. Arthur Bernardes recebeu,
homem, á tarde, cm audiência par-
tieular, u dr. Fellciano Sodré. pre-
sideulc do lílstadu du Itio do Ja-
neiro.

Acompanhado do dr. Salvador
Conceição, chefe de policia, o pri-meiro magistrado fluminense foi lc-
viu- ao chefe do Estado os seus pro-
testos de solidariedade,
A MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE

DA S. X. DE AGRICULTURA
O dr. Edmundo da Veiga, secreta-

rio da presidência da Republica, re-
cebeu, hontem, os deputados Bento
do Miranda, Lyra Castro c Prado
Lopes, dr. Arruda Beltrão c dr. Hei-
tor Beltrão que, representando a .So-
ciedade Nacional de Agricultura, lhe
foram levar a moção abaixo, soiici-
tando que a fizesse chegar ãs mãos
do dr. Arthur Bernardes."A Sociedade Nacional do Agri-

cultura fas ardentes velos peio res-
tabeleclmento da ordem constltuelo-
nal nn irforloso Estado de S. Paulo
0 manifesta seu decidido a.poio mo-
ral ao eminente sr. presidente da
Republica, ao benemérito presidentodo Estado conflagrado e. applatlde
as forças armadas, quc com tanto
denodo e putrlotismo defendem a
Republica. "

TELEGRAM MAS RECEBIDOS
O presidente da Republica rece-

beu, hontem, os seguintes telegram-
mas: .. .

"Tlicrealna — Reiterando a v. cx.
a expressão da minha inteira solida-
riedade ãs medidas urgentes o op-
pprlunus que tomou pura rostabelc-
cor a ordem perturbada pela ambl-
ção desenfreada dns mãos elemen-
tos que aviltam a cultura e consptir-
cam as tradições du nosso Exercito,
tomo a liberdade de upresontar-lhu
vivas congratulações pela victorla dn
legalidade, fortemente encarnada no
patriótico governo de v. ex. — At-
tenciosns saudações (a) Matliia.s
Olympio, governador.""Curltyl.-!*, — Tenho a honra de
commttnicar a v. ex. que nesta ca-
pitai e em todo o Estado reina :i
mais completa calma e reaffirnuir a
v. cx. toda solidariedade na actual
situação e applaudir sem reservas a
acçãu efficaz do governo de v, ex.
cm defesa da Republica. — Respei-
tosas saudações (a) Munhoz da Ro-
cha, presidente du Estado.

"Parahyba — Tenho u sincero
prazer de. renovando o meu leal
apoio c du listado, felicitar a v. ex.
pela coragem cívica com que rebate
o impatriotieo levante de forças du
S. Paulo ainda pela solidariedade de
toda fracção ao invicto chefe du Ks-
tado que tão denodadamente lhe de-
feudo us brios. Concurso do meu pe-
quenu Estado é fracp, mas, fique
v. cx. certo que será. leal c absoluto.— Attcneiosus saudações (a) Solou
do Lucena, presidente do Estado.

A'S PRIMEIRAS HORAS DA
NOITE

O presidente da Republica, re-
gressando ao salão dos despachou,
apôs o jantar servido nos aposento.-:
particulares, recebeu os senadores i.
deputados federaes que o fórum cum-
prlmcntar e conferonciou com os
«rs. ministros Francisco Sá e Mi-
guel Calmou, general Silva Pessoa,
engenheiro Paulo Comido e mure-
chal Carneiro da Fontoura,

NA GUERRA
O marechal ministro da Guerra c

todos os seus auxiliarei;, continuam u
pernoitar nu üeu Ministério.

Homem, o titulai- da Guerra este-
vo em conferência eoivi os generaes
Ribeiro da Costa, commandante da
região: Tasso Fragoso, chefe do Es-
tado-.Ma.iiir do Exercito; Alexandre
Leal, chefo du Departamento da
Guerra: ."vlenna Barreto, Azevedo
Custa. Rondou o Haatlmphilu de
Moura, assentando medida,:! paru a
repressão do movimento sodicloso.

Todos esses generaes que chefiam
vnrios serviços tém permanecido á |
frente dos mesmos, fazendo suas a-c-
feiçõoH nas próprias repartições.

O general Ribeiro da Costa, com-
mandante desta it-ogião. recebeu hon-
tem em conferência vários «ommnn-
dantes de unidades, tendo havido
hontem intenso trabalho no (Juar-
lel-Gencral, relativamente á movi-1
meutação da tropa.

NA CÂMARA
Depois cie lida o, acta da sessão an-

terior, hontem, os srs. Nogueira Pe-
nido, Ferreira Lima, Luiz Guaraná,
Galdino Filho e Pereira Moacyr, de-
clararam 'que, se estivessem presen-
tes á sessão da véspera teriam dado
sous votos á concessão do estado do
sitio.

Na ordem do dia, foi julguílo ob-
jecto de deliberação o projecto, jus-
lificado, na véspera, pelo st*. Nica-
nor do Nascimento, mandando pro-
mover a officiaes os «irgentos de
todas as forças nacionaes, bem como

os alumnog militares, que fio ilirtin-
guirem. por aclo de bravura, na re-
pressãu ao movimento uedicloso dc
S. Paulo.

Em explicação pesisoal, esgotadas
as matérias du ordem do dia, o sr.
Américo Peixoto, proiTigando a at-
Uturie dos que se revoltaram cm Sãu
Paulo, protestou u mais calorosa so-
lldarlodadc acs actos do governo te-
deral.

NOS ESTADOS
XA BAHIA

S. SALVADOR. II (A.) — O"Diário da Bahia", em sua edição
¦de hoje, diz que o capitão de mar c

| guerra João da Silva Ribeiro, capitão
do portu desta capital, logo que teve
conhecimento do movimento «ubver-
alvo quc ora preoccupu e emociona
o paiz inteiro, dirigiu ao ministro da
Marinha um eloqüente telegramma
conimunicundo-lhe que estava á dis-
posição do governo para qualquer

I commissão, eni qualquer parte onde
fossem necessários us seus serviços
em defesn da. autoridade legalmente

'constituída da Republi-a.
EM SANTA CATHARINA

FLORIANÓPOLIS, il (A.) — O
dr.. Amadeu Luz, juiz de direito de
Blumenau, o irmão du sr. Abelardo
Luz, pircfolto municipal desta c*a'pi-
tal, põz á disposição du governo um
contingente do 1.200 homens per-
teneentes á linha de tiro daquella lu-
(.'alidii.de, para auxiliar o governo na
defesa da ordem, caso seja preciso.

XO RIO GRANDE DO SUU
PORTO ..LKGRE, 11 (A.) — O

capitão atirador sr. João Baptista
Canabarro, presidente do Tiro dc
Guerra n. ¦!. esteve, cm companhia
de umn commissão de atiradores do
mesmo Tiro, no Quartel-General, on-
de foi offerece:- an general Andrade
Neves, comniandnnlü desta região
militar, os prestimos daquella sócio-
dade. para o casa de qualquer etner-
geneia.

O general Andirado Neves agrade-
ceu o gesto patriótico das atiradores
porlo-alegrensoâ, dedai-aiulo á com-
missão que levaria o facto ao conhe-
cimento do dr. Arthur Bernardes.
presidente da Republica,

Caso se tornem necessários os ser-
viços do Tiro -1. serão chamados a
postos .os atiradores, os quaes serão
commnndndos pelo major atirador
sr. José Christiano Rosa.

NO ESPIRITO SAXTO
VICTORIA, 11 (O JORNAL) — O

contingente policial que foi posto á
disposição do govern federal acaba
passar pelas ruas centraes da cldado
debaixo de calorosa ovação popular
sendo acompanhado por compacta
massa. O palácio do governo ostá ro-
pleto, reinando grande ardor pela dc-
fesa das instituições republicanas.
As sete meia povo fará uma gran-
dc manifestação dc solidariedade ao
guveruo do Estado, quo sc tem Collo-
:wio ,'rancamento au lado ilu go-
vert-.o Ia União.

iniiumeros officiaes reformados
tèm ¦.tfforecido os seua scrvi.jotí ao
governo do Estado Lendo aido a pru-
voltados''o uoronel reformado Kran-
cisco Carvalho para substituir o com-
mandante que segue com o contin-
gente quo vae para o Rio.

A população recebeu com grande
enthusiasmo a noticia da formação
ile batalhão patriótico para apoiar o
governo pederal no presente mo-
mento.

Congresso Brasileiro de Con-
tabilidade

A commissão executiva do Primei-
ro Congresso Brasileiro de Contabi-
dade no intuito de não privar os
trabalhos do mesmo Congresso da
collaboracão dos contabilistas paulis-
tas, resolveu em sua reunião dc hon-
tem. adiar, por alguns dias, a sessão
solemne inaugural que estava mar-
cada, para u próximo dia 11 de ju-
llio.

OVO-LECITHINE BILLON
RECONSTITUINTE POR EXCELLENCIA

Em todas as Anemias; Nas Surmenages
E INDICADO.. physicás c ccrcbracs; No periodo da Amam-

mentacão; Para as crianças quando o seu
Desenvolvimento pliysico se retarda ou é insufficiente; Na
Convalescença de todas as enfermidades iniectuosas; Nas
Phosphaturias. etc.

Emprega-se: Dragcas dc o gr. 05,: a ü por dia (meninos •.' a ü)
Grnnulado do 0 gr. 10 por colher dc café, -.' a 2 por dia (meninos la-)
lujecçõcs intra-muíx-ulurcs, um por diu,

ApjroYòte sob 03 ns, 223, Ui o 225 ds 21-12-01

les Etablissements POU FRERES
92, Rne VieilIe-dn-TempIe-PARIS (III)

Agente geral para o Brasil

A. J. L A R R A

B
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RÜA GENERAL GAMARA, 3Í - Caixa Postal 904 - RIO DE JANEIRO
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Mullftij vettes c (lo grande ul

Je poJor-s*.' install.ir solire a ::
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Congresso de Óleos
Devido aos acontecimento*: desen-

rolados cm .S. Paulo, regressou «
esta capital o dr. Joaquim Dertlno,
que iiaVa seguido paru ttquolla ci-
dade em propaganda do Congresso
de Óleos.

An cireulures impressas e o pro-
gramma do Congresso de Oieos,
acham-se á dlsposiqüo dos interessa-
dos. no Club dc Engenharia o na
Sociedade Nacional de Agricultura.

•O dr. Raul Caldas apresentou the-
se» sobre o pinhão, gendirnlia. bati-
futã e niticica; o dr. Custodio de Ai-
meiila. sobre os óleos de andiroba,
patauii, hacaba, prucaxy. iiurity, bi-
ratinha, hatlputá; a senhorita Hylvia
Lacerda, sobre a cera dn carnaúba e
pinhão bravo: o engenheiro Bitten-
court Carvalho, sobre "As proprleda-
des absorventes dns carvões .las
cápsulas das sementes oleaginosas:
cuco bubassti, etc"; o dr. Mario Sa-
raiva, "Da necessidade de organizei-
as pesqtiizas «cientificas systematicas
•snbro os ulen-kiinn.so.s do Brasíl"; o
dr. Ouslavo Hassclmann, sobre as"J'*oiuoh auimíiea de proilucijâo da
cêrn no Brasil"; o dr. l-.uk! Oswaldo
de Carvalho, sobre "Industria da
cí-ra de carnaúba"; o dr. Fonseca
Costa, sobre "O aproveitamento dos
nlcos como combustíveis e distilla-
cão com o íim de obter hydro-car-
buretos",

Os Interessados poderão escrever
uma ou mais theses sobro os assum-
ptos já publicados, contribuindo des-
te modo com um maior numero de
observações. •;

As adhesões ao Congresso de
Óleos poderão ser dirigidas nn dl*.
Joaquim liertino dc Moraes Cana-
lho, no Club de Engenharia.
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prlmenlii da onda rie um circuito os»
Uil.lM.ntti 6 prrvior. ioniil i\ capacldado
do circuito. Sabo-no tambem quo um
coitfleiiMtdor cm parallelo augmenta
a '..iiiucldadc do conjunto, an jiasMd
qno um condénsador cm série a di»mlnue,

A fljrurn aqui reproduald» repre-
senta a maneira dc Instaliar um
eominutador mírlc-piirallclá, Esso
coiiunutador, dc duas illroccões c do
lypo blpolnr, *'• usado au cuudensu-
dor vnrl.ivcl, dn forma Indicada pe-
los traços tnuls tortos da CIbuííí
Junto.

Quando o commntariur i» (lollocado í
ua posição marcada "série", o con--
ileiisitilor vnrluycl cstil cm síria r.n
circuito do autumui; quando o com-
nutiador está collocado nu po.ilc.lo
m.ircad.i "purall-olo", o condcnsadòr
variável cst.i cm parallelo cum u cir-
culto de nntonna (poslcjílo corra-»
sponilento no caso da recepção das
ondas extensas),

Esse dispositivo, muito facll dc so
rcalir.a*. encontrará, multo natural-
mente, sou emprego no circuitei pri-
tnarlo do uma montagem "Tesia",
quo ello pormitlrtt nccòrdar.

\^^^*^a^*ya*'*^*^a^a^a*an**af*t^a*atm»*%ta*Ma\t»»0^a^^^^^^^^^^

collocar-so um condensado)' variável,'.".er em derivação, quer em série
s.ilirc a antciua; a cur.nCNao série C
UMIizadu para a recepção dai ondas
curtas, u a contioxfio imrallclu, para
as ondas evtensaas.

.Sabe-se, com effeito. que » com-

PECAS AVULSAS E IMGTALLA*?1EB
COMPLET.1S

CASA ELECTR0S
Q — RUA CHILtE — o

j C0XCBRTA APPARELIIO.S
MU.M'\ AiNTEiNNAS

Conselhos gratuitos aos freguezes
»*>a**amat^*^mm*iia**ama**^*»*\r*\
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DÍNBEIR0
Empresta-se sob Jóias, mercadorias e
apólices da "Lyra Muntcipol" a Juros

ospecUes

Francisco de Aguiar & Cia.
RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
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CasaWadyka
ViAS URINARIAS

Ilr. Emílio S* — Monitor üo Hosp,
Necker, Paris, longa pratica em lios-
pitaes ile Londres, Berlim e Vlenna.
faz com precisão tratamentos urç-
throícopicos da solta e |irost»tItos.
Das eystites: blonorrliaglcas, tuber-
eiilosa.s, neoplasicas, calculosas o pios-
táticas. Das retenções. Das pyelltos
pelo catlieterismo ureteral. Determi-
nação do valor funcctonal dos rins po-
Ia dosagem da urfia do sanguc-azote-
mia; da uréa do sangue e da urina
simultaneamente. — Constante do Am-
bard. Consultório: Avenida Kio Bran-
co, 13S, Tel. C. Hill. Res. Condo de
Bomfini. -179. T. Villa 5616.

A MAIS BARATEfRA 00 BRASIL
CERQUEIRA & ALVES
111 - Avenida Passos - 111

VAREJISTAS E ATACAIHSTA»

CAIXAS D'AGUA
Ue clmp.-i galvanizada n. IS.

1.200 litros tilii$ijuu
l.OOO 1 .-,(1*000

800 " v v ..... . tHOSOIJl)
000 "  005000
E?tc preço c só até u in.-lallaçfni dtl no-

vu fabrica, qui' será muito breve.
274 — RUA SAO CHRISTOVÀO 274

54 TAII.V PASSEIO
Elegantíssimos ter-
nos ou costumes de
flanei Ia, paim boaclv,
palha de seda, brlm
de llnbo, etc. Na
Guanabara — Rua
Carioca, Sl,

Soffre dos pés?
RECOMMENDAMOS AS

Jlpplkações

DsScholl
'Para o conforto dos pés

FOOT EAZER "Dr. Scholl" allivia os
pés, corpo e ner/os. Usarei em qualquer
cs Içado.

TELHAS«TIJOLOS
Mr.teriaes de 1* qualidade. Deposito Ha

Cerâmica Sant'Anna
460 — RUA FREI CANECA — 460

Rio de Janeiro

Escola para Chauffeurs
lim virtude da próxima mudança ds sc.

üe para o predio próprio ;i Avenida Salva-
ilar dc í-íí, resolveu o Director da Escola
Para Chauffeurs, com sede actual â rua
niaciiuclo n. 383, fazer rcducçOes nos pre-
ços das matrículas dns dlrrcrcntes cursos.
Minlstrnin-so InstrucqOcs a domicilio.
Franquca-sc entrada no distineto publico.
Dlrljam-se para a rua lUacliuelo n. 383 —
Phone Norte 5;!,0.

HOJE
100 CONTOS
Casa F. GUIMARÃES

7I- Rua do Rosario-71

Alpercatas Verniz
18 a 28
27 a 32
33 a 40

1f a 26
27 a 32
33 a 40

18 a 26
27 a 32
33 a 40

18 a 26
27 a 32
33 a 40

¦ •1 Im] r****»'
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AmareUas

Ba-Ta-Clan

Buffale Branco

88000
-MCOOO
126000

6|000
7*000
a*«oo

7#000
S8JOOO

128000

+6SO0O
12*000
i*s*rm>

PAR.V 0 IJiTERlOn, MAIS 1*500

Sapatos Luix XV desde 25)

PEQUENA AVENIDA COM 5 CA-
SAS E GRANDE TERRENO, A'
RUA PORTELLA 50 (ESTAÇÃO

DE MADUREIRA)

E 1
Sabão, Balsamo 6 Pó "Or. Sr.holl". Pa.

ra oonservar os pèa frescos « sSos.

WALK dTRATE "Or. 8oholl". Para sn-
dircitar os calcanhar?! tortea.

fl B^tv

Coliete pari o tornoiello. Multo recom-
mendado para crianças, convale.-centes e
linibcm para sportmen, pois' evita quc o.s
pé.-; sc torçam Josrando foot-ball. tennis ou
golf ou cm excursões, ascensões, etc.

A' VENDA NA8 PRINCIPAES .CMAS
DE CALÇãOtff"'f

GRATIS^I
Enviamos o livro "Tratamento e cul-

dado dos pós pelo DR. Wm. M. Scholl".

B. DAMAS0 & Cia.
Rua doa Ourives 141 — Rio de Janeiro

venderá em leilão, boje, sahba-
do. ás 4 horas da tarde, livres e
desembaraçados de qualquer
ônus.

INTRAK0L
tsoluto de kola nacional fresca

estnlillisndu, iflyccropliosphatò do
sódio, Blj'fBropliosphat(, dc má-
ifiicslo, ácido pliospliorlco con-
centrado).

Unia a tres colliorcü du chá por
dia, conforme ltulIcaçOo do me-
üico. ,

Indicado em todos os aitadoa
de depressão muscular ou ner-
vosa, seja qual f*9r a sua origem,
em tedoo os casos de asthenia em
geral e nas doeneas esthenisantes.

LÍÜORATORIO PASTEUR DA
BAHIA

Deposito:
Rua General Câmara, 91 — Rio.

Gófle clcganlc, cm ünáam ca-
zciniras e chcviots prelos c
áziies, desde 75$.

Idem dc cazcimras BÀ3.A-
CLAN ullinia novidade desde
170.$000.,

Cortes para lemos, d? supe-
riores cazemiras desde •IS.-jiOOO.

Grande sortini-enlo em capas
de gabardinc impermeáveis c
de borracha, assim como sobre-
tudos a preços baratissimos.

Alfaiataria Triângulo
SETE DE SETEMBRO 168

PORTA LARGA

¦3OT30I

rOE30C=FREZflS
ÜNIUERS.RE5

on
o

M (Antarctica)
Entrega a domicilio

Fones: Central 25S7 •
2993 au Norte 4223

oComoanhia Brasileira
Do

deEiectrioidaégS
¦¦¦«, o

EÜTU
O ESCRIPTORIO, DEPOSITO

E VENDAS
O SS Rua Primeiro de Marco 88

ÍUO DE JANEIRO

Do

SI

IOE30r icjaoi
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O JORNAL --Sabbado, 12 dc Julho dc 1921

CHRONICA DA CIDADE
Mal irremediável

ia vicTir.tA por f>r guarda
NOCTURNO

'.\u niadrufíiuln. dn hontem, o pruar-
da nocturno .lusa' Martins, 'Io 15S un-
110 de udado n mora«loi' A travessa
.Mariotiii, IIál, foi apanhado por um
auto, recebendo graves forlmontou
pelo corpo,

O motorista culpado ovadiu-se sem
quo o numero du auto fotao apura»
cio, tendo h. vlotluna sido internada
na aSanta Casa, depois du receber os' soecorros ila Assistência.

CM MECÂNICO ATROPELADO
iQuando procurava atravessar o

Boulevard .s. Chrlstovão, o mecânico
, iTJduiiniii Góinjalvou, do .r> annos do
iodado, lu-niiilulro o morador nu ilha
;da Conceição, íul apanhado por uni

• *«uto qu« lho produziu oscorlugflos
fcnuríilizadits.

O numero do auto fi Ignorado pol»
policia, quo soube dn fueto por in-
tormoílio da Asslslancla, om cujn
posto contrai tovo Eduardo os ne-
cessiirio." soecorros.

jÜM. MENOR COLHIDO
A' noite, quando passava pela rua

das Laranjeiras, foi colhido por
um automóvel, cujo motorista eva-
«llU-SO, o mònor Alberto, (Ir D nnnos
do edade, filho do .lonú da Cunha,

.morador íi. rua Cardoso Junlor ISGS.
A vlctlma, quu recebeu frocíura

da rcttiiio frontal o escoriações na
cabeça, foi medicada na Assistência
o internada no Hospital Hannema-
iiiano.

A policia do (!.° dlstricto não sou-
bo do oceorrido.

COLLISAO DE VEHICULOS
A' tarde, hontem, na avenida Rio

Branco, esquina da rua Visconde do
Inhaúma, chocaram-se os nutos par-
ticulares 7.103 o 0.8411, esto ultimo
do propriedade do sr. Joaquim Ta-
vares, hospedado no Palace Hotel, o
dirigido pelo motorlstta Adriano du
Almeida.

A policia do 2.° districto registrou
o caso.

OS GATUNOS
EM ACCÃO

PORTOU FARDAMENTOS E FOI
PRESO

Desdo alguns dias que as autori-
dades navaes so 'empenhavam em
descobrir o paradeiro 

'do'marinheiro

Antônio .Htirana, de 20 annos de
odade e residente" na estação da Pe-
nha. que fugiu do Corpo do Mari-
nheiros Nacionaes, carregando algu-
mas peças do fardamento.

Hontem, o marinheiro 5.143, pas-
savn pela estação alludida quando
avistou o fugitivo o o prendou.

Depois de apresentado ú delegacia
do 22" districto, foi Jittrana manda-
do para a sua corporação.

COM UMA CARGA DE
CHUMBO

VIACfiO TERRESTRE E «MA

liftSftS
e terrenos

SUfOIDOU-SE LM EX-DfflLKOADO
-Effociuoii-iie, huntism, o funeral

du bacharel em direito Jo»é Pies,
ox-dolesado «ia: policia fluo, confor-
-me noticiámos, stiiciclou-eoi iiispa-
laiidn um tiro ilu carabina do caça
nu cianco.

AntcH foi ir cadáver nwoimlado
polo inodlco légiétii Hugo llurros,
«,ue nttestou a causa da morte; "en-
in igumonto do cranoo por projootll
do arma de fogo, cum dcstrulçãn «Ia
mansa uiicoplialloa."

Orando numero de amleos o col-
loiras acompanharam o corpo do In-
feliz até á ultima morada, no ce-
niltorlo de S. Francisco Xavle.r, ten-
ilo íiiibru o caixão sido collocudu- in-
numeras coròàs,

VSA«M»**i»**«¥»-VV»-^^^^»¥ia

Do bonde ao solo
'Xa rua '.Senador Eusoblo, o opera.-

rio Marcdllino Araújo, de 25 annos
de odade, brasileiro c morador A rua
General Pedra, 1)2, casa 8, caiu do
bonde em que viajava, ao síilo, fl-
cando ferido na cabeça, pelo que
tovo ofi soecorros da Assistência,

>>^(*/'-»^*-^*ii>Vl'-i'**-***»V'-.-*VV>tl%.

Sem assistência medica
Aíi autoridades policiaes do 17"

districto fizeram recolhia» ao micro-
terio do Instituto Medico Legal n
coriio do trabalhador Eduardo IDuai'-
te, «lo 39 annos do odade, quo foi
victima do um mal euliito, na aua
residência, A rua Gratidão, e\n, que
lhe causou a morte.

Arribou á Guanabara
Afim do se prover de viveres e

de carvão, arribou, hontom, :'i Gua-
nabara, o vapor inglez "Plcton", quc
conduz grande carregamento do ce-
reaes para Nova Yorlc.

O cargueiro .britannico deve zarpar
hoje mesmo.

0 "Itapuhy" veiu do Pará
Procedente do Belém c escalas,

chegou, hontem, pela manhã, a este
porto, o paquete nacional "Itapuhy'.
trazendo paira este porto 10S passa-
geiros, dos quaes õfi em 1* classe.

Km viagem falleceu o passageiro
do 3» classe Zaccarla Torkic, de na-
clonalldnde yugo-aiava, com 3S an-
nos de edade, domiciliado no líeeife.

O medico do bordo nttestou como
"causa-mortis" — "eyncopo car-
diaca"...

Ds cáes ao mar
O marinheiro nacional Luiz Silva,

'eom 30 annos de edade, morador A
run Conselheiro Zocharias, 20S, ante-
hontem, 6ontindo-ee mal, sentou-se
no Cáes <io Porto, a espera de con-
.ducção para bordo. Accommcttido
do uma syncope, caiu ao mar, pere-
cenilo afogado.

Hontem, á tarde, o cadáver appa-
roceu boiando, e-m frente ao arma-
zem 11, lendo «ido apanhado e man-
dado para o necrotério.

•A*"*»»**-»*->>^^a^>^'»-^^»-*-^»,»»*>»«*1ti»V|-»>VV

J 
PINTO — Prédios e terrenos,* eonstruci_ões e outras operações:

rua do Rosário,• 101, sob., Tel. Nor-
te 0231Í c 31UIÍ.,

MINGUEM compre terrenos sem ver
*^ oa da. Companhia Territorial do
•XIio de Janeiro o verificar as condi-
ofiçs de venda. Assembléa, 78.

TERRENOS cm Ipanema-Leblon, a
i prestai_a.es mensaes, em ruae que
tiorão calçadas immediatamente.
Companhia. Constructora Ipanema
rua do Ouvidor, 13ÍI. telephone Nor-
io, 2581, ou Companhia Brasileira do

. immoveis c Construcções, Avenida
Rio Branco, 48..

"yE_.DEM.9S doia bons terrenos,
1 a. .:500$ cada lote, promptos a
serem edificados, em local ventilado
e «saudável (Bocea do Matto), diatan-
to cento o poucos metros de tros
íinlias do bondes que gastam 45 ml-
,-niitoa alfi <1s barcas; trata-se, pela
imanhã, á rua Araújo Leitão, C2.

v UMA BELLEZA
llca. o interior dos vossos apusen-

tos quando os mesmos estão forra-
ctos aifiin os lindos papeis pintados
estampados, da "CASA INGLEZA" a
rua dos Ourives n. 59, telephone
NOFaTE 327G, bom sortimonto em vi-
drios, quadros, espelhos, molduras,
estampas religiosas, tapetes "CON-
ÜOIjEUM" V1TRAUX, etc.

E. F. C. do Brasil
A osUqSo Central forneceu, hon»

tem, por conta dos diversos mlnhrtc»
rjns u outraa ropartloôea publicas,•li passagens, uu importância de
Ü8..D00,

for «o achar Incurso no arllso
113, do ltesHltimo/ito da Central,
fórum dispensados por ubitiidono de
emprego, os guardas do -' clu.se,
Dagoberto Nogueira tlu Fonseca 0
Carmo Nosl, du osiaijão do Norto o
Josfi Pediu de An.Irude, da dc Tau-
but'.

Pelo mesmo motivo foi tambem
dispensado don servli.os da Estrada,
o maiidbrelru de 3' Classe, Pedro Pe-
res, du estagio de Burra Mansa.

Por acto du hontem, « dl', Car-
valho Araújo, dlrcctor du Central fio
Brusll, assignou as sogulntus de.-
Ignacfles: a oíflcl&l du -I* classe, do
deposito de Palm .via, o ajudante Sc
bastião Cyrluco; u iijudunte, o con-
cortador de 4' classe Joaquim do
Lima Campos; o do lagar deste, a
ofíootivldado de Joaquim Santos,
concertador extraordinário dc- egual
classe; a guarda-chaveg de 2* elas-
se, du ostacfio de Mendes, o trabalha»
dor extranumerario Octavio da Silva,
da estação do Sant'Anna.

Existindo 110 alej.tjslto «lu esta-
Cio do Norte umu vaga du uprendi2
«lu 4' classe, foi aJmlltklo para
uqiiello logar, o menor José Bento
Kuhn,

Despachos du directoria: Ed-
mundo Dantas Vlctoria. Arnaldo Ro-
cliu, Pcrinlnin Modesto Ribeiro, po-
dindo licença — Concedo um mez.
com ordenado; Darcy Damasceno,
íüustaquio Costa IJittencourt. Josó
doa Santos, Josfi Theodoro da Cunha,
idem, idom — Idem, Idem, sem ven-
ClmontoS! Benedicto Ribeiro, F,r.in-
cisco do Oliveira, Pedro Gonçalves,
Armando do Lima Cumaru. Lourenco
Balliino da Cunha, Noel Luiz Cami'.-
Io, José Fernandes de Oliveira, José
ale Medeiros Penha. João de Carva»
lho Lima, Eleutherlo Dias, Faustino
Rosa, Cândido José du Costu. Dia-
nyslo de Carvalho, José Ângelo do
Nascimento, Benedicto Gonçalves.
Alvino do tfoiiüH. José Pedro do Al-
cantara, Pedro' rtc Oliveira, Orlando
Feli-; do Oliveira. Pedro Pacheco -le
Carvalho, José Giildino, Joaquim Va-
lerio, Antônio Pires, idem idem —
Idcm, Idem, com -\'.'i da diária; Luiz
Borges, Idem, idcm — Idcm. 20 dias
com .\'l du diária; Pedro «le Faria i
Veigu Sehrago, Idem. idom — Idem ;
15 dias, uoni ordenado; B. L. Almei- '
da. Ruflna Maria Tavares, Antonia)
Nunes, pedindo certidão — Certlfi-
que-se; Julieta Soares N"oronha, pe-
dlndo pagamento de vencimentos —
Deferido; Olegario Herculano de
Aquino o Castro, pedindo restituição
dc documentos — Restltuam-se, mo-
diante recibo: Benedicto Antônio de
Souza, pedindo readmlssão — Nâo
convém; Vital l-ugeiito Custa, pediu-
du collocução — Aguardo opportunl-
dailu; Álvaro da Silva Costa, pedindo
readmlssão — Indeferido
No Lloyd Brasileiro

O vapor "Ingii" deve deixar o
nosso .porto nu dia 15 du corrente,
pura, Liverpool.

O vapor ''Alegrete" sairá no
dia 20 do corrente paia Antuérpia.

O vapor "Lages" zunpará no
dia 20 deste para Victoria e Nova
Orleans. "Camamii"' deve sah'

fluente paru Bahia o
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Afogou-se

<t^?\U1ilÃXS*—^

No necrotério do Instituto Mediou
Legal foi necropsludo, hontem, o ea-
daver do trabalhador Antonio Cor-
rêa, de 2fi annos de edade, portu-
guoz, r«»sidente A ilha da Sapucaia.
O medico Rego Barros attestou ii"causa-mortis" — "asphyxia por
submersão".

Antonio Corrêa, pereceu afogado
quando se banhava na praia próximo
aquella ilha.

Colhida por bicycletta
A domestica Briglda doa Santos,

brasileira, com 25 annoa de edade.
residente ã rua Santo Amaro, 161,
ao passar pela rua do Cattete foi
colhfda por uma blcycleta, recebeu-
do escoriações no frontal c olho di-
veRo.

O cyelista fugiu e a victima íoi
soecorrida na Assistência. i

«S/*»^.^^»^ii,»»»*N^i«-»««tí»VS^/\»*N»»V»

VICTIMAS DOS TRENS
UM OPERÁRIO MORTO — No

Necrotério do Instituto Medico-Lo-
gal, foi uulapsiudo, hontem, o
cadáver do operário Manoel Fabrieio
doa Santos, morador, á rua Pereira
de Figueiredo, 93, em Oswaldo Cruz.

Procedeu á perícia, medica, o dr.
Rego Barros, que attestou como cau-
sa da morte — esmagamento do
pescoço, tronco o membros. Confor-
mo noticiámos, o infeliz operário fui
colhido e morto por um trem, quui.-
do procurava atravessar a Unha fe: •
rca da estação de S. Chrlstovão.
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ACCIDENTES NO TRABALHO
COLHIDO POR PEDRA — O

canteiro Francisco de Oliveira, por-
tuguez, com 35 annos de edado. do-
iniciliado no Morro da Viuva, quan-
do, .1 tarde, trabalhava nas obras «lo
cies da Avenida Ligação, foi colhi-
.do por uma pedra, que lho produziu
um ferimento no rosto. Socorrido
pela Assistência, recolheu-se ú casa.

. (Pílulas do 1'apnlna o Podopliyllna)
empregadas com suecesso nns moles-

Uns ii» estômago, figádp ©.Intestinos. Es-
las pílulas, além de. tônicas, são indicadas
nas dyspepsias, dares de cabeça, moléstias
do rlgailo o prisão do ventre. Silo um po-
ilorosu digestivo e regularizado!' das sc-

• erõajOcs gastro-intestlnaes. A' venda cm
tudu.-i ns pharmacias o drogarias, vidro,
s!í*500. liopositarlas: Martins & Dacelar,
nosario, 170.

O vapor
no dia 30 do
Nova York.

O vapor
no dia 3 de
Hamburgo.

"Ruy Barliusa" sairá
agosto próximo paia

E' dever de todo homem
assegurar o futuro de sua familia.

Assegure-o V., adquirindo a terra
onde localizar o seu lar, a qual é
vendida com as maiores facilidades
pela
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Run du Apscmblfa, 79—Central liSãl

13 AUTO-PIANOS AIXEM.-RS DE
i>itnri-:iitA QUALIDADE

Visitem a permanente o grande
Exposição da CASA ADOLFO BEN-
CBl-l- r.uü. do Pisselo ri. 42, loja• - Tolophone Central 2336. Ven-
de-sii u dinheiro e a prestação.

0 inimitável Electrico
(jiiercls renovar o vosso calçado ?
Ido íi rua Senador Euzebio, 107. E'

o mais barutolro, perfeito o rupiüo em
remontes, solas u meias solas u sal-
tos. Appücúm-ase solas do borracha, so-
Ias Neolin c saltos Wlngfoot. Preços
s,om competidor — Kua Senador Eu.
nebio n. 107.

EM NICTHEROY
AOTOS 1)0 GOVERNO FLUMI-

NENSE
O presidente du Estudo du Rio

assignou hojo us seguinte» actus:
Nomeando Ernesto Nogueira Ru-

mos, Januário Silva, Luiz Joaquim
do Nascimento o Odorio Alves de
Souza, respectivamente, delegado,
sub-delegado do 1° e 2" districto o ü"
suplente do 2o districto, todos no
município do Rio Claro.

Considerando eom direito aos ven-
cimenlos de 2:000$, o professor José
Eulalio de Andrade, da escola mus-
culina do Avellar, em Vassouras.

ACCtBENTB NO TRABALHO
Horiteni. ãs S horas, quando Ira-

balhava nu officina Uu estação de
Cachoeiras, serrando lenha, teve u
mão direita, decepada, u nacional Ca-
lixto Victorlno, dc 07 annoti, casado
c machtnlsta da Leopuldina.

Victorlno ficou cm tratamento nu
Casa de Saudo Icarahy.

SOCOORRIDOS PELA ASSISTEN-
CIA

A Assistência Municipal soccoitcU'hontem us seguintes pessoas:
Octacilio, filho dc Joãu Chaves,

di» 8 annos do edade, residente á rua
Visconde do Rio Branco n, 7BD, quu
foi vietimu.de umu queda cm sua
residência, «soffrondo uniu ferida
contusa nu rcsiiu Biib-orbitaria us-
querda.— Josó, lilhu du Josc liudiigue.s,
de 7 annos «lu cdudu, residente á ruu
Vi.".eondo do Uruguay n. 3'JS, uue
foi victima dc queimaduras do l"_e
2° grilos, conseqüentes du explosão
dc pólvora, com quo brincava.

Ambos, ilepuis de pensador, se re-
collveram ãs residências.

CATHOLICISMO
GAMARA 1.C.OL1Í.SI..STICA

EXPEDIENTE)
Processos ruatilnionlues:
ProvIsSes — Manoel dus Santos

Ribeiro e Mnrlu ArMunipaia'!!! Ouerra;
Per nanai.) de Alinoirta Chaves o He-
lena das Neves Culmiirãcs.

Provisão com licença do oratório
particular — Ernesto Brodt do uü-
veira e .\3-rlna Orllio Freitas.

liu-ik;u du oratório particular —
Joaquim Teixeira (ia) Magalhães u
Deullndu Vieira du Fonseca.

Dispensa rio proclamas — O..WSI-
do Dias Machado o Nalr Alves
Turres,

Despachos diversos!
Foi autorizada umu procissão nu

freguesia de Santa Cruz cm liuuru
de S. Benedicto, . .

LAUS PBRE.VNE
A adoràc-o de Jesus nu Santlssl»

mu HotiiKi Consagrada serã noje
durante o úl.t começando a't.. U 1|2
Itoras, na egreja ,i. Jacurépaguã; e
durante a noite começando As is í,:'
horas, nu inutrlz do S, Chrlstovão,
terminando cm ambas cum u benção
do Suntissíiv.n Sacramouto.
NOSSA SEN.HOP.A DO PERPETUO

SOCCORRO
Na egreja «ie .Santo Aííonso do

Ligoiio, á rua Major Ávila, haverá
àiuje, ..a s horas, missa em louvor
do Nossa Senhora do Perpetuo Soe-
corro, que será acompanhada de
cânticos.

A's lü horas, reunir-se-ú a nrchl»
confraria o finda a reunião us so-
cios incorporados, se dirigirão au•.om pio, onde entoarão cânticos :-.i-
cros durante u exposição do Sanüs-
slmo Sacramento, quu será encer»
rada cum benção,
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

A Devoção do Nossa Senhora da
Piedade, aom súdu na egreja d.i
Santa Cru- dus Militares, furú ceie-
brar liuju, ãs S) horas, na suu sculu
provisória (Cathedral), missa cum
communhão o cânticos, um louvor
de sua cxcelsa padroeira.

Oííii.iaru o ucto monsenhor Au-
susto Ferreira dos Santos, capollão
du Irmandade e quo 6 encontrado
taidos os dias á disposição dos fieis
quc sa queiram confessar, das 7 I.J
ás lu 1|2 horas, naquelle templo.

ROMARIA AO SANTUÁRIO OE
NOSSA SENHORA APPARECIDA

A romariu uo santuário de Nossa
Senhora Apparecida, cm s. Puulo,
promovida pela Liga Catholica Jesus,
Maria, José, da matriz do Engenho
Novo, (iuc se devia reülizar amanhã
13 do corrente, ficou transferida pa-
ra dia quu seríi previamente noti-
ciado,

NOSSA SENHORA Du CARMO
A Devoção ilu Nossa Senhora do

Carmo, grecla no convento da -Uipa.
faz celebrar hoje, na egreja dessa
casa religiosa, ãs 8 horas, missa cm
louvor du sua gloriosa padroeira,
com acompanhamento do órgão u
cânticos sacros.

A's IS lj2 horas, haverá, recltação
do Terço, procissão interna, canto
du Salve Rainha o benção do Sun-
tissimo Sacia mento.

MISSAS DIVERSAS
Celebram-se, hoje, as seguintes

missas: egrejas do Mosteiro du São
Bento, ús ü u 7 horas; matriz de
Santo Chrlsto dos Milagres, ás ã I"-
horas; matriz da Candelária, ás 7 1]2
horas, do .Santíssimo Sacramento;
egreja dos Capuchinhos, ruu Conde
du Buinfim, ás '. 1|2 a., li 1|2 horas;
capella do Hospital do S. Francisco
de Paula, ás .'i horus; capella du
Nossa Senhora Auxiliadora, ás s ho-
ras, da padroeira; matriz do Sagrado
Coração de Jesus, fis !* horas; matriz
da ülona, ás i> horas, du Immu-
culada Conceição; egreja du Cruz
dos Militares, ás ;i horus, ilu Nossa
Senhora do Parto; egreja du Nossa
Senhora Auxiliadora, ái S horus, du
padroeira; matriz Ue H.* Chrlstovão,
ás 7 horas, du Nossa Senhora du
Rosário; santuário iio Meyer, as 7
horas, tia padroeira, convento de
Santo Antônio, ás 7 e S horas; ma-
tria d. Santa Rita, ás s horas, do
í.osario Perpetuo: matriz do Enge-

nl(o Novo, ús 7 i .' horas, do Rosa»
rio Perpetuo, com bonçãa do Sun»
tissimo Sacramento,

REUNIÕES
Rounom-so, hoje, us seguintes con»

fcrenclUH vlceiitlnuii: egreja riu Par-
to, iis 20 horus, ila Conforeuclu rie
Nossa Senhora riu Ajuda; niairl;: >lu
Salolte, ás 111 1J2 horas, (lu Confu-
ronda de S. Vluonte do Pnulo,— Haverá hoje, as seguintes re-
uniões: alas Filhas rie Maria, mutrllí
du Gloria, ás 13 horas: matriz do
Jacurépaguã, ãs 0 1.2 horas.

EVANGELISMO
S. PAULO APÓSTOLO

Ku.v Muuá 67 — Santa Thereza
Amanhã, 4," domingo depois «i.i

Trindade, no serviço matutino, ás
10 horas, ser.l oftoi-eclda uma ora-
ção publica, do aoçõoa do graças pulo22." annlvorsnrlo do ordenação do
revmo, Salomão ferras, que reu o
.seu curso theologlco no Seminário
Presbytorlano de sáu Paulo, hoje om

Para« G
Callos? Use"Bets-It"

Os tírnrfiiõea r.3o operara nem nos seu.3 pro-
Crioa calios. Umiu "(_rt;t_-u_. paru livrar os
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Use só ÁGUA DE COLÔNIA do i

SOC. C. P. FRANK LLQYQ
0 PIIODUCTOS NUM KO' >
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TODOS ADMIRAMOS A ROBUSTEZ
Qttaintas vezes ouvimos dizer: "Fulano

6 um homem dc ,i(;o". Assim ralamos do
umu pessoa robusta, li.bil, da' capaclila-
de, do cniproliendimenlos, com boas efl-
ros, Uo bom humor, combinados além di'-
to com outros admiráveis tributos, po-
¦iuikIo o caracter do indivíduo. Nem iodos
nascemos robustos c muitos que lierdain
robustez a desperdiçam. Porém, a recons-
trucido do um orpinisnío robusto e as-..-
va um iias.o dc vontade própria, Para Is-
to está o "FERRO NUXAOO", O grillldò
tônico muderno. "FERRO MUXADO" " o
tonleo do dia em Paris. Nova York e Lon»
dl'CS. Nflo lia necessidade do sc admirar
somente a robustez alheia. Obiiíiiha-se cs-
Ia comprando um vidro de "FERRO
KUXADO".

Campinas, Koiuín seus principaes
mcsires os saudosos rovuios, Kalunr-
do Carlos Pereira «> du, John Hoch-
well Smlth, Recebeu as ordens do
prosbytorato nu Eisirèja Unida, Sáu
Paulo, n 13 ale Julhu do 11>u-. 13*01'-
cou o ministério ovangollco om Fa»
xliui, im Ktiiiiriu do suo Paulo, o
riepoiii no Estado du Bahia — Can»
iiavlelrus, Bolmonto, Cachoolru

vlgo, nessu OCCItSl/lo, O «Aro lio lirc-
mio H. Puulo Apóstolo, «ob u dlroa»
a:úo do maestro sr. alosO Nery tluii»
rauyrn,

ESPIRITISMO
CENTRO KSPIKITA MA I. IA

MAdDAUHNA
Roallua-so, huje, nesto Contro .1

rua coronel Pedro Alves n. 14í>, ft«
levando un suus pxuursOos pelo cur-1 ;ij horaa u sess&o doutrinaria do cos»
ho do ,l«'i|uHlulionhu acima uta' o | turno iilsscrtumlo o confrada Aila,!-

pho Barreto Sampaio, Entradanorto rio Minas, ondo estabeleceu
coiminiriiiilos evangélicas, Viajou
lambem pelo sertão de Bahia o Ser»
itlpe, no r.« 13 n r.Mt: residiu mi cl-
dado rio itlo claro, Estado do Sáo
Paulo, ondo exerceu o pustorado
ovangullco, Do 1017 até hojo tem
trabalhado nu Capltul Federal, om
eohnexSo com a Efereja Episcopal
Brasileira, sondo aotualmenta o pa»
foclio ria Capolla riu sáu Paulo
Apóstolo, om Santa Thereza,

A' nu.:e. aa-rá pregador o rev, dl*.
John ll. Meeiu, parodio riu Egreja
rio Rodomptor, Abrllliunturú u ser-

ABRIOO THEREZA PE JESUS
Na« salão Uo Abrigo Tlioreün do

Jesus, d rua Iblturuna, seccao «Io
meninos, haverá, amanhít! As lü ho»
rus, a lonferenel.i mensal doutrina-
riu a rjue jú estA acostumado o tu-
dltorlu da-a.-iu Inatltulciío do caridade.

Occupnra desta vez u triotino o
IntoHcctuul puranacnso, sr. Dario
Velloso, nue versará pulpitunie tho»
ma phlloíophii o.

A cutiairiu ú franca.

?J*illll.WIII*IIIilíimii!IH*»!|-|III!l||m!ll!M*ll!!llIlliim^

A VIDA
tuiinmu

*7<uiiiiant7mnnRanmi.n!niTO
rL-iPur-i

OBRA SOBRE VETERINÁRIA
Mnltos Ribeiro — r.io — Escreve-

uos:"Tenho riol.s tratados de medicina
veterinária, um em portu_.uez, du
sr, R, Villlers ,•_ A. Lubbutuor; e
outro, em francez, do Alexandre
Louchien o .1. Morice, porém, no
tratado das doenças não encontrei
nenhuma com o.s symptomas da riu-
ong.i (pio está gr.uiga.ndo uqui nos
bezerros (ano estão gordos).

Ao mesmo tempo peço mo infor-
mar «iuiiI o molhor tratado de mo-
dicina veterinária (cm purtuguez),dan doonçns riu.s nossos rebanhos."

Rcsiinsui — o ..ua- exl-sto em vc-j
torinailu em portuguez ú o i-uo v.
s, tom.

Recentemento «ippareceu um vo-
lumezlnho editado num rios Estados
fio Nul-tü u .lllu :aa. acllU Ú VCUlí.l |..l
Casa Horlulanla. Rio.

Recominondo-lho no emtanto o
volume "Os Bovinos", do dr, Ni o-

SRLITíSÊlãÕ GH.LE
Rua São Bento, 1, sobí, Rio

iuu Athanassof, om tiuo cxi.sio uma
parte multo desenvolvida sobro ve-
torlnaria bovina,

E. S.
RHEUMATISMO DOS O..ES

¦loiKiuim Ribeiro — Escreve-nos;"Tenho uma cacliorrinhu do raça
pequena, muito gorda, ii ponto de
andar com dlftlculdado, «¦ ultima-
menti' pároco sotfrci' ria- rhouniatls-
mo. So fõr possível, rogo a fineza
do üav-ma um romodlo, pelo «itic
iiuiiio grato ficaria, etc,"

mv.pos.ta — Dò :'« c,.c'\)i'.rillhu
ires vezes ao alia, uma colher das
de chi rio segulntu remcrilo:

Sallcyluto do «ódio — 5 grammas,
Xtiropu du cascas dai laranjas

nmafffuá* — IDO ijraiuníâa.

Prlcclono us juntas al tingidas pe-
lo mal com Opodeidoch,

TI. S.

A A'

TERRAS CANSADAS I
AppUnuo o

ADUBO POI.YSÚ !

Paçuin preços c prospectos u

Soe. Proü. Chlm. "L. Queiro'.:"
1)5, Ruu Saúde, Rio rio Janeiro
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Evitam-sc com a V-iccina
e cu;'..:*!i-sc com o Soro do.

mwmw
Dlarriiéa ou Curso tios Bszerros

INSTITUTO BRASILEIRO DE MIGR0BI0LOBIA
DIRECTOR: PROFESSOR DR. ROCKA CLIMA.
CONSELHO TECHNiCO: DRS. ARTHUR MOSES, HEN»

RIQUE ARACÃO E PARREIRA S HORTA.
SÕRCS. VACCINAS E PRODUCTOS BÍCÍ.C5SC0S.

RUA OJTO DE DEZEMBRO 123—TELEPMQNS. VR.LA 4S4S
— CA!XA POSTAL 12.02 — ENDEREÇO TEL.EG?..i4PHiCt" —
••BIOLOGIA". . PEÇAM CATÁLOGOS E PROSPECTOS.

!3®.

Vendcni-so «lmr> fazendas
nnnexas, situadas a 3 horas dc
viagem do Rio de Janeiro. Dls-
tam seis kilometros da estação
íerro-viaria. Dispõem as mos-
mas de superiores pastagens,
uno oitenta mil cnféciros, uno
quarentai alqueires em mattaa
virfíens e capoeirão, superior
gaiío de criar, jazicJas de kao-
lim c foldspatho, confortave!
casa de morada, magnífica tulha
para café, moinho, cerros, por»
cos, cereaes, uma bella queda
d'sgua — excolIen'ie c pitto»

jiBsca cachoeira parn a insta!!..»
çSo de unia usina geradora do
energia electrica,

Esíns fazen-Jss coiitôm 2£l>

|l (duzentos e riezcDetc) alquei»
í \ res de terras divididos c com
i todos os seus serviços muita
¦ bem organizados.

Tratr.-se de immovel magnl»

| fico e situado cm ioc*:i de cs»
i plcndido clima. Pócíe-se ir cl»

j Rio â prop:icdad$, permanecei
!á seis horas e veitar no mes-
tno dia. Para reais informes,
cartas a J. fã., no escriptorio
•testa folha.

z
niagnifico loto das raças: CUZZERAT. GYfl

Em Barra do Pirahy, distante 10 minutou da estaç-ão, podo.-áo cop vi3tos lindos lotes das ra..a GUZZERAT c CYR, «dqui-

rid03 na India. Informações com o sr. Josó Alves Pimenta, cm Barra do Pirahy — Filado do Rio, ou com o propríavtario, sr.

fllsxandro Vigorilo, á rua Primeiro de IYI arco, 21, sobrado, Rio do Jf.noiro.

DOENÇAS DO PULMAjO
Dr. F. Catão, dc- Hospital doa

Tuberculosos. Docente da Fa-
ciil.la.de do Medicina do Rio ãe
Janeiro. Consultório. rua Pri-
meiro de Março, 10, das 13 hora3
em deante. Teleph. Norte. 4133.

Café a 45$ a arroba!
A "ürandu Tubclla Ornellas" fi a unlca

iiue contém a colação do calo dc 53 a
(145U00 a arroba, o bem assim outros cal-
culos de grande Importância: Canibiaes,
bancários, Assucar, Cereaes, Algodão, etc,
etc. A' venda nas principaes Papelarias o
Livrarias o na casa Pereira Bastos, 07,
Ouvidor, Telep. 3211 Norte. Preço Sü.,
Hslados S5$.

ESGOTADAS A 1» E 2» EDIÇÕES !
JA' SE ENCONTRA A' VENDA A 3» EDIÇÃO

Dr. GEBHARD HROMADA
CIRURGIÃO

Antigo primeiro assistente do Pro-
fessor Schnitzler, Vienna Anli-
go assistente do Professor Pa.r,

Lelpilg.
ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — DIATHERMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório: Assemtalia 100 — Tel.

Central 33C1 (1,30 h. a 4.30)
Residência: Rua Goulart 15.

Telephone Sul 585
-¦*»»^-»**»*»»-»»**»***»»*'*-«»»'--'>»^»*»'-'^»t'*-'**^

seus pés d'af,ur!h tortura. Para que corre V.o risco d'uma infecçSo ou d'tim colpe dc nava-Üiu quando £ tíio fácil eliminar os callúa ecallosidades d'i:ma maneira rápida, completa r;
permanie? Duas ou tres Rolas dc "Gcts-it"
dei-am ajualaiucr callo insensível; depois af-f rouxa-os< e V. pode dcsprcndcl-os sem experl-mentar jamais a menor dôr. Compre umfrasfiuinlio hoie mesrno. E. Lawrcuce & Co.,Fabricantes, Cbicaso, E. U. A.

tífr lííamos o
pllOlOgl'1..
liliin.-a das

üoengas d<i estomuso, inttajtinos.
liuluiòes. rin-iK.-ão, rins. etc. — íirlo
DK. KENATO DE SOUZA L01'K.S.
prof. da Faculdade l'rc«*os muillcos.
Rua S. José lü» — Dc 2 ás 5.

Dr. Paulo Cezar de Andrade
Cirurg. Vias Urinarias — Assembléa 41

ADUBOS "FORTUNA" PARA Â LAVOURA
Paru caféisujs novos «• velho»1, roplnntiia, etc. itsüiin como para as
lavouras Aa ecniia; arroz, feijão, batatas, alfaia, etc'., us adubos"FOKTI'\.'v" constituem o mnls poderoso auxilia:', tãlilò para
AUGMENTAR como para MELHORAR a produc-jãò. A suá eom-
posição ini metici.ilosamente estudada, tendo-so em-vista os nossos
variados typos tle terras. E' o aidubo mais KAOIOXAIj e de resul-
tados mais IMMEDIATOS. Centenaros de nttestados o confirmam!

FABRICADO T.A 8ASE DE TORTA DE MAMONA, FflRlriHa DE OSSOS
DESGELATINi.DCS, SALITRE DO CKILE, SU?ERFOSFATO, CLORURETO

DE POTASSA ETC.

Para preços c outras inronnaçC tiueirani os Intorc.sados dii'lgir-;o á

ADUBOS "FORTUNA" LTDA.

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

Dr. Franesco Eíras |
Profcisor da Faculdcdo dc r-lcdicina j

de clintcíi tie S

GARGANTA - NARIZ - OUVIDOS !
Physiothcrapia da cspcciílidado ?
Curas dc 3cl dc clütudo (lâmpada J
li.jii-nei-. Ralo» ultfa-vloletas, <
üzii''-' c iurra-vermpll.os para /
roquoluclie; citado? anêmicos das S
(•rlanijaá adenoldcanus (am.Vgdalas, «
veffetuyOcs) — Tuberculose ria laryn- 5

fe, a.-tlima. catarrlios-nasb- /
pliaryngianos. \

"ThcrmnUicrapia — Olites, slntisUEi, S
i.i-v.'.tl?i;i:- raciaes — Auio-vactino- 5
protelnotherapla ao tratamento «i-j

OZENA.

Rua r.ão ,i08c bi — rja. 3 ás 5 ho
diariamente

TELEPHONE : CENTRAL a*625

ras .

Cafeteiras, assucarsiros e

Artefactos de metal em gerai

\v&Bmm&mSm^mmsmm$ms%Lmmmk.
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RECISTR/IPiq

EMPRES a. INDUSTRIAL

Nariz, garganta e ouvidos
ln-. Sebastião Ccsar da Silva, cx-assls-

lenle dos Prors. Klüan lirulil, com pratl-
«a nos hospitaes de Paris, Berlim e Vlen-
na. Consultas, de s ü. 5a Ouvidor, ÍSC,
I" andar.

Dr. Crissiuraa Filho
Tratamenla. de moléstias cirur-

•rla.afèm_-li»ral. Especialidade: tu-
iiorcs , do ;,v.|ntre, selos o testl-
culos; bexiga, próstata e rins; va»
i-tna, utèro^é orarlos; vlis bllla-
res. estômago e intestinos; he-
morrhoides. Cura radical doa es-
u-eltamciitoi de urethra e hydro-
;elc. — Rua Rodrigo Silva, 7 (âs

4 horas).

Approv. pelo D. N. S. P. sob
n. 1633, d- 13-8-1933

MEDICAMENTO DE MAIOR SUC»
CESSO, PUftAMENTE VE METAL,

i*iÃO CCWTEMJU IODURÈTOS
&;& DROUAS.

A' VENDÜu.Mlíã BOAS PHARIWACIAS
t DROGARIAS

CURA-SE COM

Depactamenlu du icnil.-;
Rua Assembléa 45 (loja)
feleplione: Central 'joíj

LIMITADA'
Escrlplorlo: Ru. í.scniblcz 15-1'

Tcleplione: «>»utral G7D
MIO L>h JAriEIRO

'¦:^aaara>^sr3jS£sS^t^^^^

JlllllllllllllllllllliliillHllllllllllllilllllllllllllllllllllll

L-.
Terninhos para meninos de todas as odades, desde 9S000; Pelennes de mon- £
gol azul a 28S000; Costumes de brim ksfci, calça o dolman, a Z25500. E

GRANDE SORTiMüNTO DF. COLCHAS, COBERTORES, LENi?6ES,'IVIEIA., LEN- £
OOS E TODOS OS IVIAIS ARTIGOS — RECLAME DO DIA;

Camisas tricoline a 155090
3 RECOMMEKDAiMOS AOS SRS. CHEFES DE FAMÍLIA APROVEITAREI! L-'l \ E

OPPORTU.MDADE I..MCA >A

MIAES 
X 

I

53 CASA CAR
— RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 2
(EM 1'RENTE A' CATHEDRAL)

, TRmiüjninTimTTTmrmiiTiTwmmiTiTCTniTtm .nnrmr.rmi.miTrn' I

Prof. Dr. AustregesUo DZT»
Cons. ', d" Seteniliiu, üii, âs :: liura...

Tel. «:. I09&

Aviso importante
l'0r luolívo de obra;, u Kabrlca Ca-

rioca continua com u reniJu exyraor-
Jluaria de artiyoi dn sou lalirlco c. uu ¦
tros mais, a^iamiiiidii attonçao p«ia os
preços dc alg-uns artigos quc. damos
ahaixu:
Suspeosorlos logiiimo. uuyol,

lindos püdiões, i.$808
Mela Ypliantra, legitima, cures

da inoda, :i pares ;5»oti
L c ii i_ u . Pyramid, legitinios,

brancos o (!<• côr, ;: por. . ;."5flu
Cauiisiis tricoline \erdai..i.u

com S collailnlios, unia . . ;;o*oüt>
Colliirlnhos mole. c duros [»

lihhu. :; por riçooo
Gravata- tlc --da padríics arac-

ricano,-. unia iWoo
Todos a,- arlisos snn pcrrcHo.-.- Vsle

muito a pena verificarem os nosso-
preços, os quaes ofícrecem verdadeira
ramagem.

FABRICA CARIOCA
RUA DA CARIOCA, 22 — T. C. 3SS9

SS»-
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wfmçmwP^

O JORNAL — Sabbado, 12 dc Julho de 192
ÍSSSSSSS11'''''. ^'"^m." " ."!' . mi.mm.:... .-.-i~, ... ,

S E R VIÇ 0 T E L E G R Á P HIC
NAS OLYMPIADAS

Espady
•STADIUM DB C01.0MBE8. 11. —

(V. 1'.) — O eagrluilsta belga ar.
Kolporto, ganhou lioju no concurso
olymplco o primeiro prcmlo indlvi-
il un! du cj-puda.

PEDRIATISMO

STADIUM D13 CüLÜMBtlá, 11, —
(1.', 1-.) — Nas provim flnaes da
corrida do iiuiúrocentos motroa dan
O.yniplaclus, realizada hoje, o-iithlcta
Inglez l.lelelell biituu o record mun-
dial porcorrondo essa distancia utn
quarenta u sete- segundos e tre-s quln-
tos du cicgiindo.

STADIUM DB COLOMBBS, 11. —
(U. l'o) — O athleta norto amerlea-
no Pltch bateu hoje o record mun-
dial na corrida ueml-flnal du -iuej ine-
tros, fazendo essa distancia um 47-1Í5
segundou.

Kltcli ganhou no athleta suisso
Iniieach, nuo ainda hontom estabe-
locora novo record mundial, correu-
do a distancia de 400 metros om IS
segundou,

A NAÇÃO VENCEDORA, 1'OR

l'ONTOS

PARIS, 11. (U. P.) —- Collocação
dos diversos paizes concorrentes As
Olympladus, apus os jogos de hoje!
Estudos Unido», 1S4 pontos; Pliilan-
dia, IU*!; Inglaterra, 00 l','l; Suécia,
•14 l!*->: Frunçu, lll lll!: Suissa, IU;
Hungria, 7 l|2; África do Sul o Ca-
riadà, 5 cada; Noruega o Nova 55o-
linidiíi, I ceiilee: Dinamarca, 3.

UM GRANDE INCÊNDIO EM
MESSINA

CFD PÜT 17 n03 negomos. ame.»*
OI II I CiLlü "'r saude, reallsar tud.

oue desejar: cartaf cor
BellOB para a resposta a P. S., Esta
chr- 'ii- MoHoiiit.a. 13 rio Rto.

UOMA, li, (U, V.) — Cüinmunl*
cam do Mcsslnu quo u grandu Incen-
dlo dcasa cidade íol dominado hon-
tem, a nolto, O fogo destruiu nara
tiialH do duzentas o clncoenta ea-sas
du madeira, ondo residiam desde oultimo incondlo numerosas íatnllliui,Calcula-se em mil o qulnhoiltüs pes-soati ns quo ficaram Heni teclo, O
numero du feridos 6 grande. A n.iilo*
ria, iiorém, «íiu solu Importuno lu.

Afim du Isolar o incêndio. dOHtriil-iíim-Hc, a ilynnniltc, uento u vlntocanas, em Portotlno,
UOMA, II. (A.) — O govorno rc-

solvou concedor o auxilio du "5 ml*
IliOos do Mnis para Burom emprega-dos na roconstritcç&o dos prédios ele
Messlna, destruídos pelo ultimo o
formidável Incêndio ull occorrldo o
nuo ciiUBou damnoii materíaes Incal*
culavels. Uo mesmo modo, a Cama-
ra Municipal de Mesalnn auxiliará na
famílias que ficaram desabrigadas<*om a Importância dc um mClião dc
liras.

ü sr. Glno Sarrocchl, ministro das
Obras Publicas o (los Transportes,
esteve no local ela ocoorrencla, to-
mando varias providencias.

0 EWBAÍXADOR DOS ES-
TADOS UNIDOS NO JAPÃO

WASHINGTON, 11 (IT. I'.) —
Partiu hoje peiva o .tapeio, via Sfio
Francisco, o embaixador japonez nr.
Hanlha.ni. Antes de partir, o dis-
tlncto diplomata declarou estar con-
vencido de que sc .poderão obter
melhores condições a respeito da
liumlgraçüo japoneza se sc conseguir
evitar complleaçõea entre os dois
paizes,

COFRES NASCIMENTO
223 —

OS 1'HKI'KIUIIOH
RUA GENERAL C-IHARA 223

ANTJGUIRADEvS — Paguin-Be ma
*•*¦ simos preços: pratarla, chalés
hefc-piinhnee, objectos cm marfim,
tartaruga, madrc-perola, porcelana,
)*>uça, move!» u quadros. Galeria
.Kssllnsci', rua Barãu du S. Gonçalo,*!*-' 

(J.inio e.
phone C. -V.

Av. Central).
•IS.

Tele*

A NT1G CIDADES—Brilhantes, jolaj
e prata. Compram-se pelos incluo

.¦ee preços. A ".Mina dt, Ouro", Ave>
irldii Ho Hrnnro 137.

CARTOMANTE paraen
du' suei viagem eio

contrada das 1- íi« is
Visconde du Itaúna n.
diz o presente c prediz
ucgureim;.*!: especialista.
Intimas; absoluta dlscrcireio.

c, de volta
Norte, o en*
lio raa, ;"i ruu.

B7íl, sobrado:
o futuro con:
cm questões

POLLKCÇÃo de tiellos — Com pran
sc, ;l rua do Mercado, 39,

dar. Trotar ou escrever
Adeuir, das 2 Atí :\.

Adelmaro

r**R. FLAVÍO PESSOA — Pratica
" dos hospitaes da Europa, Necker
e Broca de Paris. Via-s urinarias.
Rins, Doenças dat* senhoras, cura
radical da blen.*iirhaçi:i aguda o
chronlca e euas complicações. Tra-
tamento tec-m dôr, do estreitamento
da urethra pela electrollse; cons. rua
Saohet, lü, dan 1*1 âs ltl horas.
Tel. n. 7.Ü17. Residência, rua Gonu
ral Canaharro, 470, tel. Vllla tílSS.

f)l)R. KACI, PACHECO — Pnrteiro" 
o gynccologlsüi, com 12 annos de

pratica. Partos sem dõr, moléstias
das senhora», tumor»» do sclu e ven-
tre, hérnias, uppendicltes, henior-
rhoidas, operação cesariana. Instai-
lação especial para sua clinica no
Sanatório Guanabara. Consultório,
rua dn Carioca, SI, das *! 1|2 eis 6;

com hora marcada. Resi-
Banutorlo Guanabara •— Tel.

S77 e- 40Ü.

carto ei
dencia
li. u

[VNHEIRO para hypothecae o pro*
mlssorlr.s, juros módicos, com J."iiv.o, ' h.-imados e enrtu.*?, A rua dj

Rosário, itii, aob. Tel. Norte 5*136
e aiCfi.

I^OROSCOPOS, o inala perfeito ei-
tudo scientifico (r verdadeiro du

«ua vida. Mande o dia e o mez de>
seu nascimento para conhecer bem
o seu futui-u-, curtas a J. Tort, Cal*
xa Postal 2.417, Rio.

MATERNIDADE particular do tti«a-"* d.-imu Virgínia Madruga, para
tratamento de senhoras grávidas em
trabalho de parto ou doentes. Diu-
rln» do 10 a :iu mil réis. Diapõe dc
bons installações para qualquer in-
tervençãu. Funeciona yob a direcçãi
«cientifica do dr. Maurity Santos», â
rua do Mattoso, 110. 1'hoiic- Villa
n. 1-18.

»R. HYGINO, Cir. geral
DK. 1IVGIN.I* Fil,IIO, med. ouerft
do1*, 6.vphilis. appendlcites, hérnias
K. José, (JO (i iia ú). T. C. 515.

Dl A NO Pleycl, vende-se um
Mol. Sras | inteiramente novo, ctitylo

nova, coni SS notas, tem
devido à viagem; rua Dr
Netto, *!U7.

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

eultorio: Assembléa, 37, das 4 horai
cia diante.

Ai. 5,
— arte

urgência
Ca vi nu

TENTATIVA DE ASSASSI-
NIO DO PRESIDENTE DO

CONSELHO JAPONEZ
TOKIO, 11 (A.) — Quando nula

do Palácio ila lllctn. o prlnclpo Tolill*
traíra' prosldento du Consolhò dc
Ministros, foi Inoplnadamunto alvo-
Jinlo a dlroü de ru vol ver por um eu*
tudante chamado Kuzuu Nodu,

O uggroaHor tol preso quando pre-tendia fugir, bondu upprchondlda u.
anua uni e-cu bolso.

NOTAS DE ITALIA
ROMA, li (ti. 1*.) — Nu desaba-

mento di.* ugrojll *ie Santa Maria LI-
berittiou, occorrldo nesta cldiulo, £1-
liaram Intolruniunto dcstrulelus os
preciosíssimos' mosaicos dàquella
templo,

')« prejuízos tolue-s são calüttladus
cm 70.nuo liras,

Nflo lui nenhuma victlma a la-
men tar,

FIUME. 11 (L*. P.) — A sala
ondo sc realiza a convenção dos mu-
ttludus du guerra nestu cidade, foi,
duranto a reunião, Invadida pur um
numeroso grupo ile- mulheres, cm ma-
ntfestaqSo carinhosa aos gloriosos
nuitlleidoi:.

Os ilcle-giulos Coram literalmente
cobertos ile flores, pelas iiiunlíestaii-
toa,

Bm conseqüência da situação
política actual, a .sucção mllanoza du
Partido Popular, convidou os «eus
membros quo fazem parte- do (*..,)i-
solho .Municipal ilo Milão, a rompo-
rem com a maioria. Comu ".-; sous
representantes so negassem a tal, u
Partido expulsou-os,

Por oceasião do sétimo cente*
nario de S. Francisco do Assis, quu
oceurt'0 t*m lliütr. o notável eflurljítor
Gabriel d'Annunzio fai-el erigir mu»
costas ilo Adriático unia capella vo-
tiva, como unia homenagem da Fo-
duração dos Marinheiros tUtuslli*
santo.

Kchiii grau d ti íuniporal em iodo
o paiz, sundo registrados vários ac-
cidentes du monta. Na •.'uttiinla, oito
barcas do pc-va dusapparocerani uo
mar, u íuesino aconteeendti em Nu-
polcs o cm tienovu, ondo dui» velei-
ros naufraga rum.

Ainda C- desconhecido u numero du
victimas il.a calamidade.

ROMA, 11 d'. t\> — A compa-
nliia ile lelephones propoz hoje- em
juizo uma ucção contra o» proprle-
tarius Uo "Curiii-rc Italiano" quu
desappureeou, para receber a Impor-
tancia ile- 2H.000 liras i*ue lhe ficou
•i dever a administração deshvi folha.

Falleceu o ex-embaixador da
A1I( neinliei, sr. Schwartzcusteln.

MII.AO, II if. p.) — Foram cx-
pulso» du partido populur seis coei-
sclhel.ro.-; niunlt-lpac», devido a se
r.erUt-aretn íl re$ifirnur os hcu-í mau-
datos, segundo Unha reeommetida-
do a filiei 1 executiva do partido nesta
cidade.

G0MPERS ESTA' GRAVE-
MENTE ENFERMO

NOVA YORK. 11 (U. P.) — Oj
sr, Samuel Gòmpers, veterano lea- |
der da organização ilo trabalho nos
RsLaclos Unidos e durante muitos an-
nos ila Federação Americana do
Trabalho, acha-se gravemente cn- !

AS REPARAÇÕES
ALLEMÃS •

0 di«cnr30 de Herriot no
Senado

I
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NOTICIAS DA AMERI* | --<> Acre
CA DO SU

(teus
-.km.uuu-.v ,%rai*,\wvmm\jk**iam-}4Ttmtaxmat±it

íl

PARI
ministro
l-joimdo,
tniiiilcii
k-tuu*il;fi, liioutni
prlmairo mliilsin
lligltiterru, pnrn e

!, 11. (L:. p.
nr. Ilorriol,
rll«».' quu II
|dl- llllllle si.

) -d priinólrufalando hujo nu
uniu friincu-lirl-
o onvludn ii Al-

ilClu

Na Argantina
A Hi:VOI,l*r.\ii
UUENOá AIIIKS,

! Fn::i nrtu i'iiiiiiin*ntiiT
vlmcnlu i'cvolii*lonui'to ,i

ICruz, mi üollvíii, "i,n itAVioii
isUici-o Ju Ingunuo

UtôOIi" u;\n |)K UM
l.ls'l'\

I
BRANCO

JO UNA

~«*mm

I

s sí m

NA
11

uoun.i
ir. p.) -

I Hll
Siililee I

ib:

ehfoi'1'u feito
rir. .MiicDonaUl, ile
ncllliu' u suei poli- í

llcu eom íi. Priinçit, mi pnrió roteren
te «os pliuiu-: dei
clínicos prosldlde

nnimliigúu
goneiÍ»C

A liuiu tfi,.: tlepoaltui
nessu cuncll

O i-.'. II-'.
pedidos í
11'llltlVOH
iii de uni

mijem
ei pelu
ação,
flot II:

de* te
ai Ua

inflai!

1 Kit)
| juiz dc direito il.i
i pitai, iibHolveu u jornnlh a bacharel
| AiimimjAs .tr- Araujo, ili iiuncladu por

rliiie di* Injurias c culuninlas lm-
i pressas pelo chefe dc polida deste

.ti Itavioil*' ciai-1 Torriioriu.
Au qtie s« atfii-l 0 mmm iu[j. reconheceu a .*om-

Cii-irnu. ,'"'', 
" 

u1'" 
,k' em,vli'V Pensuçfm ,1" Injurieis provudus poloi neli.ii.ilI-tei i |.'.'c',c!ielia ei iiiim*."il'.i*Ho

|d<iquellu icrrltorlii uo Bnuiü.
I.MI'lt!*sS,*»|.:.*i ;.<*IÍHK O ItlIASII,

BUI5NOS .\li:!'.'S. i; (A.) -_ Rm

pensuçíiu ile lujurlus
f.icli.ii imputados ao mesmo rhefo iU
liúllelu, desabona dures dc tua cell-
elu cm,

j lungu roíiurtiiiíem conci
Nnclun", u engenheiro
íln.üi *i:.iu argentlim, di

! Kiiei**.. ,|ii

MacDonuId
e.e ec!l, tevi

tida á "I/,i|
• conhcclilo jAlexandre]

iiejlie vlllt

rosceiituu quo m
Itos pelu sr. MtieDolliild.

uma conclusão Immedlii*
LCcoi*du eom a Fruneii, ;n-

leroHEuin multo
porque tipOs a
cia passiva nu i
estado soli uni
e devo substituir

lovoriiu franec**
ccniiaç:"'., dei rcsl.ilcll-
Kulir, ei França tem
reglmen temporário

a aceito fran ;o-bel-

lUlai) du te..;:
| r.içiH*-* devírus nptlmktim
grandeza Industrial brnsllci...

u un:revistado d<*tcve-st' c,r.
serevoi* o progresso dc S. Paulo
tando pormenorizadamente oviu nas grandes rubricas.

i) il: . llungc terminou' a -sim
I trevle :: dizendo quc e,c< Indu

dec!
iliiy

de-

1(110

uni entojulimeiuo intor-allla-
favorável a

tranco-belsii
af-

gtt po
elu.

O orador disse qui' •
loriiihinção da pressão
no Ruiu*.

"Outro aspecto elo problema
firma o sr. Ilorriol, i o feictu de quc
om Janeiro eie- 19J5, a liberdado cru-
mímica dei Allemanha tem de eie*.*
reslubolecldu, uu que rutpeltu "
Priiiiça, i' ki; nilo firmarmos um ue-
lúniu, Importantes Interesses com-
niorclues traiicezcK cspeelalmeiilc ner
Alsaelu, eorrarãu serlu perigo."

— O Senado, hoje, após o dis.-iee--
so pronunciado pelu primeiro niiiils-
uu sr. Herrloi, npprovou^ por
votos contra 1>, unia moção i'
fiança na política externa do
governo.

BERl-iIM, 11. (A.) — Causaram
impressão desagradável nesta capi-
tal os termos du accordo concillato-
rio celebrado entru em srs. Herriot
u MacDunuld. a rospelto da dtcçr
genciu surgida entre us dois chefef
do ffovortiu subi*u ;!. conferência Inter*
alllada que se vau reunir em l,un
úi\-s a lli du corrente,

0 CHÒLERA
EM BADAJ0Z ?

24G
con-
ctuai

i*
rias to-1

meiie.m um formldiivcl Impulso no
ünusll. A« fabricas multiplicam-se a!
todu o momento, al.urceindo toda a i
sírly de- mnnufticttirna.

A RKCKPÇAO I)t> PRÍNCIPE
3IUMHKRTO I

DCBNOS AIRHü, 11. — u ,!¦-. Ali-1
gel Oallurdo, ministro dás Ilolaçõos
ISxterioreo, esteve hoje no palácio de
governo, em ronferencla cum o .lr. I

I Mareoln Alvear. presidente da lie-]
. publlcu, «obre iletalhus da recepção
j c liospedetucni do principo (Jmberiu.j
I Mnti-i* aquelles, i-st.l iitv»..iitada mun j
I giajiilc naradii das tropas ela guii
. iilçãii,. nu dia da ohegadii. ilcsfilui. ..1 lio 0111 f-.>ll! illi-;i, iü ;| s. u. c a,, ,lr. i

iMaiuelu Alvear, <iu«* toimirâo lugar, jnesse momento, um um grundo en-
trado riiier serei iirmiulii em frente au |
pulado ondo o prindpe se hospeda-1
rei.

A Municipalidade ae.ilu capital ,.!'-

j forecerá a., prlnclpi Umberto umn•'plnquuttc" ri.' nuru, como rec..:-
I lieiçeio ile sua visita.

| Na Bolivia i
|() MOVI Ml CNTO SEPARATISTA DK

.'-AMA ClllV,

IMü.A M5S1STHNCIA l'1'Ul.lt'A

1110 UUANCO. ! t le-Uiir!  Sonl
InuitKunidu m* diu t i do corrente u
palácio .1° alventiiin, construldii pelu
iiciuul goveruailor Cunha Vitseoncel*
lon, c ile-silneulu á enfermiirlii ile mu-
lhorc.1 i' erlnnçnn, ofíerccldo polo ¦-..•
verno a nssoclaçAo .tt* earleliule ilo
Hospital Augusto Monteiro,

:)o Rio Grande do Su!
IIAID A PE' A M( TI1I.KKY
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EXPEDIENTE
Tendo chegado tio escripto-

íio do 0 JORNAL, vnrius re-
(Sl,,,.i _ niflumarôe.s*. todas ellas do-

ninri'11 destu cu- cumentndas, de que SILMNO
MAURÍCIO MEIRA; hosmo ex-
ugente cm Parahyba, está cor-
rendo os Estados do norte do
paiz angariando issignaturas
para esta folha, declaramos
não estar esw sr. a isso autorl-
r*.ado. e serem falsos os talões
de recibos por elie em pregados,

Itacurussá (Rio dc

PORTO Al.Ml', lll.;. !! iA.1 —- 1'eir-
tlu di* ConeelQílo .i>> Arrolo para ;i
Vllln dc Torres u joven escoteiro por-
to-alegrem-ui .Vnfslo Silva, (|tie «mu-
prchunde um rnld a pé deste Estado
a Nlcthero*.-.
'ORNECIMEXTO 

Ul! VARÕES
viaçAo ri:i;::i:.\

RORTO AI.BCKt:. n
: reme recebidas .¦ aberta
i inífí-i'S.-i:idus uk pvopOHt
j uuciiiiuntu a Vliiijãu l"
carros .le- passugeiros

I classe.

i A . I — Fo-
•í pertinto ns
is pura for-
urrou ele ::»
ilo primeira

I
0,,r

| 'ulltl'

I.A PAZ.

II".
du

i ;r ».'

"ulSBOA, 
11

ções recebida.*'
estur grassanil
ra cm llaelaju
tiiaii montes.

LISBOA, Vi
Siiinttr l*u!r!ieei
por emquanto
iuirliu;e..a pi*uximu (Íjl
piinholii cm fuce der.
peiia iiuc Irrompei
ilcsuiinliii.

N»o está ain.iii i
riguado i|ue sc trut
bus".

.1 (.

lovlmi
offei-eceiid

!-iSS:i União,
ile llOfl ml. I

!'.) -
IU  [rn
i sepurutir

\ t Kit

de
erno

dc
In tegrldii ¦

l'.i - Intorma-
frontdru dizem I
lirlemiei ile chulo- : Cl i
istraudo-so algu- I ten

tA.i
dodn
perig

- o director ilu
ui nue nãu hu,

paru ii reffinu ;
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DIvers.i? sociedades em Santa
manifestaram u seu dcscunlen-
ilu |iar.*i cuni u movimento -sc-

purutlstu, cujotí "leudi-rs" 
querem en*

-í:ri;i ]-*a ¦: cum iiientírart s?u"bre us
i-eiivcntonciau eiu annexinnlsino, dl--eu,!., qtie o Ctriisil lii.-s facilitará ar-
ni'l.-; !¦ iiuxíllu.s.

revolücíoTíabul-
GARIA

AS MEDIDAS DO GOVERNO
CONTRA A CARESTIA'

PORTO AI.I30-RK, !l (A.) —
Está iniircuiln paru hoje uniu reunião
iln.-i socius dei Assoclaqãu roninicr-
clul desta capital, Interessados nu ox-
|iül'ta(;ào .|. i-eae.s, ilu xarqlin e ,|:i
bunliH, eitini .1.. dlscutireiu u assum-
Ui" '• habilitarem ei directoria da
mesma Associarão ei adoptar ninei at-
titule relativanientc iis provlduneliis
toiiiuiliis pelu Rovcrnu federal no bri
ii laençiVi «. i * - direítun paru os pjene*
ros ih pi liuciiu eu., essldado.

Hiieiro)
No^r próximo» dias 20 e -7 do ju-lho icnIlc<i-eo nesto lornu- u fosta dq

Nus.-.! Scnliura dc SiinPAnnn, com o
mnxliiio cupleliilur,

.'. pupiileiiiãn-c<ui, iinlnuida, Sòril
observudo o seguinte iiroirnnnnr.i:

j Dln 20 -- A'8 !• hiu-iiH, iiiiss-ei cem-
latia e comnninlião: .is 14 horniíi

I corrida dc meiiliios; di 17 burei",
l idalnha, musl *u e leilão.

Dln l'7 •- A'm ü lioruf, ulvoradíí
iiuii 21 ilro.s e bnndo proeiilorio"d(i«\
iiioi.-eis; eis il horniS, nilssei fciintailn
e :i *íi*ei|iile* liistruinentnl: ein 14 li i-
kis. corridas do meninos p rapsiM)
sendo dado um prcmlo au vencedor)
o outros divertimentos.

A's j ií hoius, ooleinne procísaflò
.'um undores, vlrgeira e rinjo.*.. A so-
gulr, solemne *"l*e Deum": logo dn-
pois, leilão de ri.-iii prendas,

Serão incen-ailus os festejos coni
fogos 'le artificio.

ii recinto dos festejos serã Min-
niinaâq u luz electrica.

GUARDA-LIVROS 
""

l'OH 7SIIIIÜ

Quoreis nproiidot' a ser guarda-ll*
vros som auxilio ile incstrn o uni vos
ler proclsu consiiltar oiitra pessoa*.'
Nao percais tempo em oscolher livros)
ldc ú. Livraria Francisco' Alves o cu-
iras bons livrarias ou »o sen dono--;
'nrlo A. Silva, d. rua Buenos Aires
n. 22S e utdl uni exemplai, du Kaorl-
uturatii.il Mercantil pbrUòmlngos Car*
relra, pola C ó tratado muls simples a
cle.ro íftiu eité- lioju tem unparccldu uo.
biu o lu-umptu.

ATHENAS.

ferino, sendo transportado, 
'honteni,

para um hospital.
Receia-se m"ito pelu sua vidu,

dada a .sua avUiiejada edade.
^•^T*-mm>*m*^mmASam^^hma*^am**m,*a'V*at'*mf.^r

A HESPANHA
EM MARROCOS

A TRAVESSIA DA MANCHA
POR UMA NADADORA

rOLKESTONK, !! (A.l •— A ju-
ven nuiladora senhorita Zetta llllis.
f[uo estaVa tenuuidu :l arrojada iru-
vossia, a nado, do cana! dei Mancha,

t;ucK ri
i um
ilistricl
Iram ei
entre

ü d', im -
uees dr- Sofia :
imento revolf

' Burgus, onde
sus eonflictos :
tropas r ns c«
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a ii es-
í leeii

I resolveu desistir dei prova, quando se
e !i."hava í: 1 milhas du I.iowor, devi-
idu ,i baixu tet.iperaturei da eiyua que
In Impossibilitava de fazer movi-1 
mento.

I

RESENHA DE PORTUGAL
MADR1I1, 11 (t;. P.i

do 'Melllla confirmar-se,
racter 'official, ei noticia
cimento dos mouro,s que

QUlr.ltOU I
comprar, vender, concertar

ruzer joia-i com seriedade?
procure a "Joalhêrla Valentlm", rim
Gonçalves Dias, 37, phone 1)9-1 C.

| mettlilo em grande numero.
— Informam do Tetuun que us javiadores hespanhoss reconheceram i

os cadáveres Inimigos abandonados,

j LISBOA. II it'. IM — O elr.
— Informam '5sus Monlz, deniltliu-so du cargo dc
iiü, som ai- | director do Hospital Escolar.
lo enfraque- LISBOA, 11 (U. P.) — O actor I
no têm sub- Braüfio, em unia entrevista que oon-j

I Dr. A. Ourique Machado
j UOEXCAS I10S oi.HOS

THAV. S. l*'RANCISCO :', T. C, 500
Assistente ria Santa Casa do Itio do
Janeiro, ex-adjunto dns clinicas dos

.':. Muller <¦ M. Saclia
E. Kriickinan .- sílex

Uma
Maravilhosa
Preparação

Mesmo quando a pessoa
tenha espinhas, sardas,
manchas, íurunculos,
ou qualquer outra
aspereza, a cutis
jica suave c. Usa
ao applicar-se o

x^^^
\
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Creme de Pérolas de Barry

o

m \ ^°a*A?"^^ife£Sii^b

gciieral Primo de líiv
tlu para .Marrocos, ondo, ao
sabe aqui, prepura-se-lho g
recepção.

DE HESPANHA
MADRID, 11 Cf. P.l —- O directo-¦1o do governo recommendou A cem-

'missão vio promoções do Exercito que
não examinasse cm sua actua! sessão
a possibilidade de ser promovido u gc-
neral Berenguer.

— O governo ordenou quc fossem
postos om liberdado o general Tuero
c os coronéis SlrVena o Jjacanal, quo
foram eomprtlicndidos na amnistta.

r- Continua u greve das operárias
dgurreiras. As tropas estão guardan-
do as fabricas para evitar .qualquer
violência por parte elas grevistas.

i cedeu ao "Diário de Noticias" attri-
luar a decadência du theatro portu-
gui'*- i'i vafdado dos artistas c au mão

j preparo recebido no Conservatório
; ond

prcirss
dn Vlc
ele lie".*;

Exan
llCllt e
Ciullstran

,
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par-i Ul,uy somente .so ensina a declamar,
uiic ,se-' O velho actur, deixará o theatro:

'iindlosa I "" outomno proxliuu depois ile re- |
) formado.

[ L'. P.) — Chegou ee :
cruzador lie«p;eiiliol

r inglez,
Londres

'ar-

em

 "" ¦¦¦»— ,.. |,  ., iwm

Contra factos nâo há'argumentas: o
poàeroso. o efficaz antiòoto âa ôâr ôe cabeça,

iieuralgia, enxaqueca etc. experimentado e pro-
uaôo no munôo inteiro é Bóyaspirína (Comprimiâos"Bayer" ôe RsptrinQ). ruiôaôo com os substitutos e imitações;

ueja sempre a authenfica, a que traz no rotulo, na caixa e nos
comprimidos a Cruz Bayer. 5e àeseja tomar apenas uma
õoze, aàquira com loôa a segurança um Enveloppe Bayer,
contenôo òois comprimiâos.

ammmmammaW

¦ LISBOA, il
I e-ste* porto o
S 
"Catalunha".

i — O embaixada
' neglu, seguiu para

de licença.
Os aviadores Brito Paes e Sar-

• monto tle Beires que fizeram o
I "rald" Lisbuu-Macau chegaram a
| Hong-Kong, onde foram muito ac-
ulama-dos pelo povo.

LfSBOA, li (A.) — Realizou-se
hoje a recepção do primeiro embai-
xador da Inglaterra junto au gover-
no portuguez,, slr Liinuelot Carnegle,
que já oecupava o c.irgo dc íulnistro
plenipotenciario, Sii* Carnegle foi
conduzido em carruagem especial
desde u edificio da nova Embaixada
eitc o pulaeio de Belém, indo om sua
companhia o respectivo secretario è
o Introductor de embaixadores do
Ministério dos liKterangoiros.

No palácio do governo, sir eCaerne-
gie íol recebido de accordo com o
protocollo jKirtuguez, levado para o
•salão nobre* onfJe sy achava o dr.
Teixeira Gomes, presidento da Repu-
blica, ern companhia de seus secre-
tarios e ajudantes dc ordens e dos
ministros do Estado.

O discurso do novo embaixador,
dentro deis -rigidas formalidades di-
liiomaileas. foi em estremo cordial-
referindo-se á tradicional intimidade
das relações entre a Inglaterra u
Portugal. Alludiu tambem sir Car-
negie aos factos brilhantes que lllus-
Iram a 

'historia 
deste paiz, aos fei-

tos dei aviação portugueza o ;i par-
tleipação de Portugal na guerra eu-
ropía. ei qual os soldados portugue-
zes haviam levado u concurso do neu
«iiifíuc eni pró! da r-ausa da civjli-
zaçdo o ei humanidade; o terminou
por «elientar u com munhão de inte-
resses que ligavam ninhos us iiai*-:es.

O discurso dn iiresidenlo da Re-
publica foi notável, mostrando s. e:;.
quão forieu eram o.-- vínculos queuniam de longa dei: i as rc-lafiOes en-
tre os dofe governos e os povos que
estes dirigiam..

Pe-osoguem na Câmara
Deputados os debates cmtorno
progranima do novo Ministério.

A impressão geral do-j meios po-llticos é quo o governo eairft mai.s
íortalecldo detisa primeira prova.Os jornaes referindo-se â con-
ferencia do er. G-racn Aranha na
Academia Brasileira, transcreveu

â GRANDE
NARCA

riONERATHICA

REGADO
procura Casa Importadora, perfeito dacthylographo e
firme em correspondente. Prefere-se tendo conheci-
mento de armas. Cartas com referencias sob P. C, á
Agencia Edanee, rua da Alfândega, 112, Rio de Ja-
neiro.

ROGAMOS AOS I3ENHORKS MEDICCJiS VISITAR, NO INTBR1SSSK DO*
SKCS IIORNTKS. OS APPAREtiHOS ORTUOPEDICOS EXPOSTO!,

EM NOSSO 
'BSTABEIjECIMENTO 

E QUE OBTIVERAM NA EX-
POSIÇÃO DO CENTENÁRIO UMA. DAS MAIS AET-VS RE-

COMPENSAS (DIPLOMA DE HONRA)

uebradura
HOMENS, SENHORAS E CRIANÇASPARA

o Prof. I.nzzarlnl, devenio anaemlar-ae para -riailar oa aem E*(nlitie.
rtraenio-i ilo Norte, onde o esperam eentcnaa <lc doente*,, nvian n «ua
ro»o clicnlelu aue s6 entaríi no acn coii-iullorl.i do nlo até o dia

ouaat.

15 DE JULHO
VENOE"5EEMT000 09RflS!L
PROCURE NA SUA PHARMACIA

R.MARSCHSI FLORIANO N, 169
RS0DE3ANE1RQ

AGENTES E VIAJANTES*"
Aeellam-se em tudo.- u.-: K.-rtado-;, para

carimbos e gravuras; boa comtnlssllo. con-
diçües: Antônio II. da Silva, rua General
Câmara, lio, rtio.

¦¦rj tTO 13 fft ffe\ 3J -Tri tfh

dos
do

FortlCicanU <iu,; -.-e ImpOo i><jr sei'
|a sua propaganda feita por iodou
quantos delle lazuin Uíío. AUGMEN-
TA O APPETITE, ENGORDA,
l'ORTALEOE !¦: RESTiTUE A BOA
CÔR. 13 sobretudo nas pessoas Im-
paludádas, nas depauperadas por ex-

| cesso do trabalho physico e iuteüc-
j ctual, que o "GAROGENO" realça 0

Rogu*se não esperar os últimos dias, so.ndo todos os appurellios reiioa
sob medida.

A Hérnia í uma moléstia da qua! o doento está diariamente amai.-
çado de graves perigos que são conhecidos pelo nome do Estrangulamento
Hernieirio. Esta moléstia (na maioria dos casos a intervenção do oirur-
gião chega atrazàda) ás quão.-* estão sujeitos os hernioso-*. o '.ão grave nua
cm pgucas horeí** pausam da vlüa ü morte, soffrendo terrivelmente tudo
isto por causa que muitos destes doentes compram cintos não adaptáveis
is qualidades de euas hérnias, ou vendidos por pessoas lheompetentes
O estudo das differentes Hérnias, das suas fôrmas e posição è do grão dé

desenvolvimento C* de muita Importância nu
contenção, para o tratamento das Hérnias
8 deve sempre servir de gula ao« sra. mV-
(ticos para aconselhar aos seus doentes o
cinto a ser fabricado sob medida, segundo
a qualidade da doença.

O cinto Electrlco Orthopedico doProl. -LaMnrlnl 
c um maravilhuso (ippárs-

lho feito sob medida, sem nenhuma mola
de ferro, completamente do tecido Elusti-
co, leve, invisível e suave, perrolttlndo ."101
enfermos montar a cavallo, fazer qualquer
trabalho ou fadiga, contendo a mais volu-
mosa quebradura a qual será fixada om

brevíssimo tempo.

POK

AVENIDA GOMES FREIRE* 124, SOBRADO
CIMA DA -PHARMACIA — ENTRADA PELA RUA OO ltl*ZF*.-ÍDb

ADEHTi' DAS 10 DA MANHA ATE' S DA TABDB

apreciações da
tal em torno
acadêmico.

imprensa dessa e-api-
do discurso daequellc

seu valor. Com o usu de dois freis-
cosi D paciento cert.Uicar-se-á da ef-
fidencla ei-sse importante preparei-
dn, Compnilção de QUINA. KOI.A,
STRYOHNOS o ARSÊNICO, medi-
comentos já de sobra conhecidos
como de real prestigio ao combate

as i eni loeluá ou casos dé íruqueza. Sa
bor agradável.

Vondç-se om todas
Pharmacias.

Drogarias

Comprimidos
Em tubus. convenientes, para levar no

liiilr-o, téin vv. ss. agora,' a seú dispor,
.Miignesla Divina. Tonia-se uni ou dois des-
tes comprimidos depois das refeições, pa-
ra alllviiir-sc de qualquer clór ou lncom-
mudo du estômago, devido a ludigestílo ou
iii-ldez. Os médicos receitam constante-
nie-ntc a Magnesla Divina, o quc prova ser
um remédio uc eonriança. Encontra-se em
tudas as pliarmacias e drogaria», ein pó
ou comprimidos, deliciosamente aroma-
tlzãda.

Ra Cia.mos Sobrinho 8
QUITANDA, 01

NÃO ESTA' SATISFEITO
com a tinta qne usa ?

Experimente a

ATLAS
qne lhe dará Int rim -lati-afai-i--.

CSINA NACIONAL DK INDUSTRIA?
CHIM1CAS

Caixa Postal 1*177 —- Rio do Janeiro

H^^m í ali^^^B É^W Wm. R PWHBI tiJ-"--HHf SSK&I ^S^K flBH£| Mimm rn fl r-Wtmim mw ^_^

VENDA DE BALANÇO
,! Grande abatimento em todos os artigos de Perfumarias e

Roupas Brancas para Homens
%osarlo,01 a 79

PRÓXIMO .A.' A.VE3STIOA
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Todos o s Sports I j?± ]p H£ D
JURY

Sob a/w-eíWetWta <lo jnlc **r. TM-
uni Conti, reunlr-s-V-**, .-hojo, "* l-'1|.
horas o Tribunal *' JtifVt devendo ser
submottHo (( Juljtumento, por crime
rie temurtívn dc ibomlcMk), arl. -»4,
•paru*rtM>ho 2», combinado com o ar-
,tigo 1-3 rio Código Penal» Ai"1-1*""0 Oon'
raflves de *Mouru. . ¦-....',

Consta do llbullu -fine 6a 8 1 |fi hora».
do 20 do novembro do unno próximo
iflmlo, aquello indivíduo, urinado do* um
Dfto. quo tinha nina bola do ohUWOO
ita pontii, na rua Sete do Setembro,
«m fronte d Papelaria Villas Boa», WI-
hrou -dlvcrsus pancadas na Çttbe-ça do
JoSo Daptlstu. í.aniHottl.

A aocilftujto «era. í-eltti pele - 1»*"-
motor publico dr. Mafra'do iAÕt, es-
tando a defesa a cargo dos advoipidos
drs. Awjv.edo Coutinho e -Todo da Cos-
ta Pinnto.

CHRONICA DO FôRO
UMA í*ON*n*SMSÀÇÀQ'-NA 1- VARA

CRIMINAI

penetrar nos aposentos d-wwa seahora,
•furtnndo diversas Jóias uvalladuu om
15:5715000. U

Denunciado o Hirmmarliulo, tol, an-
nul, pronunciado como Incurso no ar-
llfe-o 330, iiarnBrapho -I" do Codlço l e-

lEiHO despacho íol exarado |>ftlO Juiz
da a» Vara Criminal, dr. Álvaro Ber-
ford.

ABSOLVIDO
Vor wutença do homem foi iibiiot-

vido .rolo Boi-«oh Pires Junlor iHo
Julr áa 3- Vara Criminal. O M.OUM-40,
fClra proi-etisudo por ter llludtoo u boa
iv- Uo tiniR menor.
QUERIA OBTER UM KMIMtllsnMO

Foi condommdo pulo Jul-/. dfl 3* VM*
Criminal Alberto Mario -Teixeira Bar-
roso. fi. pena de i unno -de pri-sao col-
lular. grtU> mínimo do art. lí «o dc-
creto 4.780, do 27 do dezembro di

Consta do proeesno que tevrwo\<&-
•bricoú dlvorais usslsnulurus, utitu de

estimo no Banco,„ T,,, conseguir uni ompn
No botequim da rua Francisco &u- •,.. onolni,.„, ,io BrnBll
•nio n. 'IU, Justino de Oliveira, de- „,

¦pois de illspanu- uni tiro com o fim
de intimidar tt Josó liuteí MM»»toli
dns mfios desto a quantia do 210*000.

iP-órseeiitóo o preso por diversos lio-
ptllarcs, foi conduzido ao distrlcto po-
llcial, ondo foi autuado o processado;
•u, -decorridas todas us phases- proces-
sua-o-' os autos íoram conclusos ao

' 
dúla da 1» Vara Criminal, dr. -Lcopol-

do dc J.imu 'qub', por sentença dc hon-
tem, condemnou Justino a 3 annos de
•prlsfio cellular, grão mlnhno do ar-
tigo 356, -comblnudo com o art. u*>8 do
Código Penal.

J/ADRõES PRONUNCIADOS
O juiz da 1" "Vara Criminal, dr. *t,0B-

poldo de Lima, pronunciou Antonlo
Gomes e 'Manoel tidlVfto, como lncur-
bos nu art. 356, combinado com o ar-
H»o 3f.8 do Código Penal.

Os réos touburam do .prodlo da rua
Visconde dc llamaraty n. 74, dlvorsos
objectos próprios para olectrlcidarte.

ESTAVA PROMPTO PARA
OPERAR

"iN5
mente
determfna
ú Pretória
juriaã verbuci
dliviiu nu in*-'
que, a

( qUCtXU.
Por ler sido encontrado no dia tir, cm viria

abril do corrente unno, cerca dc turimru comp
1 1)2 liora na rua fienador lEJUieeblo,
¦junto au muro üa esUiçSò 'dc S. Olo-
go. com diversos objectos próprios pa-
•ra. roubo, tol •eonilomnado poltóluiss da
3» Vara Criminal o rêò Álvaro' Cardoso
& pena dc 1 anno e !) meies do prlsS.ii
cellular, grão medlo do art. 301 do

OpSoCHSSÒ ESTA' PRESCRll-fO
O juiz da 3* A'ara Criminal, dr. Al-

varo Berford, decretou, liontem, a
preecripwó da necãu penal no .pro-
•eesso em quo era aceusado .luso Aris-
tides do Moraes, como incurso no ar-
ligo 331 n.' 2 do Código Penal.

ROUBOU E FOI CONDKMNADO
Por sonlònéa do hontem do dr. juiz

de direito da I" Vara Criminal, foi
fcojijd.èmhado a 16 mezes do urisílu cel-
Juiar, como Incurso uo gitéo mínimo
do art. 356 (lo Código 'Penal, JosC.For-
nandes.

DENUNCIA IMPROCEDENTE
Attendendo íi. ipi-ovu colhida tios mi-

¦tos, o juiz tia 3a 'Vara Criminal jul-
cou improcedente a denuncia contra
¦Ignacio do Loyola Paliei'.

Loyola fora processado flor haver
resistido ft ui-ia5o que *lhc 'fôru dada,
quando.* no dia S dc fevereiro dc 19Ü,
cerca, das 8 1|2 boras, na esquina üa
Praça da Kepubllca, Muni a rua -S—
nador lSuzebio, -desi-espeltava, a 'duaa
moças que -por ali passavam.

EMPREGADO lNFDSIi
KOUiBOU AS JÓIAS DA PATROA
Aproveitando-se -da libordado que

gozava cm casa de d. Julieta da Mot-
ta Cunbn Freire, moradora A rua D.
iMarianna n. 39, o copeiro Sc-hwartz
Taltalo ou Inkalo Schwartz, conseguiu

O DESASTRE POI CASUAL

Eduardo Perolrn do Almeida foi lm-
pronunciado polo Juiz da B" Vara eu-
SfilS vlBlo «lo ter ficado apurada a
cumplicidade no desustro oceorrido iio
dia 1*1 do novombro de 1922, os -J no
ru». na Estrada dos Pilares.

O denunciado, uo conduzir um bondo
da linha Inhaúma, atropolou Josa
Maria Diiis, eausanío-lhe a morte.

EXPEDIENTE
CORTE Hlí APPELLAÇAO

(Recurso crlino. üospuolio <iuo, ces-
anda a eonnosao da -uOmpeUjncIa do
lufzo do direito, manda vao os autos
Ú, Pretória. Nao cabo recurso. Accor-
dam du 4" Câmara.

,*ub* recurso, visto ser meia-
ordonatorlo, do -aospachu que

sejam os aulos romuUluo,
eompolcnlo para Julgai' In

nina vez que u Juiz do
no despacho reconheceu

contrario do que atflrmava a
nau havia caltimnia, somente

ia. qimi, por conncxüu
•nu* 0 juizo d
.. lul;-,'- Injurias vei'

pura. v uc<••..'• .* o jiuo'i* •"!•
baes."

Vlstus. rulaliulus c discutidos ¦¦¦ ¦

aulos do recursu-crimu "•
l|ll0 ,:. recorrente u dr. tíllvli i
«o de Arauju u recurrldu 1
mõt-s da Ilu-U;i:

Accordam os juizes da i
da Corte de Appella-.*». I»-"11»)1"*"-
mente, não tomar conbcclmo o I
recurso, vtotu nao sc tratar ilu no
ulium Jus casos euunicradi s no ai
tlgu 306, du -decreto n. .'•-"•• ut -a
de dezei.tbl-o de 1SU. setidu u d ;;
pucliu recorrido moramento uulena
torlo do feito, para sor o mes mo o
moltldo uo juiz da Protorlti Crimi
nul compulenlo parn processai

. „ crimu de Injurluü verbaes,
,(*:-: cessada a counexão dus uri-
narradutí na queixa.

Custas ua Côrnia da. lcl
Rio de Janeiro, "8 ue

do Ollveira, .presi
Sarmonto — -¦*?,'¦*

b'ranclsi-0 Ce

pIoh deHpuclio ordonatorlo, como bem
salienta o dr. promotor publico no
aeu claro o minucioso quo decorro
de (Ul a fls. ,

1311c nâu co enquadra «ni nonnuin
dos casou enunioiador. no art, 306
do decreto 11,281), de 1911.

Adniittldo, porím, ooto roeurso,
tem ollo do icír processado nus tor-
mos du lei, desdo quo munUinlio o
despacho recorrido de Hs. 160 por
ter ccKüiiJn a oonnox.lo, motivo uni"
co da competência der.lo juizo pura
processar o crime do Injurias ver-
baes, o não sor pormlUi-do nu juhso
criminai nesar-se uestilmonto m> ro-
ciii-ko já admlUldo o lnterposrto;
,Siib'ini ou nulos á í*<iii>erloi* instância,
no prazo legal, quo, comu sempre,
molhor dlril. ,

Rio do Jnneiro. 38 de maio de
1024, — Renato flo Carvalho Tava-
res,
UAMHS l>r> REPRESENTANTE DO

MLVISTEIirO POBMCO EJ1
1» INSTÂNCIA

Esregla Cftinarat
A queixa Col oltere-tidn. por OOis

crime» — calumnia oserlpta o inju-
rliirt verbaes.

Dada a connesao, lmpunha-so a
unidado de juízo. Tormlnado, porôni,
u suiniiiario, o m. in. juiz "a quu"
julgou procedente a queixa somente.

Quanto A.-» injurias vcrbnos, Islo é.
ouanlo im crime pura cujo processo
o juramento linha compelencla iu>^-
nus uni vlrtudo do conneicão. 1*1. lon-
do-se o qilernlanlo uunformudo eom
o dedpaclio, eu, molhor, tendo pas-

1.450

000,
Pui

.'.u'u

Câmara

juw
uma

junliu d
192.1. — Angra
dcnlc — Moraes
elia lu Cuiuiaraes
stírlo Alvlm. , .

Fui 'presente — André
procurador liorai.

SUSTENTAÇÃO 1>U DESPACHO
Egrégia Câmara: .
o despacho recorrido c

polo qual íui roforiiiada
docisuo c ordenada u vem essa.deste
processo ao juizo da 4" l reloria Cri
minai, competento pat-a julgai o do
lictu previsto uo art. 317. leUd*.o°
combinado toro o arl. 31» l.aruB a-
pho 3», umbus du Código Penai, uma
vez quo fui julgada liuproceriome a

queixa na parto relativa ao cr mo do
calumnia o u querelante_sc contot
mou com essa decisão. 

1'crcii-H.

• dc tll
ahterlui'

:*,." pill-eu —
iiietru!--.

Hantuzza, •"•:
Holidago, o,',
Kaliialeru, S

der..
Raposão, 53 kilus
Rei do uuros. ,'

sim-

ti|||||MPHi^HilillllllllllllllHIIIIIIIIHUlllllllllllllliUllll^

AVISO IMPORTANTE J

JL*j&.-VOJL,
IOs proprietários do grande remédio para moléstias

de pelle 
"LAVOL" têm o prazer de commumcai* ^

ao respeitável publico do Brasil, que d ora avante, |
este remédio será vendido "Prompto para uso |
immediato", achando-se á venda em todas as |
Drogarias e Pharmacias, em vidros grandes |

preços reduzidos. |
Lindo na côr e de aroma agradável, é este o remédio | 

»5 j*
mais efficaz nas moléstias de pelle. =

lnnininiiiiniimiiMinHHiiii.iiiiHiiHffliipmiiM
prjATTQ Si iuer 80r íallz cm emPres°B' em n*'rn*

jociots o em amizades, gozar saude, edu-
car a vontade, augineiitar a memória, a lucidez de es-
pi-lto o o vigor physico o viril; agir pelo pensamento 4
distancia, llvrar-ao das influencias estranhas c.doml-
nal-as, vencer as rtlftieuldades da vida e alcançar a fe-
lloldWe o a paz, peca jl o MENSAGEIRO DA FORTK.
NA. Dá-se em -mio ou manda-se pcio Correio, gratts. 80
servo para adultos e não analphabetos. „,._.. „„

Escreva para ARISTÓTELES ITAT.IA, & CA.IXA POS-
TAL 604, — Secclo A — iRua S. José, 6). Mande-noi
nome o endereço, escriptos eom clareza, hoje meBmo.

m swmi
mmtsmmti]

MnOSO BACIU4CIDA fc TOMICO-RCWRAOOa.

THasassyiSíwisrff
KVA IfOlKAft "¦"'¦ moptJANtma

^W\W^m\9Sm\\

* •I

O «en alfaiate Teste»p mal»,
jíôs o -íi»*wb«os be».

O seja aUalúe «sste-o bemt.
" iWs"i>"*vestít«iaos-melhor*. ,-.r

VIJ V. EJtfC. A

ESTRELLA BRANCA
(WHITE STAR)

E TEIUSICARA' QDE KM PARTE ALGUMA SE PODEKA' VES-
TIR EM MELHORES CONüIÇÕES

146-Rua Uruguayana-146

sado oni julgado o despacho na par-
to em que declara Improcedente a
queixa relativamente ft calumnia cs-
cripta, recorreu o (juerelado da ou-
Ira parto du mosmo despacho, dal
(iuu u pronunclarii pur Itijurliw ver-
baes. Òplnundu nesHO recurso, dei
parecei' uo sentido de ser rcmottltlo

processo i'; .pretorla, uniu vez •iue
cosHiiPii ;t foíniosâu, niüfiu linlcu l'«t
cumpotenciii du I" V.-u-u paru. r»i*o-
cessar o crirnu d" Injurias verbaes.

1 Uo accordo com >• íiuo ulilnel, o 'les-
pucliu entàu i-,* •<¦-i-I<io foi relurnia-

| do, acudo ordenada u remessa do
I prncossu ú 1'ri'tnrlH cunipetoute.

I*'.' esto (leiipucluj iiiic reformou o
diroltul outro exaclamenlo na puvtc om uue

pronunciava u |ucrelado; ¦'• dossel
.despacho i|iie ura recorre, não, co-j

itos [ itiu se poderia suppOr, o iiuerclunle.
om nuiu sim uiudu •> tiuerulailo, iillegan- j
Ilu- do i|tie, doelaradu a counexão c i>ru-
g|. 1'osudu i.'unseí|uentementu a jttrladi-

| cijão ua Vara, dosappuroueu a íu--ul-
dade de scindlr us causas, dada pe-
lo art. iir. paragi-aphó 1" da ruoonte
reforma judlclarlu. Mis a hypothuso
em iiuostão.

froliiiilniiriiionte sou do parecer
iltic o cuso nSu •'• de recurso. Si:n-
¦pies despacho ordenatoriu. u despa-1
elin recorrido não •'• nenhum dus
enumerados nu art. HOti do decreto
li, '.<."H3 de -S du dezembro d.e 1011.
liaulvaleu elle, du facto, a uniu. des-
pronuncia, Basta, cntrctilnto. .jiondo-
rar (jue o recorrente é o auerelado
para logo «o tiontlr uuu u ano so
preteurlu com o recurso Interposto
nüo tem rolaijüo com a íu-onunclu.' "Uo uicritis" u uuu se discuto c

i sc, cessada a connuxiio pela uiiai u
Jurisdlcijão se prorogou, esta cunti-
nu'a pryrogada.

A recente Kcfurma Jurídica diu-
püe cm seu art. 67, alias, nãu invoca-
du pclu recorrente, que"Em todus uri ciisus dc cou-

cursu de jurisdlcenu em quu se
liuja dado "as reuniões da» cttU-
tas, quando a autoridade Judi- i Oreme.
ciaria tenliu dc dar sentença ub- Rouleuso,
solutorla oia dcclamtorla da lm-
proccilencla da aotiisaçüo, rela-
tiva aos dcliclos ou Imputaijões
.•iiuis sravees, manterá a sua ju-
rledlcgão aobre us outvos."

A.' primeira vista )i*do parecer
quu assenta nesse dispositivo a pre-
tonijão do recorrente, ainda que este
nãu' o haja citadu. Consldere-so, on-
Iretanlo, quo u referido art. ü;l tala
em sentença o hnprocedencln du ao-
< ,i*-:M.*ãu. Mui nosaas leis dc processo
o.s decisões pelas quaes alguém ú ou
nãu é pronunciado, unamam-se de.s-
ixichos. Não sc lhes aprplica o ter-
mo tíciilcnças. E' casa a technica le-
gal pátria — Cod, do Proc. arts. 1-1-1
o 145: "Reg. n. 120, do lí!!". arts.
:í8."i o -iSB; Dec. n. 0.26U. du LOU.
arlo. -Uu o -GÜ, etc. Kgualmente nos
processos em que lia pronuncia, sú
depois desta é <iuc lia nucusaçao.
Por isso o despacho do pronuncia,
ou Improminelii, julsm procedente,
ou Improcedente, a denuncia ou n
queixa; nunca, porem, a accusai-ao,
cuia expressão C o libello cm taes
procesaotí, o que, portanto, «ó póue ; VOOTBALL
sor julgada procedente ou improce-
uente uas seütenQas finaes.

¦lá que em matéria de competência
por connoxão, a nossa recente Tte-
forma Judiciaria tanto se inspirou
no moderno Cod. do Proc. Penal ita-
liano. nrt.s. lio c -24, não c descabido

iue a Italia c da júris-
Beada a oonnecjão, resti-

tulrem-se os aceusados ao .seu juiz
natural — soiv/.a elie eon cio venga
violato il principio elie Ia seiuonza
dc rulvio alie assise. 6 attrlimüva di
SUlriadizione (Jamitti di üuyaiiKa,
Cod. di Proc. Pen. Cominontato,
1021, pag. Ití-t. II 8).

O citado art. 07 não lem, pois. ap-
plicacio ao cuso; refere-se. ás •seu-
tengati finaes de primeira instância
não aos despachos do pronuncia
ou impronuiiciii. 13, su houve neces-
sldade do uma disposição especial
nesse sentido, assegurnndu aus jul-
;:cs, so para as sentenças finaes, a
prorogação da sua jurlsdlcção, a
conseqüência lógica a tirar-se, :i <-on-
trario ímüisu, é que, não se tratando
de taes sentença*, a cessação da
sonnexão acarreta a da prorogação
ria jurisdicção,

A' vista do exposto, é ile esperar
Egrégia Câmara co-

o rcüur.so, por nüo soi
! easo delie; ou. sc astim nào decidir

.preliminarmente, lhe negue provi-
• ineniu, afim do que. mantido o dee-

paclio recorrido, seja o pror«*so rc-
mettido ã Pretória competente.

Riu dc Janeiro, "0 uc maio ,1o
1021 — Joaquim Henrique Mafra dc
Lací, 2" promotor publico."

Hontem nãu funecionou a D-
, Câmara da Córlo de Appellação.

Hoje, ú liora do costume, rea-
lizar-se-á a sessão da t' Câmara

i (Crime).
CONSELHO DE JUSTIÇA
Devrã reunir-se, sob a presidência

do desembargador Cacianu M. Mon-
'onegro. no dia 17 deste inez, ãs 11
'loras, no edifício da Corto de Ap-
icllação. o Conselho do Justiça do
Hstricto Federal.

Xossa reunião extraordinária, além
!c outro-s a-ssumptos, oecupar-se-á
¦ Conselho dos próximos concursos
io juiz de direito, pre tor o proino-
or publico adjunto.

PROCURADORIA GERAL DO DIS-
TRICTO FEDERAL

Expediente do dia 11 dc julho^ do 19Ü4
Exmo. sr. 'dr. Andrô de Paria Pe-

eira, procurador geral do districto
federai, deu parecer nos seguintes
¦rooessos:

Reoureo crime — X. 1.060 — Re-
orrunte, o Ministério Publico: re-
orrido. Eduardo Marques Pereira.

AppcflaQ&es-crimes-— M. 7,020 —
.ppellante, a Justiça; appellado,
oão do Couto.
N. 7.923 — Appellante. Antbero

Silm; ü{ipcllada, a Jaslicu,

1'URF
A CORRIDA I>K AMANHA, XO

•JOOKEX CLUU
Para o Importante meeting _ do

amanhã, no hippodromo do ti. Wall-
cinco Xavier, otltfto, mulii ou nicnos
ufc-cnladas us sonulntos montoriasi

i.» pareô — "Pardal" — 1.Ü00 me-
tr<-riipi'ii, 

08 kilos — C. Pernandez.
1-lorôo, 611 ItUos — Duvidoso cor-

l'°Prasoso. 
Bl kilos — T. Batista. .

Bahia, BJ Ullos — Tt. AniuJo.
Beiii. 50 ltilos -- C. Ferreira.
Bolívia, 51 ItUos -- Nflo correra
:!," parco — "Llnler

metros,
CàpatOÜ, nl ltilos ¦— T. Eni.lsta.
Quorol, 53 Ullus -- lt. ArunJo.
Vundulo, ü'< ldlus — A. FWJO.
Gigante, BQ ldlus — C. fernun-

' 
GraBspopct, -10 ltilos •— •?• Blt"

i ptlstu. , ...
;*i," pareô — Crlaofio Nacional ¦-

i 1 ."(io metros.
I Regente, s:t Wlos — D. U'pev..

Paranan, r,l kilos — J. bMpbai.
Plmonta, 51 ltilos — W. tilnm.
Ploridor, BO ltilos — A. Feljô ise

correr).
Cnriipá, "•:! kilos -— D. \az.
Trltão, 33 lcllos — C. Fernan-

Plraju', r,:i kilos —- D. Suarez.
Palés, 51 ltilos — L'. Souza.
Baroneza, 5.1 kilos — T. ü.itista.
•Burlo. 611 ku»*-: — R. Araújo.
Paniuo, ~y-'< kilos — N. Uonzalez.
Barbara, 51 kilos — 1. Soares.
O.s deimils Inscriptos nau corre-
rão. ., , --n¦1." parco -- "Hvll Eyc — 1. i"0
mel rus.

Nussau, 54 kilus*-- C Creio*--.
Basin-í. IS kilus-***— fl. Astorgu,
üruaye, 50 ltilos — C. Fernan-

°Detnwuê, 
52 kilos — C. Ferreira.

I Liberte. 55 kilus -- Levy
relra.

Querullu, Ti
;,." parco

J. ?60 metroí
Liicruu, 50
Hercules, i

dez,
Ari*-.-'-*-'- ltl
NynisKy» •'
i ilymi
Llrô,
Iflrusól, 50
B." parco

metros.
Salerno, .'•>
Butriciu, ."i;!
Tlicbas, 5!1 I-

dez.
Mire. 52 kllu
Alsuclanu.

correr.
Molecote, óõ kilus
7." purco - * il. P

.— :i,-J00 metros.
Mehemel-All, 50 kilus

listn.
Visigudo, 53 kilus - K. Arauju.
JSdun, 50 kilus - .1. Sulfate.
Albcnlr,, ,VJ kilus — Duvidoso cur-

Metrópole, 50 kilos — C. Fernan-
der.. , -•perlinuz, 50 kilos -— V. Suarez.

Rondou. 53 liüus -• Nãu correra.
Bla Boy" — 1.000

Una iniciativa louvável
AOnADBCIMürNTO AO GOVERNA-

DOU DA CIDADE

,\o que oUvH, o ar. prefeito do Dia-

0 café e o seu uso

Per-

Mios  W. Lima,
- "Sul America'

kilus — .1.
1 kilus —

Sulfato.
C. Fernan-

li uilus — .V. Gonzalez.
17 kilus — K. Ãstorga.
Ití kilos — I.. tiu Souza,
Mios — U. Suarez.

lios --• J. Escobar."Sulistar"' —- l.^'*-'

kilos
kilos
kilus

li. Suarez.
_ Ch. lluuglituii.

C. Fernan-

- T
kllo

. Batista,.. _-. uuvidoso

. c. Ferreira."Jockey Club"

T. Ba-

Kilos — \v. Lima.
kilos — A. Feijó.

, Kilos — C. Fernan

trteto Federal vae conswuir no Lar-

go da Lapa, om um recanto, que

sempro serviu de mlclorlo c ponto
de malandragem, um edlíiclo dcsll-

nado u uma escola.
Essa Iniciativa, •*•*, ser verU.tclelra,

ao merece os .applausos do iodos

(iiltitlleu que acompanham u so In-

teressam pelo adeantainento *a nos-

Kl capital, quer pelo lado material,

em dotar affuoHe logradouro pubiloo
com um próprio que venha enrique-

ceroembellezar: quer pelo lado mo-

ral, pela vantagem dc mais uma nova

escola a ser criada, unde alsnmas

dezenas de crianças daquello bairro

poderão receber quotidianamente ('•'.-

sc pão do espirito que i o saber.
Tambem 6 digna dc oncomlos a

acção do sr. Alaor Prata, na parto

que so refere ao ombellezamento do

Uirso da Lapa c do Passeio Publl-

eu e, ao mesmo tempo, procurando
desafogar o trafego tio voliieuloe,
com o alinhamento da rua Teixeira

do Freitas, á Avenida Mem de Sã.

que trarão, certamente, resultados

benéficos, nãu só para as viaturas

como para us podestres.
A íaixa du terreno tirada uu Pas-

seio Publicu para alargamento da

rna Teixeira dc Freitas, nãu veiu

prejudicar, nem tão pouco afetar

aquelles logradouros como inuitu:;

Julgaram, condentnando essa inicia-

tiva.
Muito au contrario, além du am-

pila:- uma artéria, identificando-a ¦*¦

uma outra, para ultonuar us con-

slantes atropelos u vexames sofíridoa

peia população, trouxe a Vantagem

da esthetica 
' 

urbana, acabando-sc
com o aleijâu que se notava logo ã

primeira vista de quem sc dirigisse

da Avenida Mem de Sá. cm direcção

á Praia da Lapa.
As obras Iniciadas nas artéria-;

acima indicadas vem patentear no

publicu u interesso du sr. prefeito

pelas questões altinentes au pro-

gresso da cidade. Restu que o go-

vernador da cidade não se demore

em construir a escola, aproveitando
aquella faixa d« lerrcnu onde malan-

dros se açoitam, prejudicando a vi-

ainhança.
Receba u Jr. Alaor Prata as lio-

monagelts u os applausos du

.Mattos interessados.

A Câmara do Commercio Interna-
cional do llrasil, pelo seu licpurt.i-
mento de tiltra-inar (Overstau Dc-
paricnienti, mantendo actlva propa-
ganda do Brasil, expediu a todos Oi
cônsules brasileiros uma circular,
acompanhando um c.**»do do profe-s-
sor Prencotl, du Instituto -de Síassar
chusotts.

A circular du C.imara do Com-
iiiwcio lnternaelonal do Brasil, pode]
aos cônsules quo obtcnhuiu a publl- i
c-Hçãu nos Jornacs dan cidade." em .
quo túnccioivam as conclusões do|
professor americano, as quaos foram ,
tradualdas polii Secretaria da Cama- '
ra, em íranct"-s, inglez, allcro-to, lies-
panhoí o Italiano.

O estudo sobre o caie, intitula-se"A uülidu.ie do cafí. A benéfica
acção do seu uso" o íi concebido
nestes termos:"O café não í rtoolvo eomo bebi-
da — tal foi a conclusão a que che-
gou o professor Samuel Proscott, du
Instituto do Teclinulosla de Massa-
chusotts, depois do tros annos de
pesqulzas quo Importaram om ío.Ouu
doliares.

O cafe não s6 hfto 6 nocivo, conto
ao contrario, é uni auxiliar du ac.tlvl-
ilude physica o mental do Indivíduo,
afflrmu o professor.

Falando nu Sociedade Nacional de
Torradores do Café desta cidade |
(Nallomil Coito Koasters Associa-
tlull), disse elle une o e.i fi"* •¦ um |
agente contra a fadiga i* dosonvolvu
a capacidade para o trabulllo mus-
culur c o puder 'de concontraçãu ne-
cessario nu esforço mentul.

O professor Proscott 6 o chefe do
departamento do biologia o du suu-
do publica do instituiu dc Tochnolo-
glu de Boston, um dus grandes no-
mes 'da sciencia mundial, leiido-lhc
sido confiada a direcção dos estudos
especiaes promovidos polua homens
du caíé. paru so estabelecer definiu-
vamenie a verdade ;( respeito dessa
produeto. As múltiplas experiências
que se houveram de fazer c repetir
no curso das iuvcstlgaçoci) resulta-
ram na formação dc urn (i*rf*.'llu la-
boratorlo.

Xu seu dlsvurso disso o professor
Proscott:"D.cpois dc examinar iodas as op',-
niôes, de considerar, sen: espirito
preconcebido, tudus us elementos do
assuniptu, us resultados ubtidos de-
bulNu du mais rigoroso '-controle"!
não nos levam **'• conclusão lc qu-. ul
cafe sela uma bebida nociva para a J
yeueraildadu das pessoas; no con-
trario, u historia ria experiência hu- I

I mana. tanto quanto do resultado ri.-i I
ux-perimentaQ&o scientlflcu dcmon-
slra que " café •'• una bebldu qne.
quando coiivcnlontenicntu prepara-
Ja o criteriosamente n.-.id.', ree.on-
Corta o organismo o estimula as
idéas, augmenta :, actividade mental
e physica, e pódc ser considerado,
antes, eomo um auxiliar do que como
uni arruinado** du civilização.

Convenientemente preparado, u
café é dc effeito notável,
lanio e restaurudor contra :

;:»fido, por Isto, auxiliai- do trabalha
cerebral.

A suu :ieç,'iu benéfica m.-o o acom-
panH-adn de nonhnma ai-çãn dopre»-
alva, Com o eafo nflo se hoIk tam-
iioni formac&o de "habito orjanlco .
o nãu lm necessidade de quantidadou
tviia vea maiores puta qne u ImiIIw*
dro obtonha us efteltos ustlmulante-j
contidos nesao produeto. A aogâo ii«
cafeína com rrlncftu Os faouldafles
visuaes, jaVlc ser comparada ii lu-
brlflcacílo das machinas, embora u
analogia nãu seja perfeita, — •«*
mura do Commcrclu Internacional Jo
Brasil."

Delsgasia do Docimo Nano
Districto Policial

O dr. Manoel Justo Fablar.o, de-
lesado do 19° .distrlcto policial:

Faz suber a todos nue o presente
edital eom o prazo do vinte dias

(20), virem ou delle tiverem uoíi-
cia, que estã sendo processado pur
esta delegacia, como contra-rentot d.,

art. 32, paragraplio unlco da lei nu-
mero 2.321, dc 30 dc dessembro dc,

l!Uü. o réu JoSo Pallut. K cumu nSe
tenha sido possível lntimal-o pes-

'soalmonte, 
pelo presente o cita e

chama a compareceu nesta delega-
cia nu dia vinto c ultu do corrente*
fts 13 horas, afim dc se ver Kocea-
sar. l-i para que chegue ao conliee! -

mentu de todos e do dito reo, man-

dou passar o presonte editai, quo
.-.era publicado lio "Diário Offlciai"

« afixado na sala do audiências desta

delegacia. Oulroslm, faz mais sabor
i que as audlonclas da delegacia s*o

| diária u tem logar na Avenida Ama.-
I ro Cavalcanti u. «• Meyer. Dado ¦>

passado nesta Capital, oni 7 do Jn-
lho <le l'JS'1. 1,; eu' Álvaro Cola», **•

crivão, escrovl. — >I. àusia FaWano.

llio de Janciru, V de Julho dc 1924.

l*;.*l... conforme. -- O e:.-cnvão, AKm-

rt> tolíVs.
, BxtraWo do "Dlarlo Official").

Agencia Brasilsira de Marcas
e Patentes

-RCCHN1SR & o.
Ti'. t.ob. Kio. S. Bo«i«.Ouvidor, •!

. tí. Paulo

30:000S000

, K • Astorga.
kilus — G.

0 bilhete u. .M7í>.', premsío '-om rtts
: a(i-OU(i*OOU, nu popular e acreditada lote*

do, u : ,•(¦*. uo lisudo du ltlo, cxlr»lda nonteai, rei
istimu- i vendido ns ilapiial Kcderal.
fadiga. ^.-^ik*»—* —

, acção dn cafeína, que ag'* ,
systema nervosu central, i
moderadamente a acção du !
aasn-.fnla. u podei* do irabi

devido •
sobre o
Provoca

• oração,
lho muscular c
eüitctntru(jHO noa

a capacidade de —
¦,-sforços Mietitaes. *v-

¦*»—*»••*.

Cumpiidfl de SanfAnna
Prof. Ue Direito Civil na* UnivcrsíOado

Esc. kua 1" di; Março ti,
•iOJS — Ites. cul ü-BOJ.

r-j.- **\

1 kilos — P. Kalinan.
U1VKUSAS NOTICIAS

Sob a moiuta do li. Arauju, Que-
rol galopou forto. hontem. no Jo-
ckcy Club. a distancia do 1.450 me-
tros'. marcando optimo lempo.

 Mo Itamaraty, trabalharam de
galopo largo, dirigidos por Timóteo ¦
Batista, us animaes Minii AJ.I o Rio |
Pardo, Inseriptus para a corrida de ¦
segunda-feira.

Pnrani entregues au entralneur
JosC Lourenço us animaes Coctjui-
Jan o Salvatus.

Serã rli; n l Asturga u pilcuto do
cional Xijinsky. no premiu 

"Su!

America", da corrida de amanha.
 Oa pensionistas do entralneur

Fernando Barroso alistados nus muo-
tinws do amanhã o depois no Jockey
Olulj. terão a direcção du jockey Ti-
íiiuleu Batista.

Tendo experimentado sensíveis
i melhorns, é provável que participe*

reunião ile amanhã, o nacional

Vindictas políticas,
lConta-se dc um chefe político do

interior que, subindu au poder no

tempo Ja munurcMa, cuidou, antes

do qualquer oiilro acto, de inaudar

raspar, nu livro -dc actas da Cama-

ra Municipal, o nome de tudus os

prefeitos e intendentes que perlonoe-

Concurso de Quadras & Sonetos

Iguns mais uü nei'0.

| da
He
vida.

A ASSISTÊNCIA AOS
A. M. .10. A.

Dtirauto o mo***, inia-sadu, cerca do
45 uni) pesson.s presenciaram os H
matei)es da A. M. K. A., o que dá
uma medida do cerca do 3.000 pes-
soas por jogo, não incluindo os so-
cios o íiimilins dos clubs em cujos
•campos se realizaram os jogos; -

A. média dc 3.000 pessoas por jo-
eo está comtudo iunge da realidade,
pois houvo Jugus cum assistência In-
terior a TOU possuas, como houve
Jugus cum cerca de 1S.O0O assiston-

vam ao partido adverso.

Sc actualmente uão so verificam

casos semelhantes, oceorrem de

quando em quando,
monos -parecidos.

Haja vista o que acaba de sttece-

der um Santa .Maria Magdalena, nu

Estado do Uio, conforme telegram-

ma divulgado na Imprensa.

O novo yrcCeito mandou retirar o

retrato a oleo do ex-prosidente Paul
«sol- Velgai que, na administração esta-

dual, mandara installar ali unia ttsi-

na hydraullca e realizara outros im-
JOCOS DA portantos melhoramentos.

Com e»ja resolução, o chefo do

Fica instituído nesta secção!
mais um concurso literário e
este de (-tiadras soltas e sone-
tos. As prodiícções enviadas a
concurso só poderão ser lyricas
ou humorísticas. Não serão lo-
mudos em consideração os Ira-
balhos que nào forem desse ge-

Só herâo pubKcadas » pro-
dticçòcs julgadas interessantes.

Prêmios: para a melhor pro-
dtHição tyrica uma collecçao de
lindos romances c para a me-
Ihoi* producção humorística
uma assignatura do O JOR-
NAL.

DECLARAÇÕES

t A' vista do
l que não tuine' nhcciliiuiito do

U.-1S6
7.507
3.0*1 D
3.781
3.730
¦:.«';:;

-.'. .--'SO
2 .113
1-.034
I .So-i
1.6-10
1,177

016

¦Segundo »^, úados eiialiBiico.-; Ja
Associação Metropolitana, foram a»
seguintes us concorrências aos seue
Jogos (numero de pessoas)):
Flamengo x Fluminense.
Fluminense :¦: Hellenico .
S. Chritítovãu :; Flamengo
Botafogo :; Flamengo . .
Bangu' ;; Botafogo . . .
Brasil x Fluminense . . .
Bangu' x S. Christovão .
America x Bangu1 • ¦ •
Hellenico x S. Uhrislovão
Botafogo x Hellenico . .
America, x Hellenico . .
Rrusli x Botafogo . . .
S. Christovão :*,* Brasil . .

A. M. 15. A.
L*'m virtudo da impussibilidade em

que se acham \arioa athletas de lo-
mar parte nas suas competições, loi
resolvido nãu so realizar todas*
aquellas que estão marcadas para o
dia I'J do mev, do julho corrente.

CAPANEMA I*. C.
Siui idu a Tatibatc

Talvoz lenha <lc ser transferida a
ida do Capanema F. C. a. Taubaté,
devido á falta de communieação eom
aquella cidade paulista.

Ü presidente do Capanema, dr.
Durval de Oliveira, aguarda o retsla-
bolecimonto do trafego telegraphico
oii tcleplMmico oom :i* cidades pau-
listou, aXvai de entender-3e directa-
mente oom n directoria du Sport
Club Taubaté. sobre a possibilidade
da realização da partida amistosa,
marcada para o dia 1 I de julho cor-
rente. A transferencia do match tra-
rá vantagens para o Capanema, que
se viu privado do concurso dc dois
valiosos elemento»; — Ajacio, do An-
daralvy. c Xilo, do Piuminense. A dt-
reotoria. comtudo, mantém e-sperun-
ça.s de «ceber confirmação do con-
vite, logo -que fiquem reetabelecidas
as linhas dc communicação com a
adeàntàdà cidade pau-ista.

executivo local ha do ter ficado ju-'

biloso como su houvesse praticado
a mais alevantada acção que fosse

possível levar a cabo um homem de

governo. Certamente, para completar

„ gesto, ordenará ciue seja. destruída

a mencionada usina c demolidos to-

dos os emprehendimentos que o ad-

ministrado!- malsinudo eífectuuu na-

quella terra.
Otn.ro retrato a oleu, o du actual

presidente, estará por certo a estas

horas substituindo o do sr. Tíatil

Veiga, o a esse o sr. prefeito engrl-

naldará com as flores mais odorite-

ras.,.. Atú quando, não sabemos.

Com as voltas que a politica dâ, não

será *de espantar que s. s., antes mes-

rno do fim du tjuadriemiio, esteja

urropondldo como.... Santa Maria

Magdalena...
tTranscriptu do ".Jornal du Com-

incrciu'', de Recife).

Secretaria da Insti-nccão do Estado do Espirito
Santo

BXXTAIi DK OON-CVRaHNCIIA

TV urdem du Exroo. Sr. -SeoraUrio da Inntrooçfci. <fe«*íK>
aebur-íu abcria ooncurroiicla publica para o forcodmento do
material escolar abaixo derü-iniinaílo, ikwürauto aoei e«íel>elecè-
mentos de ensino do Bíla>do. ^^

Ae propostas derorão ser reinettiduíi iu> Otwetor do XX-
podiente do. Se<sre*aria do. Instracrrão, em envotacroo SbcübA»,
com o subscripto — Propoom.

\s propontae serão veriricadae ú. vista, dos interwsados. cn
de seus reprasontaotes, no dia 'Mi dc Julho do «imiit. an»». in
15 horas, na Seotfin do Expediente da nwBim Sewreitorte, o>-
vendo delia* co-natar oe preços <te <=a^«* artfeo, par tmW-Mle, e.
seguidíunentc. por quamüdíide.  

O julgajnento da proçosta será. íe*to pareeUadaíaBírte, sus»»

preferida a do Boitante que frropuaer, p» «ewripio, tnrtor al»-
timento o oRorecer artigo de rurihor q.ualldado.

N-io comparecendo oe ooncumente», ou «eus m>vtmenIX3iim
íi apreciaça-o da proposta entrefue, corrent c-ssa â

Aa propotfUis de^río ser cscrFptas em tres
«mèndas ou raauras. com os pr*w>s nwnoionaiJas m? nxfcamo •
em algarismo.

Os licitautes de pnnjaü cmimifireiaís entranha-s cítrowiSio U--
sser -constar da propcmta todaa as teeptaaa de e»"^W *-•*>¦

pacho seguro. cmhaUasem, dí* modo aoe tt mercadoela mw
livre do qualquer onti*. d*oÜc qne ceteja embarcada, desite qnatt-
lo correrão pos- conta do comprador as demais -dc-apej-aa.

Secção do Expediente da. Secretaria, da. Instrucção tio Ty>-

lado dÓ Brpn-ito Santo, em 2S d« -lunho do 1924..* - Suetotu*
da Bescndo Peixoto, T>.r«Btar, ^^

IÕ0 oartuiraa escolares, do aoeordo com o modelo abaim.
jendo 250 tamanlio maior, 130 tamanho -médio c 50 tea»*»a,

(3)

!

PIANO DE CONCERTO
Vende-se um, de méis ciuda, dc optl-

mo autor allemio. Vir u traur na tua
Buarque de Mscsdo, 48, dü 0 ás lí

,'kmu.

Optima idéa
O combate ao unalphabelismo no ;

Brasil ú uma das boas medidas lo-

inaJas pela nossa imprensa.
Criam-se ligas, associações, abrem-

30 csculas particulares nos bairros

mais populares ido nio dc Janeiro,

mas a grande hydra, causa dc ta:i-

tos males, parece cada ver. mais aleu-

lada se turno.
forque a Prefeitura náo estabe-ic-

cc uma multa aquelles que uas fa-

chadas dos prédios ou annuncios uas

paredes, ein estabelecimentos com-

merciaes, -dão verdadeiras cinca das

na lingua portusueza, com grande

prejíiizo á nossa infância V
A. 13.

Malas o artigas de viagem
\ "Caía Marinho" e->tá fazendo u ven-

da' do woo u seu sfoek, por meno*; do
custo, tudo o nue ha de melhor em -jür-i
dc lei. fjurni .-pmer tor malas superiores,
aproveite a occa3*tão. E' na rua sete dc
Selcraliro, M. ¦— ««sei Jo*toim *¦¦
neke.

3 duxlas dc cadeiras dogmogtwete OAra. uso de -profesoertí,
¦ibveudo aer artigo de regular qualidade.

100 coatadore6 srttohaBieos, com 100 boünlias cadê. uia**.
100 tympanoa de qniOidaites «versa*.
100 bandeiraa naidonaes, de lm4*x)76.
60 pares de ferros para carteiras, dc ancòr-Jo com o nwMo

acima apresentado.
S0 pares ile ferres peja carteiras ind*ridua~s, gradusuj»».
200 t inteiros com tampa de metal, p»cu uso nas carteara».
2t)ü ditos ac vidro. .

COQUELUCHE DR. JUUO VIEIRA
OCVIDOS, -(JUHZ PJ GAIU3ASTA

Trata-se com a Coquehichina I A«»emWéa ti — q»*^.*»" —: *•
tàSíl-JSaAS »E AOT53TAEO» [t-i 

'"-*- -'-*—-*— •"« -, Praia do Bo-feàtaB*», -i-O •— *3nl »•

WÉHHgHÉBÉBBBi BBSBSBI ¦mstfpiiw* rrrrnr^rsr.--Tcg-aawa^ .,:¦..,. i.y\.
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Visita» 1 HCHE01IÜET1 PJBiSUSE

A.VMVERtiAniOS
Khxoiii anuos hoje:
A menina Gonllee, fillta do capitão

José Lula Coelho dc Atfuliir o dona
Ucor.iflna Açu lar.

— A menina Amolia, filha do d»a-
puuhantu d* Companhia Nacional do
Navogaçio Costeira, a*. Antonlno
Portugal.

 O at. Jow; Mlhiard, fmwclona-
•ln da Repartição ilcral doo Telegra-
iihos, filho do Ar. OmvuHo Alvos
Mllnard.

A ocnliorila .Margarida de Car-
valho, -filha do sr. Bernardo de Car-
valho o d. Emilia .Santos Carvalho.

(JONTK.YTO NCPOIAL
Conúralou cusunionto com a se-

nhorlta Adalglzu, Vieira, filha do ar.
Aatonlo Viciiu, o sobrinha do sr.
rwuocenclo Vltttl dos Anjon, alto
(unootonurlo da Central do Braail, o
si-, Mario Forrolru Gome», funcclo-
nurlo da ilepartlçãy dc Águas e
Obruti I'.ubllcua..
XI .'l-CIAS

Conaoriilam-se hoje u .«•. Luolano
Romano, funcclonario da Policia Cl-
Til, e :\ senhorita Roslna Rraheavlllu,
fHhe du -ir. Vicente ITrancavllla, ne-
goclunlu em nossa praça.

O acto civil terá logar ús 15 ho-
ras, na rcflldoncla dos paos da .io!va.
ú. rua du Chlcliorro, i-U, paraiiym-1
phando-u por parte, do noivo, «u
ii-mão dr. Jusí Itumano o d, Itália
Romuiiu Henrique, u por parto da,

tiulva. o sr. Vlccntu Uomano, pae do
nohu. u religioso reallüar-se-íi úi) 17 j
hurus na '.-b''''.!a do K. Josc, Hcrvliiüjj
do iiadi-iiihotí. pur parto do noivo.
u sr, Jülvlro ltoiuanu, do alto com-
niercio u osposa, u por parle du noi-
va o major Catscritlru de Moura e cs-
jioea •

SOüEMXlU.VUES
Xu escola pratica dc Commercio

Avalfred. roallza-su, boje, a solemul-
dada dn, colia çfio do Brio da turma
do 19'- 8.

A' ecremoniu sor_ presidida polo
.|i-. Plntu da Itocli-. e. terá logar ka
¦.'.u hov_*s, ua rua ri. José, 100,

RIJOEfCÚES
Coniniemurando a dato dc il dc

julho, o embaixador dc K-ia-iiç-a, tn*.
Alexandre Conty. offoruuwá, tis I1'
hora:-:, uma recep-jüu, ao corpo dlplo-
matteo, u ãs altas autoridades du
pais, recebendo ainda us ropreson-

frmiccuaa, llba-

ti

NO CONGRESSO

SENADO A<

A SliSfUO DE HONTEM
Aceusando a lista da porta a pre-

sença de 117 senadores, lol aberta a
scsmio, sendo approvada sem debate,
a acta da rouTll&o anterior, dopoltl
de terem declarado os sr.s.: Mendes
Tavareí, Llllz Torrei', LiUlz Adolpho,
Soares dos Santos. Alfredo Bllls,
Barbosa Lima e Antônio Frulrc. ciue,
so uHtlvwiaem preeentos íi sensfto da
véspera, teriam votado pela appro-
vjn-fio do requerimento do sr. Buono
Brund&o, hypotbecamlo a solidarle-
iludo do tíenado aos governos (e-
deral e pairllsui e ás forças urinadas
om luta pela legalidade.

XAo houve, e.vpedientu o foram II-
dos parecere-i du Cuniintstwo de Con-
stllulçao , jíl divulgados.

A OIVUKM DU DIA
Passando' ã' ordom do dia, Coram,

sem debate, approvadas as seguinte?
maiorias: indlcaçilo da mesa, man-
dando Incluir no Regimento Interno
dlupastçÒoH esp 't:!aes .que regulam u
uprcsonlaçfio, u discussão c a voui-
ção do proposta do reforma consti-
tuclonal; o proposição du Câmara,
que prorogu o prazo estabelecido no
ríuoroto n, 1,1151), dc 1923, para o
raglstro do diploma.:, oxpcdldoa pela
Escola do lOngenhartu .\lucl;enzie

i 'uliegc,
Mureuda

hoje, lol le

.,., üuiidoiilo Urite, que jumltlUOU U
stu parecer, dado na Comirtlfsuu dt
Financia, contra a conOi*:>Ao du vor-
ba para a publicação du RoVlUta do
Supremo Tribunal l-LTloral.

IrtíO, como r-ísposia as erlticus iel*
tus na Imprensa contra o referido
parecer.

Multo aparuado pelo «r. J""o
Santos, o orador deixou etn eviden-

1 cltt que não contrariava n doutrina
de que ao Supremo Tribunal Federal
cabo organizai' os serviços do sua
secretaria 0 providenciar soberana*
mento para li respectiva cteouquo,
Combater, sim, o Cacto, do ficar uma
publicação offlcial Ulo lealva aos
cofres do T-hosouro eomo ficava a
"Rovista do supremo Tribunal Vo-
durai".

O orudor foi advertido pclu pro-
«Idento do que estava finda u hora
do expediente e pediu lhe fosso du-
da u palavra, paru continuar seu
discurso, depois de esgotada a or-
dem do dlu.

VKTt) UM-ltOVADO
A ordem do dia

presença do 180
julgados objecto. d
projectos. uuo já

tevo Inicio com a
daputndos, sendo

.- deliberação dois
publicamos, dos

Ubalocldu» iu> ><-|ial publtady no
"Dlarlo Offlulal") *-'• hoje,

— Pela Directoria rto Interior, to*
ram despachado-- os seitillnli-c rírçuo-
rlnienlo-: Kauny Kautlít - So Ue-
poli! da nuturutUiçí-o de seu marido
nada a rcqüercnlo sor attendldn: Ml-
suei Abruhfio tílluml, residente ern
CalagUUM, Mlnus — Declare u fl-
llui*f-u u ii d:'iu l,u s-'" nascimento!
tturesonto atieíitado de residi-ii;la no
Brasil, hu mais dv dois unnos,

POLICIA
Bsiá de dln a Pollclu Contra! u

•;• delegacia auxiliar •
r.i.wrinA fi-vii,

BervlÇO para ImJe: dlu á sede •e,i-

trai, fiscal Domingos o iijuduun
Soares; ronda geral, fiscaes Aliuel-
da. Carvalho, Acelynu, üvldlo o
Santos Nevto e ajudantes P.uílnu o
.silveira .

,uniforme 8o.
 Foram excluídos da corporação

os guardas 
"iü'.1 '' 1-0H8,

 perderam os rcnclniuiuos cor-
rãSPOndeiltCH aos dias ile nille-lioli-

l'4ti Ju.'a, 01)
cllrnatologlctti Jore Kebellu da t'i.-i
vu, -soladur du iJiMolu \V'i*ncet!u'.i j
Bruv. u loàu blvangeltotu Silveira dai
Vloitu. diri-clor da Bscolu, de Apreii-
dlMS Artífices do S. Paulo.

O sr. Mlütiel Caliuon enviou uni I
aviso «o Tribunal do Conta*, cm!
dma de hontem, solicitando recon- j
slderuçiu Ua d^cirío du mesmo 

'I'rl-

liunul que negou reglstru ao contra-j
:o cotehradu com u professor Arso* i
nio Piiitenians, |iara servir na qua-
lldadu de tochnico gonetlt>ia do seu,
.Ministério.
No Ministério da Viação

Por acto de hontem, o irtlnistro i

1 promoveu. ],,>[¦ antigüidade, u ngen-
to do 1* classe da listrada de forro |
lllo d'Ouro, u de '-", Henrique Lor-1
réa Barbosa,

 Tendo a Repartição dos leio-
graphos necessidade do adquirir dl- i
versos inaterlaw destinados uoa sei'- l
vlcoa tio uonstrucsOes u reeuiwtru-
cções das linhas lelegraphleutJ. na
Importância de '2H.'Mil libra..-, equl-j

I valentes n 207:«34Í000. ouro, uo
do 27. o sr. Francisco Su

ordem do dlu
iHtla. :i sessão.

nu ra

sr, Anthero
• seus aniigos,

*'|>Í<J* llie", 11-i

•e-HoLfl, rcali- |
l!l lioras, um i

titnteM das sociedade

OOXVESCOTES
'Km liomeníigoiTi ao

JSaronl, um grupo dc
reallüuni anmnli.1, um
represa do Hio d'Ouro
(IL\S DA.VSAM1ES

Nüri sitlOcã üu lJa|a'(
na-se hoje, das IV ;''tj
cha. doinsa-ntc, .

 .\ sumida dos llotcis Palaco
Tara •realizai", amanhã, um oliã dan-
füllte, nos salões l-uiz XVI do Copa-
ca.bu.nu Palace-Hotol.

As ciansus tcrfto inicio :is l > no-
rou, tomando parte numerosa of-
chestra "jaia-bainl" -

 A admlnidivaçiio do Hofcl-0'lo-
ria. rcallnurã, untuiih». das 17 as J!)
horas, um chii dansante.

— No Dole! Hulsso, lera logar, uu
dia l'J du fluente, um oliã dansante,
om üciiofioiu dos orphãos do Diopcu-
Í33jr'.í> do tí. Jü..c.

í-BSTAS
A Ulruolurla do Orphcão Portu-

guej fará uffuutuur uma festa no
-dia 20 do corrente, em homenagem
ã dlreclorlii »uu ailufhitstrou u po-
i-iado social próximo pusiiudo.

 A directorio ua Cru:-:ada Naclo-
«ai contra a Tuberculoso adiou ate
deliberação ullorlur u baile quç de-
.via rcallaav-so no dia 19 no Ciub dos
Diários um beneficio do Sanatório
infantil de .Nogueira.

nOSJ-EIJliS II VIAJANT15S
\ bordo do "Alntanzora", parti-

rã, para a liuropu. o clr. Joaquim
iPearotso, conselheiro da limbaixada
do Portugal nesta capital

CAMARA
O Oir; HOCVK NO EJlI-JSDIKNTÜ

i: .VA O-P.DK.M Dt) OIA
'lnleiada eom !i presença de í>7 oe-

pulados, ;'. sessão. de hontem foi
lireaidlda iielo cr. Arnolpho A-sevcdo
o scurclarluda pelos srs. tleilor de
.Suuja c Ooniliib-oH Ijarbusu.

¦Subrc u acta, flí-oruiii dcclaraçõos
du volu us :::s. Nogueira Penldo.
Pcri-elra Lima, l.,uU Uuuruua, Cal-
dino Filho u Pereira .Moacyr, Appro-
vada u acta, iiassuu u. ser lido o cx-
pcdlcntu, cujos papeis corcucraiu dc
importância,

A MJENSAÓláji •>'/• SOWDAU1K-
HA Dl'.

|i'lndu a ebiií-a du expediente, o
pruuideuto uoinniunlcou que, nu tur-
dc anterior, a connnissãu com-podta| i,,-U:
duy niurnbroa «"!« modu c dori uraUoretí
uio- iralaram dos HUcccssua de São
Paulo, no mesmo dlu, Uiiliu compa-
rocidu ao palácio do Cultoto, onde
su desempenhara da Incumbência de
apresentar au presidento da rtepu-
blk-a a moção de «olidurledude up-
pruvudu íielít Cumaru.

\otu du i*i;z..\n
Pelo ò.\ FunsOcu Hermes, Ioi pro-

dualdo o eluglo da personulidadu de
homem publico do gonural Vespa-
siano do Albuquerque, ü orador con-
ciulti requerendo que, cumo lionieua-
gem á memória du mcsnío, fosse
inseriu em acta uni voto du profun-
du poitar o que, ã sua familia. l'*S»se
IraiisuiiUidu uni tolcgrauima dc pe-
zames,

lüsso ruquerlinouto leve approva-
,;üo unaiilmu, depois du haver u >•:'•
Simões Lopes so associado ao mes-
mu. em nomo da representação sul-
rio-gruuduuse.
\ V1S11BA I'A1LV A IUSV1STA DO

SUPREMO TRIBUNAL
lissolou a hora do expodlonto o

•srs. Cezar du Musaíltaen <> Nlcanor
do Nasclmuntu o approvadas varias
resoluções finaes,

Feita a chamada, do accordo eom
o roglmento, para a votação notnl-
ir.-il Uo projecto, velado, man.lande
dividir em ordenado o gratificação
os vonclniuntos dus -ruardus deslntu-
iiíioui-es de -' clusso da Saudo Pu-
üllcu.

Au flui da chamada, Imviutn-sc
inanlfeutadu ptlo vdlo 107 Ueputudoti
e contra o mesmo upenua i.

OUTROS PUOJlSOrOS APPDOVA-
nus

lein o hontem. respectivamente, oa 1 crtuIjIo ¦¦
guardus 573 e &6-1. solicitou ao seu collesa du buüentíu

iv-i-deu li Rratiílene.â Jrres-1 |lrevlu acquleseonola nos termos d",

pondentu ao dia dc hontem, o suar- [regulamento do Código de Contabl

llOIM
que

ler. u suard
trnbulliar i

scguudii ordem
pri-

rtcUo o ensüíj im-

depois approv
ie cunipunliam

idos i.
a ord

Líií pro-
:n du

lomparecer hoje, íis
ciaria, os guardas I

[UU lhe vero:
recenteI leneii

guerra medico, reformado, dr.
Oerganio de L':q-ros PaUielo.

MISSAS

tllttT
Joé.o

Grado, filha
Doml-iigoS tirado.
de Anta. liislado

ve om trutainenlo

A senhoTítu
do industrial sr.
,': esperada, hoje
ilu RIO, onde esi
do aua suiHa'.

Parto, amanhã, para a Europa
ii bordo do vapor "Almanzoru". o sr.
Feiisbellu Dias líacta, empregado n"
commercio desta praça.

 V bordo do "João Alfredo", ú
esperado, amanhã, du Maranhão, um
eompanhia de sua familia, o sr. Ma-
riano Litíboa Netto.

-_ Segue hojo para ttajubá o ma-
tor Luiü Torquato dc Souza. O dis-
tlitalo otflclal vae rettwntnfe- as uu-
eeôetí de delegado du .lunla de Alis-

t-imcnto MHllar naquelle districto do
Minas.
KNFKRMOS

Continua gravemente enfermo am
sua residência, á rua S. P-wgchwo
Xavier. 880, o coronel Joae Lodi.

gruee Cabral Xoya, pae do nosso col-

lega do. imprensa Aurélio Noya.

FAduDBOIMBNTOS
t^Jleceu uu capital da Ba-hia no

dia 8 do corrento mez, o capitão dt

I

MITOWO ÜA COSTA
CARDOSO

(AGRADECIMENTO)
Gertmdes Baj'ão Car- j

?doso, Alzira Cardoso

Bulcão, America da Cos-
'ta Cardoso, Antônio

Cardoso da Cruz, Argcmiro

da Silveira Bulcão, Raynaldo
da Costa Cardoso, Catharina
Rotandoro, Pedro da Costa

Cardoso (ausente), Noemia

Cardoso, Antônio Rotandoro
e Ácyr da Silveira Bulcão,

agradecem sinceramente a

todos que acompanharam á

ultima morada o corpo de seu

saudoso esposo, pae, sogro,
irmão, cunhado e avô e de-

ciaram que, por solicitação
escripta deixada pelo seu

querido extineto, que profes-
sava a religião espirita, não

trajarão luto nem mandarão
rezar missas.

líezam-se au seguintes:
Hoje:
Na egreja de S. Francisco de Pau-

la, ás '.) horas, em suffraglo du, alma
dc Pedro Doniingues Machado;

Na matriz, dc N. Senhora da Can-
delarlu, és :i 111! bunis. em suCfragio
da alma do d. Rita Couto Guimarães;

Na niatri:-! do Santissimo Sacra-
mbivto. ús s horas, em stiífraglo da
alma de d, Emilia Corrêa Carrapa-
toso;

Na matriz do Sagrado Coração, as
U \'.'2 horas, om suffraglo da aluiu,
üo d. Maria Joaquina Corrêa:

No altar-mõr Un mesma matriz,
fui '¦> horas, pur alma do d. Esmerai-
dina da Silva Xavier:

\'a matris de San(l'Anna, as fi
heras, por alma de Manuel Affonso
Martins;

>.y miitri-<i do Santo Antônio, as
!) horas, por alma do Usem- Gil
Vviiujo",

Na matriz de S. José. ãs :) 1|2 ho-
ras, om suffragio da alma do JOini-
liuno Pires Potersen:

Na cereja do Bom Jesus do Cal-
vario, uHar-mór, ds » horas, em suf-
fragio da alma do Manuel Gomes
dos Suntos:

Na egrejtv de N. Senhora do Lar-
mo és :i ii" horas, por alma do dr,
Franctueo Portolla de Almeida Sun-

Na mesma egreja, ás II 1)2 horas,
cm suffragio da alma. de d. Amélia
das Chagas Lemos do Krilo;

Na egreja de N, Senhora do Parto,
âs 7 horas, por alma do d. Olga Cho-
rem Mendonça Pinto*,

Na egreja do Divino, no Maracanã,
;is 7 horas, por alma do comman-
danto Joãb Dutry:

Na egreja rio Divino, no bslacio,
ás Ü 113 horas, por alma Ue (i. Anto-1
nlotta Maria da conceição Santos; '

Va capella do N. Senhora do Lar-
mo, ás S 1|2 horas, por alma- do dona
•Maria Francisca Madruga Soares:' 

Nu creju do 8. Gonçalo Oarcia
e S. Jorgo. ás 9 horas, por alma de

Jullo Medina: ,. .
Va egreja do Di«no Salvador, Plu-

dade, ás S horas, por alma dc Olde-
mar Sampaio: .

No Santuário do Coração de .Ma-

ria, Meyer. às 8 horas, por alma dc

Raul Homem da Rocha. 

Kuram
Jiictua qu
dlu,

ISXVIiIC \ÇÔ15S l-ESSO.UÜS
Aiiteu do ser declarada encerrada

., .;,....yiiu, uccuptiram u. tribuna, om
expllcuçüOH pessoaes, os srs, Solido-
lllo Leite. que. COllclUiU O discurso
interrompido k hora do expediente, e
Américo Peixoto, que IrutoU da 6l-
tuação criada eom os suecçatios rc-
volucloiiiirlos dc H. Paulo.

Na reunião da Commluaao dç ri-
nauças, nenhum parecer foi assistia-
do. Apenau trataram os seus mem-

de- trocar Imprcuaõe*» relativos
ao maio facll andamento dos pruje-
eto.s de orçamento,

l-residcnciit da Republica
NO CATT0H3

j almlrainte Gustavo Oarnlor e o
deputado Armando Burlauiaqui ugra-
decoram, hontem. uo presidente da
Republica as felicitações que lhes
enviou |iur motivo duH sctli* auiilvct-
sarios naUilieios.

— o ministro Godoírodo da cuiilu*.
agradeceu, hontem, ao dr. .Vrllm
l!(-:-n:u-deo-, u6 condolências
iilTlrmou poí- oceasião do
luto.
No Ministério da fazenda

Dovidainentu ussignadus pelo ml-
nistro, foram remcltldas a Inspe-
ctoria dos Bancos a.s eurtas-pctenles
do titinco Coniuierclu o Industria dc
Plrasíiinungu e Uíiiico Nacional uu
Cotriincrclo, cm Porto Alegre.

O dlrector geral du Tbeauuru
Nacional remetteu ao do Laborato-
riu Nacional do Au&lyeea, Para que
inioruiu a rcsiicitu, u requerimento
em que Alcides Penna Firme, pede
permissão para praticar gratuita*
mente no referido Laboratório.

Conhecendo tiiVi" recurso ex-ol-
Vicio do collector federal dc llape-
ruim, o niliiifli.ro julgou Improccden-
te u auto de Infracção lavrado contra
a firma Jacques Ouriques Soares, re-
levando oa demais da pena em qne
incorreram por transgressão do ar-
tigo S0, letra J n. 1 do regulamento
do Imposto de consumo; dispensar,
por equidade, u multa em riu, Incl-
diram Ribeiro dos -Santos .':-. uasios,
liur venderem artigos cem estarem
ostanipilhadus o mandar advertir i
ngenlc fiscal auínante, pelas irregtlla-
ridades verificadas uu auto.

No Ministério du Marinha
O chefo du IStiiado-Malur da Ar-

mada, um urdem do diu de hontem.
baixou u seguinte:"o., nra. eomniundaules Atí usqua-
dra em exercício, navios soltos, flo-
tllhas, corpos e estabelecimentos na-
vaes enviem, com urgência, ao eom-
mandante geral du Corpo ue Mar:-
nheiros Naeionaes. mappas notninaes
dos cabos das companhias do pessoal
de machinas, quo já satisfizeram as
condições de accesso au posto stipe-
rior, de accordo eom as disposições

da US
'Ceve o prar.u

fazer entrega do r
contra em seu p

Passaram
mulru iiunrtu ai-.
Buardus U54, I..U31. I.IOtl. I

I .uuo.
ficou Mem

posto uu íjiiurdii
Uovcm

horas, á sei
|»2, 18S. 27!'. .'í. -7 .• US!).

 Aprohtfiituu-se lirumptu para o
Kcrvleo, 'i guarilu l.lul.

,—*l''icou prolilbido de trabalhar
ate apresentar-se com u tin_lturme
Italil um condições, o guardu 745.

 Foram rcmetliduu au urolilvu
quatro livros dc ponto, dois uV vi-
sila c um dc partes dlurlus etiviudas'pelo 

flseul Rocha Silveira.
POLICIA MILITAÍ1

tíen 'ara hoje: superior de
dia, major Cunha; offlcial dc dia ao

quartel-general. I" tenente Loura;
medico de dia, 1' tenente Ctilazu;
im-dico de promptidão, capltfio Ma-
cedo; pharmaceutlco de dia, -" lc-
pente Cainerluo; dentista de dia. 1"
tenente graduado Castro; Interno de
dia, acadêmico Brl&ldo; auxiliar do
official dc dia ao quartel-general,
earsoiito Jacartindá; musica de

promptidão, a banda du ;<u batalhão;
plquetu ao quartel-general, dois cor-
neteiros do"'-" batalhão; ordens ti
ai:slstcnci:t du pessoal, duas praças
du coinminhla du mctralhaduras;
_- .i :i *-.1:i r !- Moeda, !' tenente S-iiur-
nino: du 'J'hcsotiro, -' Iciiente Gui-
uiurücs Júnior: Jo quarlel-gonerul,

'"> tenento Rugeties; promptidão: no

regula
lidado. . ,, ,— o sr. Francisco Su, uoUcltou ut
previdente do Câmara Municipal de
Lavra»; uma relação completa do
matei lul a Importar, para a Instai-
lacfio do luz electrica nu dlstrlcto dc
i;i'lniiãu Vi rmellio, u bem assim u
doelaraijãij das i-smeôes riu embawiuu
e desembarque du iiieetuo muterlal
natí ISrtradas tle Ferro Central d»
Urasül e ücttle do Minas.

No Conselho Municipal
\ sessão Cul presidida pelo sr. Pu-

nidu. eom n preseuçu de irvto Intua-
dontes. A aolu du. sessuo anterior foi
uunrovuda ueui obJccçSoa e o expe-
dlente eucripto careceu dc importan-
' 

\pós haver •• sr. Arthur Menezes
iustICleudo uma llldlcuçuu lio senti-,
iiu ,1a Superintendência do Abaste- :
cimento conceder as coOperatl*.as .

operárias as mesmas feiras-llvres, o
si- Cândido Pessoa oecupou a trl-1
bm,;, contrariando a ucçSo do prcl"

.-|  I
_J * M-ppBiW—f   '"' 1—¦*-¦—«w f—Mi—M * *—'

tanto
ment
Jandi

funeção
". como

dizer qu,. - ,.- n.uterlu orçamentaria. le
, tr Luglneslra defendeu o cho- horas a prepara
lo üxecutlvo e o st*. Menezes rc- F.ra. entretant

Vim, inserção lia acta de -i-. .1.,• reu. por

ecebe. Para cs;:' impor-
KORial poz-se natural-
!ostuniii dizer grace-
armim". ,. que cqulva'-

levou cerca de troa
¦íiC.
i. num recepção ln-

piartcl-gcncr: »•!• n
o lati

O.Vtlli
IV r

capllúu•2" tem :

Mayoiç
:.i". car
Velloso; uo •>". '¦'

regimento dn
Castello Uruiico
viços auxiliares.

iu

dtii

tenente Portocar-
to de cuvullurlu, '-"

no quartel-generai,
:a; nn !" batalhão,
i d-- Sou; n; di i nos
alllào, capitão Suttu

tenente Telles; uo
o; :w i".

p.-nenle li
.•avaliaria,

no corpo'2" tenente

cai>IlSü
Iriro; no

ciipllão
ile ser-
Cícero.

um voto'dè Jongrutulações pela. lnau-
líuraçiio rio odlflciu próprio <lo Dis-
peiisário du Irmã Paula.

Passando-se ii ordem do dia, u pa-
rc,.r,{. ,.., _. ,(uo reforma u regimen- .
tu Interno reduzindo k. uma hora | „|la d
o tempo destinado ao expediente.
mereceu do sr. Heatiliionl uma enti-
ca iiuiito vlvu. do que resultou u
volta uu seio das commlssoea, couio
íamboni soffreu udiauicnto o proje-
cio n. '.'-. . , .,„

O projecto u. 21), entretanto, fui nP-

provado.
Na Prefeitura

O preícltu ülicgo
¦-abinelo cerca das
tendeu ás pessoas
sua. chegada, des
c,uidu. u cvpeilleul

_ u dlrector d-

;lot. hulf.uti
l« i 2 horas. At-
que uguardaviiin

lachandu, em se-
• coiiimunt.

¦ Instrucçâo uüst-

Madame revestiu pois o ^eu estreito
"forrcau" dc uiarrociiln preto ru,*o-
berto por uma sobretuulca de mar-
roca In branco inteiramente- bordada

prelo. Altos punhos e uma palasl-
marroculn preto lembram no

| corpete u barra d:i «ala. Larsu fita
| d- prelu sublinha-lhe a flexibilidade
| do talhe, ataiulu-si do lado num
I craudo laço dc pontas caldas. Lon-
' 

.^us brincos o "sauioir" do ony:; c,

j cum a deseuvoltuni de sua caboci-
í nha du cabellòs curtos, madame .
I lucontostavelmentc a mnls boniln ga-

rola do arrabalde.
As visitas começam, Nào são mui-

to numerosas, vomu suo porém dua:

Uniforme 1" ¦.kabl).

No Ministério da Agricultura
u minliitro asalgnou hontem

seguintes porluriim: designando
üpoctuv,
Agrouoi

doom coniniitsauu,
i.-u, Alberto . rsuvache.

i Instituto Biológico ik
tesa Agrícola; e::olieiaiulu Aloliso
Comes Marques, do cargo de piiar-
maecutico do núcleo colonial Sena-
dor Corrêa, nu lOsíudo do Paraná;
concedendo licença aos fiinuclonarloi
Armando Cavalcanti Maciel, do Cam-
po do sementes do Itajahy; João Av-

gnoti, honlcm, os seguintes' 
Designando — As adjuntas:

cisca de Almeida Heis para a

,001a elementar mi.\tu, IS."
i CtO.
' As substitutas dr adjuu-tas:

as ma dos Guaranis Mello puni
In- mixiu du !).": Carmosliiti

linsino I -,-i-u de Faria Itochu uaru

iclos:
i: Fran*
i l." os-

distri-

amigas liílinnis de
felicita dc estar :'••
vclmente veslida (:

A primeira, unia
ti;ií'.' i iiiud-ulu 1 •.
gracioso vestido
uris-ttnila, recobcri

madame, esta se
míiii i.iu impeoca-

collega de penslo-
traja um leve e
de "charnicu.se"

u por uma tuuieu
• ihi inosuiu tui

"pcrliio" de cryslal prateado o suar-
uoclda de uma «Orlo do bnbadlnhos
pllséc.

i.i ullo das inangua se -ruarnoce l<*
Idêntico babadinho o uma fltu ii
velludo azul rcy marca a clntura_ e
engr.ivala a abertura do decote, Um
chapéu dc Oeorsotte grls debruado
Ue velludo arul ò Ulogrado Por um
lufo ,1c "blenbts" remata «raciosa-

I mente este dolicado trajo,
I Madame dê rir, ferencia uu cmtan
| |o :i. 'oilotle du, segunda ,-iiii--a (n, III
I K' de tleorgclte lambem, um hn-

nilo Coorgetto ''cyclamen", franzido
ao redor-do cintura e preso dentro dç

! duis salões perlados de cryatal rubi
«rphlr.i.'1'lrus eguacs correm nelo coçpote

rodeiam 
"o 

decote n rcBtrlngem do
leve o amnlur da saia IlgelrtJnento
•'en forme".

lin sraiulo chapéu levantado de
"panne" preta espetado por uina «et-
ia de crystal rubi e azul completa
esta sóbria elegância. E. madame,
emquanto offoroco.a sorrir brloanas
i- mfiobentua, .toma nota lnterlormen-
le de Iodos esses .detalhes para (a-
zel-os copiar, mais tardo, pela su*
Josturelrlnha de confiança.

OHJt-VOX.

Iraec
a IS.e

Muntelie-
mi>.-

I

Alda líamos pa -a a

OAS/k MARESCA
25 - RUA CHILE - 25

ara I la do 15.
De-1 mlxta do •.'."

Transferindo - A adjunta
cida do Prado Selxas paia a bseoltt
du Applicação. .

Tornando sem effeito - A desl-
-,-naeàu das substitutas do adjuntos.
Aristolelinu Pires Ferruo o Ameba
Granja Machado Vieira. |

vimi-1Meias para Homens, senhoras c crianças — Todos os
iypos e qualidades — Da Fabrica ao consumidor

Tij. i; n i. i 111»11 h ti m m n r? u- »aí ilüi rauiiLruJiJAiLUJUiiiiiiLU!^

GOBONA

.1 vlgo

IS 1

MAIS UM POSTO OE EMER-
GENCIA

Está instttllado lia Avenida Passos,
58, o posto de louca? do cujas taocl-

ias de preços podemos destacar, entre
outros muitos artigos, os "KU-nfa».
112 dua. de pratos finos por 1*900,
j"> du--. dc chicaras superiores por
.1*900* l!3 du::. dc copos gravados, ar-
tlfrn ixtra -15200: apparelhos dc toi-

jettc de^dè 50$. A Taça de Prata,

N. 1089. — '•'

NO INTERIOR
da vossa residência uuando torrado
com os PAPEIS PINTADOS B Eb-
TAMPADOS da "CASA INGLEZA
dá F.ua dos Ourives 59, Tclephbnc
NORTE 3*J7Ú. a alegria e satisfação
6 completa, temos vidros, quadros,
espelhos, estampas religiosas, mol-
duras, vitraux, tapetes CONGO-
LBÜM", .

Legítima defesa
15- COMPrtAtt J?A PHAnMACI.V B
USOGAHIA CAMPOS HUITOB „ C.

HtA ÜRBUrAVAXA, SS

Dl A. F. da Costa Júnior
Vssistônto Fac. Mod. — Pelle — Sy-
phills — Tumores — Radlumtherapia
n Rua Chile 17 (1 ás B).

Justiçn militar — Foram sur-
feados juizes do conselho de justiça,
niiiitur, nue terá dc conhecer do
processo em une ó indiciado u capi-
tao de fragata Augusto Dtirvul li;-^
Costa Guimarães, os seguintes ofii- ^ _
ciaes; eapltfles do mar o guerrn Jor- jd
::,- Martinlano dc Castro e Abreu o ^
Bento de Barros Machado da Sllvn; a
capitães de fragata Rogério Augusto =|
tle Siçuéira e medico dr. Carlos l.ind- **jjj

greii, us uuaes deverão comparecer | g
I na auditoria do Marinha, no dlu
I du corrente, ás 1*1 lioras.

Chegou, hontom, u este porto a
hurcu dágua "Dr. Gondim". eiicom-
mondada à flrniu itayrinlt Veiga
íi. C„ pelo ministro da Marinha.

A referida barcu foi construída nos
estaleiros de Georgo Bruv,- it C, en:
Greenock, Inglaterra.

No Ministério da Guerra
O ministro mandou dair eiinipi"--

menlo :Vs ordens do "habeas-corpus"
ooncedidtts am favor dos sorteados
militarea Itosalio Muniu Barreto e
Antônio Mur-ílues de Carvalho Ca-
marão, para o fim do serem os voes-
mor, eícluldos das fileira:, du Exer-
uilu.

So.b.-e a possibilidade da •:"í-
üão ti Directoria uo Serviço de Po-
voamento dn parto desoecupada du
antigo edifício da Alfândega de. Pa-
ranaguú agora a cargo du Ministério
da Guerra, o ministro communicou i
ao titular da Agricultura haver dc- j
terminado ao comnrundanle da. jj .
região militar providenciar no son-
tido dc ser posta ã disposição da
mesma directoria, para o fim allu-
dido. a dependência desse odifie
de, que se nào utiliza o di;o Minis-
Lerio.

 O l" toncnlc Antônio do Limo
Teixeira foi tranaferido do 'JO0 ba-
talhão dc caçadorct) (Maceió), para
o 1" regimento de infantaria (Villa
Militar) e não para o 'J" desta ar-
mu, como foi publicado no "Dlarlo

Official" do ü do corrente.
— Foi '.ornada sem effeito ;i de*

slgnação ilo r tenente do 1" bata-
Ihão de caçadores Aguinaldo Cainao
de Castro, para servir na Compa-
nhla do Carros de Asstlto.

No Ministério da Justiça
Xa Directoria dc Contabilidade d

Ministério. acha-se aberta a con
correncla publica para o forneciniee.
to, durante u segundu semestre di
corrente anno. de frutas, lenha t
carvão vegetal, as repartições ãepen
dentes, eom excepção da Poüeiu Ml-
lilar. Corno de Òombelros o Dep:i:
lamento de -saude l^tibliéa.

Os concorrentes devem apresenta;
suus propostas ate^o dia au do cor
rente, sujeitando se ás condições ej

iniiiiiiiiiMüiiiüu.' a11

§ torte J >^|. í
||EKFici»rre f*®^^ l

Il f ~>j91 H*
e a única ma-
china portátil
de uso Um-

versai. Reconhecidamente su-

perioi" e ha mais de 17 annos
em experiência.

Excedem de 500.000
em uso

COMPRE UMA PARA

SUU USO l»ARTICULAK

TELEPHONE :

NORTE 2**

P

1 Rio-CASA SYSTEMA - S. Bento 32 |
%fíírnnTTnnnfflimimnnmnTmim

UMA GRANDE VENDA
Os proprietários da CAMISARIA AFRICANA, á AVE-

NIDA PASSOS NS. 21 e 54-A, communicam aos seus dis-

tinetoü clientes que continuará ate o fim do mer cor-

rente a grande venda de bonificação, como verão pelos

preços a seguir:

Meias dc seüa, artigo superior, par . . . .

Meias dc sedíi com costura, todas as cores, par
Meias dc seda com costura, todas as cores, par;
Meias de seda com costura, todas as cores, par
Meias fio dc escoasia c^agnet, todas as Cores,

par .... 
Meiaa "Sedalina" todas as cores, par ....
?<ie:as de seda cjajour, artigo dc luxo, par . .

Meias mousseline, todas, as cores, par ....

PARA HOMEM,

Meias dc seda, todas as cores, par
Meias dc seda, furta-còres, par
Meias pretas de seda, artigo fino, pai
Meies finas, todas as cores, par
Meias finas, todas as còrcs, par
Meias fio dc escossia, par 5S 
Meias fio de escossia, par 6S 
Um lote dc camisas crepon forte, '.: . . . .

Um liiíc dc camisas crepon claro, u.i. . . .

Um lote. dc camisas zephir c luizine, uma . . .

Um lote dc camisas linho e seda itsjílcza, tinia.

Um lote dc cuecas, para saldar, uma , . . ,

Cueca-í de cretonne, para saldar, nina ....

Cuecas dc Monsseline branca, para saldar, umn,

Cuecas dc Moussicliriè branca, finissiirui, u-m .

Cuecas de Mousscline, zephir superior, uma

Pyjamas dc zephir, artigo bom, tun

GRANDE E VARIADO SORTIMENTO EM ROUPAS BRAN-

CAS PARA HOMENS, RAPAZES E CRIANÇAS COMO
SEJAM :

Camisas, Cuecas, Ceroulas, Lenços, Meias, Gravatas, etc

4S500
1GS000
8SS0O

|6S000

6S500
4S500

25*000
173900

4$S00
7$500
8S500
29500
l$D0O
SS500
7SOOO

105900
11S500
11S500•Í51S-500

3SSOO
55900
63000
7S500
6S300

15ÍSOO

|S ^F^á^moAFE' EM POUCOS SEGUNDOS! I =___z==r-!
B 

™§È ™ A MACHINA DO DIA!! | RJSfPV

I ^^F Machina im |! ¦^pj
^^^^ÜÜ^^^^ A' VENPA NAS CASAS: 1 _^.

JXÈÈ BL A!t,erto u'A,n>6ída & c< |
|'i C^S_^__^__^^_^^ f- d*-mai& «*f be*ec*^e'ltos I \

________^í____________bbsb5^ *"*"' *****«'*****-**

Tapetes para quarto a
Tapetes para sala, lindos padrões a
Pannos para mesa, desde ....
Aloalliados, reclame, metro. . . .
Toalhas para rosto, uma ., . ...
Toalhas para banho, uma

185500
955000
12S500
4S500
2S0Í>"<
3S500

Façam uma visita ás nossas casas,

21 e 54-A - AVENIDA PASSOS - 21 e 54-A
i

_^^__^2___^t___B n_9_S H %% f*^__^*^W9aPH^^^-^-_^BgS^*ti fX >B_M« BlTj a _-_»il__| IMTm _/' t 'mWmW^^X jj!,-!t_^ ^&i

2

ASSOCáR
nfmii! jnrsüEO

Pare earaolia da stfífeümidaíc; laia oxigii-ss 0
Mnh im M ClíiTÂ VEUMLLSâ e cm as
i vou ngisirada da GÍMPAHHII CZIUiS UDL

a auElTS!

j*i_n_r irtri r-f**V*i * «**i--* ****** **

Dr. Reni»*o Paes leme
(üo Hospital ela Ca-nSoa)

Operações, partos o motestias
dafi senhoras

CONSULTÓRIO: 
'7 Ae S«í*-nbro. 19»

Telephotae: Ccotril 1416

K15SIDENC1A í Barão do Ubn, 31!
'I_«p!io_e. VllU a*8S

|DR. ADAUTO J.BOTELHO
A»aistea«* il« Trofr. H. Rvxo _¦ Va-
culdade d<* !*n«*liio — M*Oiec, «o B
K. dr Allenndo*" — Dltttiar áa Uma*-

loriu Botatoso

C_ÍWÍCA GBBÃl. — MO_K!(TIAS
XBHB.VOSAS K MEíWAÍie.

: Con.-jltcw-o: r.uü Boórisú Sika. 'Jí.

i Tel C. 18SS — KesidiíKiia: Knn. Gem-
í ral Pd7<àoto, 10+- (Botaío*»)

.¦•1'

___„
<J
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O JORNAL — Sabbado, 12 de Julho de 1924

•^ip^pifipf ,„...,.,.-,...

KfltMW D! CiWID E DE TltülOl_ü O MQVIM ENTO DOS NEGÓCIOS \mam, ESTATisncâ. todos os nmn!

THO, m üK Jüuiu oa 102-f,

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

*JON*D*f*BS, 11 du Julho,
T>«. Banco ila Inglaterral|o Jiuiin, ,|,i \.'rlinr,i,no Rnnco (ia Itnllu
po Rnnco ria rltfpnnhiilio Banco dii Aiiemiinhu"/ii IVOnnri»"; ;i mereu . . .,',.,.I';ii Novn York; il nictíca , .

cam mo ¦
7<ii-i.ii-,,, D/Drllsiílliiií, il -.'.st-â, ',....rierinyn n/fronrlroir, rt vleln', por t, . .
JiHjinil q Itondcc», r, vlr-tti, por C , . ,u«.in» H/tiondns, A vUla (t/oompra)

po-  . . .Wtboa fl/Lõndre», <i vlotn
por Paris a/IJtinarit, li vlstn, r/ir í-Prrln .-/Ii;ill.-i, - vi»ta. unr 100 I.Fflrls «.'Hrv>nnn>iii, fi vlíta. por 100'P. f,

JJ, Yot-;; iT.ondroí-, il vlatu, por *¦.,'¦, fNi Vorl; H/Parl»; tal. bancário, por F. . Ctu.
JJ, 

*tork (i/Oeiiovn; tel. bancário, pnr I* Cta,
JN-, Vin-U k'MikIi-;,i, (. te', por tn» P . Cts,
;-. To*u K/Amaicrdnm, por 100 r. ! . Cts,N, Vnrtt K'í»i!liwn; lol. hinonrlo,porF.S, Cts,

ft,'vendn)

I",
li,
I'.

Bso.
roso.*•'.

JfOUÍCIII

I ','•,
'! ">,

5 "j %
il "i

im %3 s/m
3 ü *i

103,(1(1

13T.00
1CS.Ú0

115, U
Ml,82

2Mi.fi 0
1.31.87
5,10,511
1,211,511

Xntirlor
¦l ri

1b
5 v. f,'ii íi

po ";,
':'.

a !i %

05,111''
101.75
32.72

157.00

155,00
m.gí
Hii.nri

25!l,5n-i.ai.ia
,-,.07.iMI
¦1.26,(111

13,85.(10
117.711.00

Pura inalo  n|eot. nleot, il
8ANT08, II do Julho.Ne.11» rarreudo o nu dn ti. Pnulo c fcrindo atf- 12 do corrento,santos, ll d« Julho.O mcroado tio cato disponível fes ferindo, i-otando-su por Io kllo*)

5110 d. u prato O do O ]i I d, fi Typo\i.u.
Brant, porem, tiominuee ao condiçõesou inoionuo, mijou üaucoi uptnun opo*ravum qui i-obram-an,
Desceu ulndu o" ba.ncu.t-lo u 5 H-i ii.uon bancou istraneolroti e a 5 Sllii ri.

Typo I
Typo "

Kiitraduu ai/; i.-i 11 libra

¦fo». Anl. .l.)iii». »" dt,-'Brasil, nua o merendo fechou'•'uuhuclu fichado 171800 nominal, com o bancário u D a' 16. con-
fechado fechado 16*:'00 tra o parllonlur a 5 l'-l il.

>í. York .wnerlirn. t. 
'tel; nor Jl.•V. Tor!,- ,-/nn:x,-ll.i.-v, por ]•'. .....

TITTM-ns BnVsÍLBinÓS!Federaes:
'¦'"IKÜlii". :, 
Jfovo irundlntr, 1014. 

'. '. ', ', '. '. '.
fonve-Fiio. 1"10. .| <", .Do W08. D %..'..,,. , , 

', ',
^^/'/-f^¦(T¦-^¦.*

TVrlrldn Reiiernl, 5 %TjuMo rrórlüònto. 1005. r, <",'.',,'. ',
**"!a.V, f--, nin, liomis ouro. ! í . . ,'••'(."do da IlHlilai ci-.ip. ouro, 1!U3, 5 %

;rrn'T.O!; r>n*r:r.sos:
Iti-nfll Rultwriy r-oiuiiion Slóelt .WajsJllnn T. T,!f,-iri..'il'uH-oi- c. TAú. Ord.fi. |>li!.v RMIwny comp. I,ld. Ord. . .
jVçofoldlnn nnllway Comp. Llfl. Ord. .Dumont Cuirce cy. i.m. 7 ir,, com fref.St, .lohn il'K!-r;r.v Mllllnjr 

"Ord.
'¦'•1 Ploui; Ml!!.; .r Qranarlea !,i-i' 

' 
.iiilidnn j; r. Amerlónn Bani;. . 

" 
.*M«!u 

rtenl Inslosii, Ord. ...'....
TÍTULOS BSynÀNGBiBÔs:

T-Imi). do Guerra B.-ilaivr.lco, 5 %, 1027/17' os-.solv, 2 l.', <¦;, ........ .V.enxc Pranóâlu,-, i <í, ..'.'.'.. 
'.

Hor,!,- Fr.-uiyiiüi-. :i % (R„!sa de rarln)ncr.li. Krani-ak--». .lült; (IntCBralIzudo) .nento Pranoàlsc, D % (Doi^a dc Paris)

ini,»-1 o.ono.ooii,»-::!
,52.00 1.-I0.U0

85 SO ,73 ij' 71 li
15 -lü !!i
02 03

07 ',
oi íí ot !)i
•- l:, )r32 32 Vj

50
jr,s

21
i»
IX
;i:

00

101
56 lá
ÜÕ.IO
52.7.'.
r,«.60
07.33

>A
56 Vi

158 ',-
2-1 %
I»
l!).ú
77

'A
S9 ',.j

301

55:80
52.85
.'.I.ÜO
67.55

J.UNDTÍK.-i ti du Julho.raiai] c-ambluii* mio visoraram neste nicrcadi.-, por oceasião do feenanMato
d? Iioalítn, o as eoi-rcsiiondcr.tej no dia anterio:-, ^obre aa líesuintct, pragas:

iíoatoi!. .Inti-rior
, , , tiom. uom'.,'...'. 

11.55 11..in
. . 

' 
. . ' . 102.0» 1112. Ull

, .' . 32. S5 'Í2.S5'. 
. 

'. 
21.Oi. 21.111

,,.,,,' . 86.50 S.i.l»
! . uo.::;, tii>.2,",

:.:...;.. i!- 1 %
,  1.36.00 1.34.37

N'o dia d» !i»J»
No dia anterior
Uni i-Kiiul diiu dc 1323 , .
Por airuii .,,....,

Baleleiiolü,'
No dia du hojt;
Xo dln anterior
IClll i-Rllal data do 1323 . .

fàmuuffiucit:
Nilo liauve,

ALGODÃO
IjXVEBPOOIj, 11 d° Julho.O merendo .!,; nlRodfto dluponlvol o ['nr . .

do termo, iiouta prayu, íik 12 liura.' o ""Ila . .
30 minutos, manlfostnva-so calmo, com Porlugnl ,lia!.-;;' ilu 18 31 poiito.-), assim iliscrl- N'"v» Vorl-
mlnndn: i Cnnndn .

No disponível lir.milelro, baixo do -'6 •''ii!»,a ¦ .
ponloM. H.-spanliii

No disponível americano, baixa de 3t -lapão . .
pnnto.p. Suculii. .

No americano u termo, baixa dc 18 , Dinamarca

1 Ob hoberano» reaiilarain u ólfooo o
Saoeas j n libra pupol a 444000,O dollnr ootou-sei & vletn, do lofUu1Ü.*050, 1) u prazo, du 10.1370 a 10f5i!0,

Ou liaiico,! ufflxurai-.i, hontem, Ua cie-
r-.iiiii-.-í, taxitx:

PABELLA DK QAN-COS
A HO Maii1,000,400 /'i'n<,'ii

1.675.573 Londres .
I 1'iirld . .
! N >v.i Yurk

Vraqas
, . Unulrus .

-I poni/jíi,
Cotnçòcsi
Penco por libra:

II ni,:
16. SI)
16.80

,tní.
17.00
17.00

13.03

Pernambuco "Pnlr".
MaeelA -Fair". . .American "l-'u:|y" Mid>
dün»  16.35
O/ifõco:

Pnra outubro .... 14.38
Para Janeiro .... 13.36
Para murco  13.80
Parn mulo  i u. 711

MVICRPOOlj, 11 de julho.
O mercado do algodão melhorou du-

pov dn abertura, vk baixistas compram.
Notlclaa do Nova York. Alia de 11 11
15 jiuiitoí) para o "Alliorlcoii K11 tu res",
ipie ern cotad.j em íieiu:» |ior libra:

Montem Ant.
Para outubro .... 14.48 14.83
Para Janeiro .... It.OH 13.
Par;- março  I3.no
Paru maio ..... 13.S3

NOVA YORK, 1 I de julho.

Norueprn
Hollanda, '.'.'.'
Syrln . .
ueiKica .'.::;
S'ovai|iila ....
Allemanha (por ini-

liuío du marcos)
17.-tí' Murco da renda, .: Áustria ipor 1.000
14.3(1 i coroa8) ....
14.15 | líumanla. . , , ,1-1,0*1 i Vali s-ouro:

Por 1Ç00». ouro. .
Sobretaxa:

Café, i>or Cr.iiK-j .
Illu da Prata:

Chile (peso ouro) .
11. .\ir..s (impe!) ,
B. Alrea louro) .
Montevidéo. . . .

Por cabogramma:
/¦•rnf;'/.-*

IU .N" l-ondrcis
13.72 i Paris

Ituliu

Cl/Ia 5 7 16
S523 li S3I7

10I37U I0Í5Ü0
.1' clsin

5 8/16 5 3'S
Í525 $f,.-,)'
.•= 4 :t f, $455
S2S0 5J1I

10J150 l»r.r,',u
IÍS4» 11 lt«'ilí
l$37o 1J470

2*750
ISSõU

2Í840 41045
Si525 5541)*¦ 162 848,1
Í302 S317

1145 ;-.
?U6U a

5*611 a

3525 a

ÜÍ315 11
7Ç765 a
3f/i0u a

s.-,2;i 11
S<"8 ll

1UÍ20O II
5I6.Í ti

1J38!) II
1Í8.Í0 11
;i$S8o

$001

S175
Í07U

5*680

Í550

3J550
SÍ100
.SíloO

i*ypo o , , . ,''Vi»» 
Typo 3 

Vendas (sàwas) . ,.Mercado sustentado;
Pauta 

451000
M'000 I
431000 v
ISiOOO ft0

5,'!1

fcndooi
Polu innrjiil,
.V lurdo . .

NO DIA 11

M O VIMENTO DO DIA 10
lUitradus f-'orrfo."

dia du homem —
as, 615

I lijxlstenola  iu.oSó
ASSUCAR

! ISstevc o mercado d* nuucur, hontem.
2SSS0 muj col ceada -• frouxo, com oa pregos I

cm eundleik-í do baixa.
Havaas Com effeito, reculuvatn ate swui no-

o.41:1 minam, hihs axora os vendedores re*
3.837 solveram divulgar o* preços i]i><- aucuaani

uma ijueJn du cerca du 10í000 om
10.256 sacco,

u movimento verificado foi pequeno,
'rotal . 

Preooü pela arroba:
!J*>'no 135300 , ficando o mercaiio frouxo.
^RriíomflíS?«?. -5WUÍ B COTAC-iBS tíll HONTEM

MKPL'\uü \ tidbmi-i Preçoa por 00 «Ullos, «lf.:
O m.r^sAÍStíVSfiwí reíuioa. | .^::flt'T>-l"H1 ' ' 83'° ' S''',ÜUU

hontem, da seirulntu tóri
O,'n; ò cs;

Abertura Verül,
Jll-ho 188800
AfTOBto, . . . , I3850U
Setembro \:ik:m
Outubro ..... 138200
Novembro .... 42{05tl
Dezembro .... 42^suu

Mercado firme.¦ Fechamento:
Julho !4S!l0O
Acosto 44J850
Hetembro nj,',»»
Outubro 44J inti
Novembro .... i:íSií»i:
Dezembro .... 444000

Mercado firme.
Ventfnx

Xa .*¦ líolíva , , , ,
Na 2» Bolsa .......

sorte i-mlual

Vômpr,
43.11)00
138400
438300
43S150
t'!$9'IO¦128600

6Siuioi n 70$000Nominal
73Ji»n> 11 768000
6ãfoo)i a 678000

I Terceiro Jacto, ,
1 '«.MV.tr.iniH . . ;Mascavinho , . ,
Miuicuvq ....

Mercado t"rou\o,
MOVIMENTO DO DIA 10
Entradas Snecnt

! No dln de hontem. .... 'J.iau
: s.ildns  S.204
Existência  31.837

14*700 MERCADO A TERMO
148500 i Rejfitlaruin, hontem, no mercado de
438U50 assucar, as opçOcs seguintes:
-138400 . Na 1- Doiea :
435050 '

; Julho 
Sacras Agosto
19,000 Setembro. . , .
13.000 Outubro ....Novembro . . ,Total  82.000 I DezefníbK

EMBARQUES NO DIA 11 ! Mercado
Saecat Na 2* IJolsa :

lulho

-almo.

108040
S4S:

IJ437
i$sor,
38920

O marcado dã aiiíodflu afrouxou tlc- i Nova York
polo tia nbreturu e continuou ma!tí fròu- ne*gí^u .
.no durante i.ido o dl:l. N-olIciar, da CO-j Hespanha
Iheltu, Batxn flu líü a ",'tí pomos paru o [ Suipsa ."Amorlcan Futures", cjuc era cotado cm j Koünnda,
cents. por libra: ' OS VAúKS-OURO

llvi, ,liil. o Banco do P.rasil cotou o dollnr: á
Para outubro .... 24.40 24.b3 vlata, a 108400, e a pra». a lof;!7».
Para janeir  21!.;," 2;(.s:) 15..^,. banco, na abertura, emlttla os
Rara março  %'i.tl lí-í.0- chmiuHü-ouro para a Atfamlei?» ú rnaao
Para inalo  23.Si -l. 1» dc 5*614 por 18000 ouro, elevando logo

Parn Valparalso:
Ornsteln & C. . . .'lard, Ram] & C, .
Alfredo Slnnor & C.
Mc. Klnlay & C, . .
Oraco & 

Para Nova York:'•:. Q. Fontes & C, ,
Cario Paifto -S; C. .

Para ílf)VB. Ork-ans
8543 ! 

""¦«¦! S. 
;¦)-,,¦ | 'niiítoin rX* C

H/Bcrllni. S viula, po-.- £ M. .^'A-nsIerdaai, ii vista, por £ p•-.'(í-.-pova. fl. vista, nor C L. .,*i Mndrlil, a vi*!a, por £ V, .H Por,)*, a vista, poi- E V.ÍVParis. f» viaia. por £ ]¦' .S/Brüxelltis, .1 vista, por f. $',ãboa. ;i \ista, por £ d. .B/LI
S/Novil S'o-k, á vista, pot- i Í

«URINA. It do Julho.Taxas qàò vigoraram nbstu morcado no fochanlcnto ds honlctn, o a*; corretí-
pondeiitctí nu dia anterior:

**»IÍ'I»M .1»))'-'"'
Paria a/Berna, ft viõta. poi- 100 frt- 352.75 353.00
I.o.-rfrcj a/'Bêrnu, ã vista, por l . 24.iu 21.35

Mercados dos principaes
produetos

CAFE*
NOVA TOTiiK, l! do Julho.
O mercado do café a termo, ncslí

tn-ac;i. hontem. fechou catarei, com alia
ile 15 a 31
noi- libra :
Püru, setembro.
Para dezembro
Píira rnaruu. .
Tara maio . .Vendos
No dia dc hoji
-Vo dia anterior

praya. fechou. hoiUein, inalterado para
u caiu dfi Santos o com baixa üu íi
para u d-_, HIo, vigorando, por parte doa
compradores, u-j colatjõcd t-icgulules;

Do Illu:
Uonte.ui Ant.

S. li  10 'i Jti %
le 15 a ao pontos, cotaudo-âo'.cm conts. | 

*De' 'santos: ' ' ' ' 1B !B '5
' 

N. !.'  IU 19
I\*.  17 ij 17 «

ilAVRl!. 11 d,.- Julho.ü mercado do café a termo
hoje, estável, com baixa de fr:

ríOVA YORK, 11 dc julho
O mercado de algodão apresen tu ca-*

racti-i- normal, ua operadores do sul
compram. Xcnhuina feíijão especial, Bs.\
xíi do lí ¦ u 1) pouloH paru o "American
Fnturêti", iiuc cr;> cotado eni denta
libra.;'

Ilnnt'"u
Para outubro .... 21.3o
Para janeiro .... lio.55
Para março. . . . '. :*;t.'i;{
Para inalo . . . 23.72

PERNAMBUCO, ti de julho
O mercado de algodão, hoje

horas, manifestava-se frouxo.
Bnlradaa

Xo dln d« lioji
No dia .-interior

Desde 1" de setembro p. p.:
Xo dia de lioje
Xo diu anterior

m.rítitcttvitt:
.\"o dia du lioje
Xo dia uutorlroí-

Primeiros sortes:
PrmjOM i)or 15 kilo:

ipcVi essa laxa a i.*680
Bolsa de Tituios

Iteuuloii o mercado do titulo.-, hontem,
íft.Ti trabalhos de grando vulto, mas fo-

por] ram re"i*ularmentc| negdciãUoij ou papei*-.-
um evidencia.

.)„( i Aa apólice* geraes ao portador repu-
1.10 laram frouxas c cm lauxa, e aB no-

mlnativas melhor inspiradas.
Os pap,.-iti do bailcoa estiveram retrai-

duü c os outros títu*o« sempro accu«?a-
ram regular movimento.

14 a

4.nno
4. OUO

Hontem
. 11.10
. 13.511
. 13.25
. i::. 03 i

üat.-cau
. 50.000

I50.000

llll. I
13. S"
13.2'
1 :: . ii

flojt, Ant,
105*01)11 105ÍOO0
retrah, retrah.

S
l;ilo;

:tí

abriu.
7 li

cotando-se em fi-aucos, por 50

Para Kelembro.
Para dezembro.
Para manjo. .
Para maio .

Vendas
dia do hoje
dia anterior

XOVA YOltK, 1! de julho.O mercado de café a termo, nesta
praça. ii« ]0 horas e 30 minutos, mani-
festayu-ae firme, com alta rie 15 a 2-'
r-onios, coUndo-sc om cent,s. iior libra : j s-

(ÍOfll ,llll. | vP.at-a setembro 13,95 I3-.8II '
Tai-a dezembro . . . . 13.45 13.20 |''íiim março 13.20 13.05
l';'ra maior. . . . . . 13.07 .12.ou

XOVA TOfiK, 11 do julho.
O mercado de café a termo, nesta

praça, áa 13 horas e 30 minutos, mani-
festava-so firme, com alta. de .15 a 24
pontos, cotando-se em centa. por' libra :

ííoji .1/11.
3?nra setembro 14.it! 1:1.80
7'ara dezembro .... 13.58 l!i.:inVara março 13.34 13.05"Pará ma.io 13.10 12.30 IXOVA yútlK, II de julho. I v„ ,,;., ,,,. i,,,.,, ..„,

O mercado do café disponível, nesta I ^ $\* 
'Xilr£l'

Hujv
344 O,
;i:is

l.ooo
az feriado no dia 12liste morcado

d»- corrento.
HAVRE, II de Julho,O mercado do café a termo fechou,

hontem, estável, ,-om alia frs.-Vi u baixa.
de %, uotando-so cm 'francos, i>r,r 

5o , üía anteriorki]os- Segunda: "
Ilontcm Ant. HojePnra setembro. . . . 252 V. ;;õ4 | Dia anteriorPura dezembro. . . . 345 u. ;mb Crystaes-»'•"•':" 333 í\ 333 I Hojo . . 

'.
321 223 % ]_>!a anterior

Suecas liemeraras:
• 1.000 Hojo . .2.000 Dln anterior

Ven de do roa .
Compradores,

Embarques;
Não houve.

ASSTJCAK
PERNAMBUCO, 11 de jutlwo.
O mercado de assucar. hoje, ao meio

I dia. manifestava-se nouilna!.
Avl, \ WiitratUtü Kaccos353 J»j .Vo dia do hoje ..... —IM5 '-.* Xo dia anterior ..... —

333 '.', 1 Desde 1" de setembro p. p.:324 • XV, dia de liojo 2.220.000
Saccas y0 dia anterior 2.220.000
4.000 I Bxlstenuia:

No dia de bojo 27.000
Xo dia autíirlor 27.000

hJnibnrijiicii;
Não houvo.

COTAÇÕES
Psiua tjuperior c 1* 15 Itilos

Hoja ....... nicot. nlcot.

775$niui
777S00O
778Í000¦"» a, Tuu$000

2 a 700*000

15
:o!i
44

3

Para
Paru. maio

Kcr--.dii.s-

llCOt.

ivcot.
njcot.

Iljl'01.
n cot.

SACCOS PARA mv E CEREAES
LO.VDRES, 11 ilo julho.
O mercado do café 11 termo, nema

p.-aqu, hontem. áti I; horas e 30 mi-
-.«-t /rr.í-.n.™ «, 1 'l1'1"-1'- inanlfostava-se calmo, com baixa

DO C0UTO & Vm "** " ''" ^Jli'ncl"-Sí Por 113 libras:
26 — RUA MUNICIPAL — 26!:Para «etenibro. . . . ts."Ò 

"Is'.'::

(Entrada pola Travessa sta. Rita) ' ?ir:l aei!e»'b*'o. ¦ . . nlcot
•( tiia março. .... n cot

nlcot.
iilcot.

nicot.
nicol.

nicot.
nlcot.

AS
tàmmÈmBmmm$Egfflmh%±.

Chama a attenção para os seus preços especiaes de
ferragens, louças e tintas

Ferreira,- Brunkhorst & C
IIHIPORTADOnES

118 — RUA CAMERINO-- 118
TE1.EPÍIOME: .NOftTl! 1)937

1 Vendas fedia das honten
1,'anios APÓLICES

U0u Federaes:
200 I Lntforinlzada.--. . . .

Qnlformizadab. . , .
109.800 I Vnrformliadaif. . . .
103.H0O Miúdas d- 2005. . .

Mudas de 51)0$. . .
Diversas fcimissõea;

Do I :00ü$, nom. . .
De ! :000S, llülll. . .
Dc 1:000{, nom. . .
Do I :000$, r-ort. . ,
Dc 1 :000$. por). . .
Do l :0U0$, porl. . .
De ! :000$, ])Oli. . .
Do l :0li0$, port. . .
De 1 :0i'0$. caut. c j.
Oliripr. do Ttu-souro .

.\funivipacs:
Emp. ouro. port. , .
Emp. 1!H4. iKiri. , .
IK-c. 1 .535, 7 % . .
Dn.-. 1.033. S % . .
Dec. 1.933, 3 % . .

E-tadi'(ics:
B. de .Minas, 1 :OO0$ .

ACÇÕES
CompttvhUis;

PctropoHtPna ....
üt-s. Argos, ....

DRIBEXTLTRES
Dr*ca*j tle tíantoa. . -
Hotel palace .... •!-"•*-» t""*"'"i
L"slnas Xaclonacâ . 10 a. 20ujouo

AT,FANT»EGA
Tendu u flrmn M. línven «t Irmão ar-

1-eniPtado em le!'flo do-ia AKaudet-a qua-
tro caixas ira-ca CNJC. ns. l!4. con-
temVj oTitero1-.")'! — fct-nionto lacfvo —
u «••."•".¦(•tur off!c'ou .'ft ineveclor d<- pis-
cal!zne5o do Bvprc'e1o da Me-Slc'na,
Pbann-cia, Arte Dentaria u Obstetrícia,
to'ie!tardo provldinoina nn ne"i!do .ie
-¦->!¦ nriuella mercadoHa exainlno.-la e de-
e'Hraír "'.a A'fandeKa ff. rodo ou
não ser dadH a consumo, bJ^sa mcrc*i-
dor'ít esM d^no-vitada uo armazém nv.-
mero *' ri.i C***^ "-o Porto.

Zfavifrrtat fV"lrlb'i'doa — V. !'H:;. va-¦*..).• ;,-',.»,-,•*>.. " u***i!.,-'m". Ho Brcnrin. uo jS»!
w--.-t-!ptn-a.!-'o Pa"'n i:---v: n. !)»« \~. "7"^
",,- hoMtndez '"/eelandia", de Buenos ;£*•;
A'r«!*. co f-M-riinw-:''*'")) **•'•»'vndor; n-i- z^r,
i*ni**ro ll(J5( vH"or ItuÜPno "'''.•¦;r*"i":i ". i\v TJXI
P.--p*io.y Aire« :'o t"-er: ¦¦? <ii';*r! *, Caio j gg¦\\Vrn-euk 

; ti, 9G6. vH^or hui!ar')**r "'iv.*,,. «^
iniul", Hi; líuenoíi A'rcs, ao cfcrítítv^^rio ^^|."**r*-ntÍno: n. íí-i". vatior íuoco "Va- zzz
f-i"''"''", de Bv^-os AirfH, ao .•*-('i*u''*'r:i*-:o sm
I.vra; n. ítfi*. vanuv )""¦'¦»•• " Tycv ^gMf.nr", de Card'ff ;io escripturario '';ni* j -t-

l'nra Rnltlmorn:"'hi-odor Wille & O. . . .Piir;t Amsterdam *.
".us-tro Sflva &• C.','.'..- ,Morton Mcíjnw Si C.

Paru o Rio da Prata:
Ornstein ,v- ('.

Para Copenhainic;
Mc. Killlnv & 

Para títocklioimo:
Ve, Klnl-v s- 
Pinheiro Ladeira & O. . . .

Par- Marselha;
Pinto Lopes ,<i 

Para o liavre:
K. .lohnaton ,v C. Ltd. . .

Para Portos do Norte:
Oscar Marque*) ,t C. . . .
I-Yasa é; Irmáo

Total
AliGODAO

Kísso merca du fuiaicionuu,
rirn-ij nwti *'cni ((¦uo os prosouaceusado alteraiíHo,

S'hi Acosto. .
1.146 Setembro,

ii;r, Outubro .
.">."i Novfirl-ro

260 Dez-mbro
Merendo

1.350 relidos
1.HG0 Na, I" Bolsa

; Na ¦.*« Bolsa
soo |

l.HIIO I

ea-ta%e!.

Vcntl. Comja't
7SÍ5U0 77?.00
B7S500 OOS100
625500 611600
60(000 .",S5."iO"
5SJ1II0 571200
5Sf."oo 57Í0O0

S0,;-niil 7!i$.ii'U
08Í700 68J500
04S25U Clfiioo
60(700 00(500
(llljllllll
69(200 59(000

SdvfO.t
. . l.llOO
. . 13.000

17.000

1.V60

l.HIIO
655

jOO

250

Total. .....
CARNES VERDES

MOVIMENTO DB HONTB.M
Foram rejeitadoe: uma rcL-, 1J2 vltello

i- 1 porco.
Foram venüidOd para os suburbloo:

15 rer.es, 1 1|2 vitelo e 2 porcos.
Fornm abatidos hontem:

íte;a«  505
VltullOM 37
1'orcos IfU

STOOK NUÍ" CUTtBAES
Koram reco'liido« hontom aus eurrues

rir- *Sant;t. Cruv:, alíin dc «ercni abatidos
hoje; ü0'J rezes, 100 vitellos •¦ 110 I/Or-

IL'

739(000
740(000
74,ti0fi
643(000

8 li 64-1. 00
,l!4 a 645(000

S0 a 650(000
42 a 652(000

150 a 675(000
10 a 921(000

209 a 5"r-*00"
7 a 15''*-O0H

100 a 157*00n
100 a 173*000
12'J a 174(000

I) a 745(000

120 a 385(000
2 a 1 :600S

a ííi-jvmi

o niov'tne"lo de negócios foi retrular,t'.'ndíi fechado com tendenc'aa para aa'ta. inoamo irorqtio a iiroctira promcttiat?ü doaenvolver,
COTAÇÕES ÜE MONTEM
oa por 10 kilo.--:

83(000 a 85(000
S01000 a s:i.$õiMi
70(00.1 a 81«0U0

Nominal

|n,-, STOCK NOS UAMPOS
I y•_» ; Ksifitcni, actualmentc, uui- campos dc

Santa Cruz, a Pm d.i supprir o abasto-
.550 cimento ilo Matadouro: í'0'J rezes, 105

I vitellos u «'.'S poriHKf,
ICNTKEPOSTO

hwitvm, Foram lendidos no UMtropoalo do S5o
tl\-Xisaeiu Diogo: 16" rer.os, '.'.', vitclloa o 100 no'*-

I cos, iK-ko tesuliues pn

ltezoir ,
Vllelloa
1'orcoí, .

Kllo
1(050 a lí!iio
1(500 ;i 1(600
2fll00 ;-. 25S0O

Dc Huiila Blanca, o vapor InGleí "l'i*
ctun".

Dc llelcin, d pnriueto nacl-Jiial »Ha.
puti.v".

D; 1'orlo A!cure, o paquete iiacn-n..:"Jtarnicra",
!). s'*ntot, o vapor liig-ii-ü "Cuüi*

bert",
De Ta.uplco, o rebocador nacional"CiontJIni",

SAIDA*.' NO DIA 11
P.tr.i Pelem, o paquete nnclonal "lio.

drlnuoa Alves".
Para Liverpool c cocai»*, o vapor tr.-

s'.c/. "Pardo",
Para S. Vicente, o vaíwr Ingier. "Pi-

cton",i'ara paietio:; Alreft o pai-,ue;i Italiano
i "H--p.-rla".

IV.rn Paruiíagiui, o vapor nacional"faranujru-ã":,
Pnrn lieclfo, o paquete nacional "Ua-

I Blba",Para S, Matheus, o hiate nacional" IffUUIKj",
VAP01'.I-!S EJSrBnADOS

Ck-iiovii — "tnioa d'.\oíta" . ,Hotitliainptun — "Andes" . .
Portos do sm —. -i-;iha". . _llauibiirno — "Ruy Barbosa". .
P.!o tia Prata — "Alinan.ora" .
Santos — "HIo Ainnnoniia" ,

i Manaoa — "Joüo Alfrailo" . ,! Nova York — "Vestrls" . ,i Bremen c eecD. — "üotha" , ,Anifltcrdutn — -<ir:itii:." . , ,
I Stocltliolmo — "S.ln l-'r,ini-!i-r,,".
| Rio da Prata — "iló Vlttorlo" .

itio da Prata — "Lutetla". .
lí.iVIV c CiáOH, — "KutuíO" , . ,
Bremen — "Slerra Cordoba" . .

j I!l» da Prata — "G. Bolsrano"
I Liv.-i-|ioo! — "Uceeado" ....
i Portos do Norto — "Portugal" ,
. Klo llll Prata — "Crcfeld" . . .
I Para o escs, — "Baopond.r" , .¦ Nova Yorlt — "Western World"

Portos do Sul — "Cte, A cldlo"
Nova York — ••Tirnrientes". . ,
Marselha ¦.• «tv>'. — "Vlata", . ,

; !':u da Prata — •¦ ní'i>io". . . .; líarci.tomi — "V. n. dc Oa-lboa*1
I Oenova - "Vuldivia"

VAPOItES A SAIU
' Montevidéo — "Haependy" . . ,
I Recife e uses. —¦ "itnglba", . .
| Paraliyba — " Inf

Hio da Prata - - "Andes" . . .
I l:l.i da Prata -- "Duca d'Aoata"

Ponta cVArelu -- lrat;."...
Mossdrô — "Tibaiv."
r.-ii-edello - "ItapiuiFífl", . . .
Sotiihnmpion — "Alniniirora" .
Rio iia Praia — "San Francisco"
Aracaju e Itcclfo — "Itapoan" .
Portou db Sul - "Itapuhy" . .

I Itio da Prata — "flotha", . . .
; Pará i caca. — "Itaquera", . .
; Lnjninii e oc. -¦ "Proopcra" .
I ltln da Praia - "Vestrls" . . .

Itlo da l'r.il i — "Grania" . . .
1 i/verpool — '* lnfcíi". .....
I fk-iiova - - "lie Vlttorlo" . . .

Antuttrpiij --- ¦•AlCr-rreUí" ....
[Rio da Prata — "SU-rra Girdob.i

Uordíos — "Lutetla"
Portos ilo Su: — "Cte. Varcoiicclloa
Mor-sorú — "Rio Aniazonaa" . .
Itujalo o itjc. — "Btlm" . . .
Parti e uses. - "Afronsu Penna"

j Mossorrt — "Taquarj"
- Aracaju —¦ "ltapacy'' .....
I Rio da Prata — "Eubcc ....
1 Portos do Su! - "Itapura" . . .
! Hi-.niburso - "Oeneral Belirrano

17
I 7
17
ld
iS
18
13

12
12
12
IL'
12
1 Jj
13
13
13

! I
II
! I
11
1 1
14
1 i
11
1,.
In

16
it
ti
ll!
1H
IC
IT
17

Pr
Sertões
Primeiras aortètí"
Mediano».
Paulista . . . .

Mercado firme.

Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA 11

.Üo Montevidéo, o paquete••Afronto "Penna".
D-e Buenos Aires, o vap"Pardo".

i li',, da Prata — "Deseado". . . .
, Bremen — "CrelVri". ......
I Rio da Prata — ""Plata . . . . .
. Portos do Norte — "Joio Alfredo
i Oaraveilaa - "IcnraTny" . ¦ . - •

PelniiiM c («cs. - "Ilalpavu . . .
, IlalllbUl-BU — "l'iil>;;e'";. • . ¦ • •

nacional f Ri» dn Prata - "W. World _. . .
Hu, da Prata - "V. N. •><¦ Balboa

inglci: Itlo da Prata — "VahllTia . . .
Portes do Sul — "Portugal . . ,

1S
1K
18
18
IS
18
18
18
VJ

^''liSiiiiniiiiiiiiniiiimiiH

n|cot.
-njcot.
n!col.
¦nlcot.
nicot.

nicot.
nlcot.

TI: COt

11; cot.
nlcot.
nlcot.
lia-Ot.

CASA e

nlcot.
ii!cot.

Terceira aorte*:
11.-je .......
D'.n anterior ....

Som o nos;
Hoje .......
D!:: anterior ....

rirutoH t;t-ccoij:
lient. Hoje .......' 

Di... anterior , . . .
TRIGO

I1UENOS AIRES. 11 de julho.
O mercado dc tríno a termo, nesta

praga, fechou. Uontem. firme, com ult;i
do 'i'y centavos, cotando-se por luu k:-
los, ijustofj nuti docajs, em pesos papel:

Hontem Ant.
Para jtillio  13.35 13.00
Para agasto  13.35 13.20

''RAÇA T>0 mo
NOTAS COMrVlEROIAES

c:\.M15lo
ü mercado di* cambio t-stove, ainda

contem, multo perturbado na sua mar-
cha.

Com effeito, ora desenvolv' '" ¦> mo-
vimento ile- procura o escasseavam os imr tu ri
papeL-i particulares, dahi resu tar.-do o ao escriptest.-d,-) de espectatlva cm iiuc vem func-
clunaudo,

Ofi bancos iniciaram u--' fc-aque«s a....
.*i 7'iti k 7, \b\',\2 d., dando o do Braall
pequenas quantia*, a 5 15132 d. a prazo,com oneraçoea á vista a 3 3 S e.. .. . I
5 '3133 d. Total

Pouco d**pols, os sncadores cstrnnçei- | Renrin Eirrecp.dPda de 1ros desolam hii,i« taxas respectivamente, | a 11 do corrente . .passando a resular para o bnncnrlo a l Em egual periodo do
1023

g^-^^ Um enfio qui ee tornou realidade |||
S :" Sjll Elle era guarda-livros — um dos milhares e I |P= =

jj| milhares que fazem o serviço mais monótono ||||H|ÍÍÊÍ S

!;¦ rJarroj-i: n '.i'1'1 v-nor nacional *•
tvbi'.". do MmitevidC*ft. ao escripturarV) jI' "'!:i B^-rrof?: n. D70, vapor in*r'ea"Pardo", de Paira p.'anc.-i ao e/ícMptu-
rarío Pau';» T-crroí**; n. 971, \*ntv>r in-
irVst "\-pdvc1'"", rir» iiuevos Airr-s, ho l
e-er!ptiirn'-lo .lo--etti; ll. 9"'-'. varo-- na-|
c'oni| "flr. Oovdim". de Grer"-h. ao i,

ipturarlo T-Vu-n T.iarrw*: n. Í171I vt-
Plcton", de Dtienoa Aires, |'•Io Miifon, :im.-vpas nsc.-\*es

AiiPANOEOA nn nio n--; janeiro"-lenda arrecadada hontom, 11;
lOin ouro  l*i -.n-<-'i;
Em papel  150;668$34ü

282:086'i0«õ

2.73B:352$3'0

1.098:1875368

Differença a maior em
10'.' i .... 738;IB4$372
p^i.KnAriv rm THFioi^rto no
ESTADO pir- itisj,\q r.trr; ii.;s \r,

TllSTmCfO liiBDERAT,
Arrecadação do cila 1! 51:5B5$500
1)0 1 ii 11 do corrento t!!!3:85W0O
Km esti.! período do i

anuo passado. . . . 391:160$100

SírSJji

HOJE

E9mtW0t9^*%Mt1aM^At»j9tm\m*r********»» *-w-~^, • vrfVí\VÉi\

t9m9^ftiAAM9*X4r\>%A**t**9*.t,'r>amtturj

B

¦*¦fc*¦*¦*¦*¦*^¦*¦¦¦*l^^^^^^^^l^*^^^V^^^XAJ*UV

Apreciadores de fcens íieiogios
só ussrn

CHRONOMETRO LEVIS

í
W

VMdem-SB em todas as casas de confiança
-telA-*-'y>***{'-»**'-*''**'*->^ n * -i--v* ~m*i*f\ru-M-t- ¦^v^w^^^r^vvu^u^Ai^J^vJ^

•"'*"* ' * """ " "i '¦'inrrvVTn» itrviri'nwfi*n*«-»-*i^'w«*»***»

LIVRARIA FRANCISCO ALVES
tnatia-j3 em J8S4 — ROA DO ODVUUOK, Í6S» — Rio de Janeiro —
RUA laBKSO BADARÓ' 129 — S. Paulo — KÜA DA BAHIA, 10SÚ—¦ RSXLO HORIZONTE

- Esta eaaa tem um eranáe sortimento de JIvtos de ensino pri-m«rio, secundário e superior, o* quae» vende por pretos baxiitiasl-mos; assim como sis, mappas. globos, caâerpoe para escripta, de-senho. etc. —; Reir.ettcrnos catálogos sraüs para todo o Braall.
i*****-ntwr**r>i w'«J«i">rir«inr -iinrinn i mtammmmatmm

MAI8P0P0LABDBBÜASIL
twmettcm amostras e o svetouia pra.tico de tirar mt-«!ldae."-'adidos 

a
Belmiro Ferreira .* Gomea

Isa Marechal Floriaa. hiintt fft-M

iJAnilAXTES, CíUlDAS, FIOS ijr
M.fíOn.JO, F1TILHOB E PAPKL

Dlí TODAS AS «IHAI.IDADES.
r.n.vxuE FAiiniCA di; saccos
DB PAPEI, PAI'1, CEREAES, ÍA-VAXDEHIAS, PABARIAS, ETC.'.EADAS EM. GHOSSO E A HE-

TALHO
RUA BUENOS AIUES \. y42
TELEPHONE NORTE 2753

OLYMPIO LEAL i C.

VIAS ÜPINA5!AS
.euldidc —. Cirurgia geral — Cyneco-

eu.>-> ctMitpi.cin.oco — j.;ua Chile, j,
Ain t ai: £ horas,.

i !l!f*erenj;i para ma!f em SI
! I3Í4 232:399?000 I SS

Gêneros ri» ™n-uimo j S
As condições rio mpreado üe '¦¦¦ '"•'• sõ SSS

(ornaram honteni, ma's pronietteAoras, I ^Snfto ob«*iratit**í terem sido inicindcH »¦¦•- ^s;-¦*-¦'« íraliH^lios sob ti i-npreàSsSo de uma IZE"•r;tndt; bu!\a vpHfctnhi nus OPgôeâ da ^gBoHi rio N*ova York, !ZHI
Assim fl*ií tine o-* •¦A*i-*.ni**ioi*wí declara- -*-**"

rarnm n nrego de 13Ss0n pnbre o tjiio ','. ( ~~•>or arroba. íendo eíirr---ío a rrocii-1 •*~"^*;

F.-inm v*?nrildaj-j na abcrkuru ti. 41D ^*Sini-cas, ficando o mercado bem coüo- i~

O movimento de entra-das foi desen- ^~
volvido o regu.ar o de embarques. ••*¦

Durante u uia. o mercado aocufiou uni zzz
movimento pouoo intenso de trabalhos, 2^-:
maa fórum doe aradas, por ultimo, 3-á;*;. l^rs:

'ocnâ dc vendas, nu total do 3 0.256 -f*™
ditas, ~*

O mercado fechou estável. ™»
Movimento estatístico ss

XO DIA 10 SS
fáiiirodos

Pe a leopoldina . , , ,
Pela Central. . i . , .
for cabotagem

qualquer negoeio, quer

Srunili; qnet" pequeno,
exige, por assim dizer,
como base, a vanta ei-

pertencia e os grandes
recurnoa de <|ue dispõe
a organização BI3R-'
KOUGHS desde quesc
truta de dur t-onse-
llios ou ajudar a re-
solver seus problemas
commcrclues.

£ste valioso auilllo
lieuefielarli tambem os
interesses de V. S, —
baslu solioltal-o.

Qualquer consulta
sua pelo lelcjiuono ou
por carta 6 sem com-
uroailtsu.

do mundo — sommando, subtrahindo, 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 complelou com suecesso a fabrica-
cão da primeira machina mais pratica de
sommar que jamais o mundo viu.

Durante os 40 annos que se seguiram
á fabricação des^a primeira machina a
BURROUGHS ADDING MACHINE COM-
PANlf 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.

Total . .
1* dc julhoDepile

M-êdla
Embarques,

Para*a Europa
para os lü-tadoo Unidos.
Por cabotagem
Para o Rio da Prata . .
Para o Pacifico ....

Totr' 
De.-idi-. 1" de juiliu . . .

Existência :t
Xo mercado 
Ertl egual data di- iJ-j;; 

' .
COTAÇÕES

Tjfpóti
I Typo 

Typo ! 

Baccat
1Í.U64

1 .073
3.630

1S.723
1UK 721
10.C73

.*- .i7;
1.153

Cüill BilHS PI ihisii a II

nl'.hs jr*:
342.-040 SS
li-t -S70 ss;

llll!

Rua

MATRIZ
RIO DE JANEIRO
Primeiro de Março 106
'1'eleplione Norte 6302

FILIAL
SÃO PAULO

PRAÇA DA SE' 15 * I.« andar
Telepbone Central 1710

Arrrobfi
Í7S0O0 fr
ie$0M | iíiiiyiinofiMiniininiiiniip
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I— 1 Theatro, Musica €5 Cinema; «•iij,ocr»s"«B>')«SHB-;ie

.WIVW.V1
>V>fff IIVWWKH

0 THEATRO nililu
e u., i lelliures .lo re-

lurlu, TamUcui puni uh cinco ves-

"1,11 MARCHE! NIIPIALE", .MO
MÍUNICIP.YL

I3ni rcnHa de itsslgnaturu roprcsen-
i.i, hoje, a Conipunlils, Plenn "Lo
nuuvlio nuptiule", do Henrl BatulI-
lu. Por aua principal intorprotu u
nelo nome do sou uutor, dlsrinsa
essa obru, allu.-j conhecida rta 'tosstt
lilatéa, uuaiwiucT rcfcrenelss i''oglo-
«uu, iicndo do esperar, portanto, quo
nos oflereijaiii irinic. 1'lcrat o aua
,.,jiiipaiilila muis uni magnífico cape-
UtUUUlUi

Pura uiiiaiilifi, em véspera), annun-
ulu a oniprOHa a bolla peça de Albert
Ijiiimis — "l.eti ulglea dans Ia tem-
uéte", hu uuueu tiiianlmemento ap-
plaudldu polo publico n pelu critica.

VESPEKAIJ, NO TRIANON
A Companhia Iiruslleiru do Como-

dlu Abiguli Mujh du, viojo, ús IH lio- ruoihprohoiidci I". ".Venotíi" - si*, omplò, u u« mujlioroa rormos*
rus, no Triunon, u. ultima vesperal Auiruuto Costa; 2", Fos-trot, pela sra, ínereconi ub tuiomioux ui un
oleganto oom a comedia ui-ugimyu Henrlqueta Wrleb»! 3», Desafiou uo eãnhcmru. ulves umbu»... Jauqued ulm-y-vesperne» ¦¦¦¦•>¦
"Uim •família,..!', do cserlptoi' IPlo- vlolflo, pelos "íi Btrtutus"; ¦'¦"¦ «Vem Brlard t um oxtr*nnu
ronoio Sanuhosi Amanhfl, domingo, I cá, Bitft", comedia ilesomponliivdu| mendo u niiUncrcH,

I5ni família,... I1 «eni. d uri 11 eni vos
peru!, as 13 horas, h. nolie, ás 1!) i\i
u ús 21 I1--I. E. uu Kegunila-1'olrii,
tora sua.) tiltlniaü representações,
pois, na ti-rça-íolra, aublrá ii. HOonu

u. ongraçadu ooniudla-btirlesca "tio-
croturlo du d. Ex.", da autoria do
ar. Armando Gonzaga, an-tor Já mui-
tua vezes upplaudklo, no Trlanon.
SEGUNDA "SESSÃO VERMÜITMl",

XO S. JOSÉ'
Reallza-so hoje, no theatro Sio

José, a 2* "aetsão vermouth", Inatl-
tuldu pela Empresa Paschoul Sogro-
to, sob a direcção artística dou urs.
Leopoldo FrrtcH e Luiz Peixoto.

A primeira parto do programma,
entregue aos urtlstau» Uu H. Josí,

»»i CliVkilou hontem m*i* tiin| CI-I.NTRAL, • "Iluwrlo du Anioi"
bem faliu numero du "(.iiwtu TIicii- PAIMSIW.VSE—"Ou ii 11 -uniu-

(,-„!"; 11 iiotiiilur tti>munni'iu ülrlgltiú niAl,'l'Ú -- "Mulheres 'uuo mt.
.pu «ms, te- Ias i.'.-.!' iii:"iiuVim'i\.Ii*:ttt"••'".-üu 1 tiúVdo. j pelos si'fc A'rvlllnio«jci, tfuutililiu u Er-1 WoroV'
niiiiiorii dnsl mliujo», —- continua u venda ttvui.ia, nesto Iludiu, ¦ -t

nolaa sim Murleta k'leld, Bllsa Cam-I.«urdiu», u .iiiuiitlo tm• Uiii.volut a 
(„j>orr,m,.ges ,. |u,;lU,ri EspCCtàCUlOS p?;m IlOje

no-! u ><i'm praultlln du Mniolda, Al- ] terru, upüs uni t"11 nu 11» ijuiiu. . _ .. ..... __ •
varu feres o Álvaro Dlnlu. <•>' ' Mus. nada Uu íirodi.luu^ci: Clquo- No •,•;,.„:,,, i;.vv„u, ,.,,(iUill..hl,..t' AllJXICIPAl. — "Ui marcho nu

A Beauiidtt união d.i urosiwmnu, mo» por until. A continuai' taramos „0 pioslino dlu ll, ferludu, titniii >";! ,, ; _. .. .... , , ,, ••
ll curso do Bl'. Leopoldo próe», eu- j de euiitur tu.iul o ellledi. da. OO.mu- .«tu ..¦„, .Mesperal", lioillOlmaeni íl ',',' ;V ,'c ,',",v. ri' '-i'. 1 n...!,,.,,,,
cerrai I". Cubarei 1-rCic* - uruiido .dlu dc Jacfluu» Uevul 'ü Hitpo uu ..„,,„,„ llulu un|Verwi, inw,. festa ,VAKJi 

'" °£?> b "-, 
4,,S

aeto uiriudo, em nuo o actor sr, Leu- çatrolla". 'quo u Companhia Leopoldo ,.,.-, „at-ttcii!nniiuiitu iIoiIIchiIii ii co- l0 « V"."-' ?*lj01! hClA.u h<"i' •¦"¦'¦¦• ' ' 
:-.m.Ii, |-n,....,.i.,i ,U„ii|..|:'i„i„ euire nõN.1 l.Vrtli O-"U i.yeiua dei Wo

.Mim rie outros uttmcilvus con-! ,:,'! l!l ,u 
" "£.,Ia u"r«on',? '

HtHlltM Ji. sen nriisraininiu. fluiiwi nn H. JObb — "Ullo U leito.
poldo KrAes, ucompanhadu dus me-1 Frúea deerá levar 11 huuiiii ulii*u
íiioi-.vi elementos du nua. companhia, sstu nicz, nu theiilru CarloH Ciúmes.
iilvi-rtiiá lurgúiiienls a plalíu, eun-|A iiioiiUiaeni dessu ps«a, miinuam-
lundo, 1'ucllando u dlscretuandu sobrei uuh numa nota da oinpreau, ,• de um' 

iiuiu goHlu u iK- 11111 Itixo Incseedlvel.
"Leopoldo l«'rôcs

lllllllllllllllllllllllllllIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL

1 CINEMA AVENIDA
OJE HOJE

QUilVl NftO FOR HOJE «O SALÃO DO CINEMA AVENIDA, NAO PODERÁ'
DIZER QUE JAMAI8 TIVESSE VISTO

3

3 .% AUMiiíAVEL COMEDIA FRANCEZA, PORQUE L' PRECISO Ytn

QLORIA S^TANSON
para coinprcheniler a grande alma da caiiçonetiota que ae apaixonou louca

mente por Dufrene. — Nâo doixe o leitor de ir vér hojo eíta assombrosa
super-producoèto da Paramount. ^

BREVEMENTE — QUAL Ü MliLIIÜH AMOR?, grandioso flUll tom Nllu .Vdl- £
dl, .lai:k lloll u ,\?-iic= Ayrcs. £

nirTmirnifiniimTiiíiniírniimiminnnininmninmniniTinninnrniifflinrm^mF
mmmm

-

assumptos icniiiilfitiis.
Nesse ueto, o referido artista apre-

sentará ao publico o vciilrllouuu ar.
BaptlBltt Juulor, ijun osWblra ua auus
fiiiiiosus bonoeuH de engonso,

Os ucullipanhnmcntos serão feitos
pelos "i Dututus".

"o ;rHEAVho ilustrado -
Dirigida pelou eserlptureu thflatracs

jaisrs. !•'. Corria da Silvn 0 OustDo To-
E jelro, iippiireeerii breve uni novo Jor-
5 nal de theatros, Intitulado "O Thea-
,'£ tro IIlustrado".
í= Dedicado Inteiramente uos InteroB-

ses do theatro, ria musica, do cinema
o do gênero vuriedades, terá u nova
revista, nue será uuinüeiiai. a collu-
boraçRo de vários rins hoshos autores.
compositores e literatos.

O seu formulo appro.xlmur-se-á da
eonhcoldu o bem íclta revista fran-
cezu "Le Theatro et Comediu lllus-
trée1', u ijue indica i:erá "O Theatro
llltistrailo" uniu exeelleiite revista,
«ob iiualqucr dos aspectos Mlle 11 cn-
curem o tí,

£ O seu primeiro numero uppareue-" 
ni dentro du poucos dias, eom uma
iluda o urtistieu capu, ,'i. cores, devi-
Cia uo hábil carieaturisui Nery.

"O SAPO E A ESTRK.LLA '
Bntro UB estrella

11:>s ... "Maniyrlos <¦ vemumi . '
1'AttIfi — "Mou pana.1'.
ir.iKAI, — "llailiírlnu Invniriiltá-"
IIAUÜOCK LOHO —• "A nova boa-

pilulldndfi",
LirtAtílL — "U rodonioinlio da

\lila".
AMERICA — "La tlnrçonne".'|-|.li.c.\ — "A sombra do .T11M0

Ceclil'",

seu iiroüriini 1111, fi:.'uru 111,
menino u " .Murselhciu", iiuu sfirft I Cineiiuiscuutadu pulas uulrig ras. i-J-ilur

K ucen-seenlu: Leopuiao l<rocs |>JlJn ,. ^tleu.X)t,rn\h eom " Concurso ODEON — "Papao"
upreseiicu.' em "O Htipo o.a estrei-, iv, ,.ol..,u t.oril| ,|u Companhia. AVENIDA — "iSnüft".

ftwl^üoKífi" "'"I *; N" '"•-'"- '•*" "" "•' "--; PA.T,US' - "Va8abUn
mi.uru in. .«11 „,„,., 

,,.. rente reuli/ur-s,.-á, nu Reurelu, nu W •
COMPANHIA BR.\St1,Ell?A OE lMtK , .„ ben(,riclo dos iiortelros. uuu * " —!

I»IXL\.MA(.\0

Por nãu ter sido pusalvel dcscni-
barcar » nmturlal d"ttu camiianhlu,
oue, hoje. nubbado. devia estn .1 - n"

iu getitllho- j

iu ,11. ileilleuin uo club dos funlunos, o '
uHptícLuculo Herd oni "rnulInCo*' o
obedeucnl íi cwelletUc programniu.• ?» A seguir "O uuebrunto", dar-
iiua-á a Coiiipuulilii Lcupuldu l-'n'.es,'
eni "i'..'-;iI'Im>", a engraça,ia comediaI

I

Theatro Rupubllou, fleu truimferldu
pura amiuilifi, u i-eercscntaçau du

I "A Moriiiiilinhu do Vul nor", ^ Ido Trlstan Bernard -- "ü etjie do
i |.'olls|j'erto",

*?• Entro os muitos attractlvou
1 uue \iie ter 11 festa prumuvidu, 110

————— 1 rteen-lii. pelu sr. Augusto Porto, es-
MiDIEI) OSWAIiÜ EBAUTWIKK | tlmudo secreturlu ,ia limpresu Man

líiiíu "ã" Ulawi " rorui.ao i> com
lv,n. 11 i'iipli'.iv. ilii ralo elimina

ii, dores 1I0 wil>ci;a eminiiici-n-. do- \
rcs ineiislTiinea ele.

MUSICA ULCEI\ICID>1

CflSEMIRflR MODt:r-,«!l
CORTE IRRE!-r<EHEN8IVIL

PREÇOS RAZOÁVEIS
Sio cpeoialidid» d> Airmaltria

BARRA DO ROCIO
SS — RUA OA CARIOCA - CS

LENHA
A mrtros eultlroa, talhai, achai o fi»
tAuovj |itirtl t*ft«B/i rte (¦MtltPi n prc«.'ít«
rnr.iiliveU. — Acrllnm-ao ncdliliii jirin
Icleillionc V. IB!,Í — Tt, Alrerln, JU

Nariz e Garganta
O pianista sr. Alfr.al üaivald, filho »«' * .«j^- "'Ítoiuc' 

^^'.^"dS OoençaS de Olhos, OuVÍdoSj -"pü-seca/.Muíd"*;"* 'c,
du maestro u composltof palrlulo sr. | ... «

Henrlqus Ou.vuld, nu próximo dlu -I;
deverá a|iieseii!ar-se uo publico num |
concerto om quo deverá exhlbir ao
mesmo tempo um "virtuoso" de
mundial renome, u vlolonoelllstu
hoiluudoü, sr. Bart AVirtz.

noticiai' um bello quarteto lyrico,
composto das cantoras sra-. Veru

'Adonny, Isabel fragoso, Ksther LUtlnl D». ALVA11U DIAe. es|iecIalUto. nua RO- |
Théo Duriili. I llll f.

ASSIGN.VrintAS PARA \ TEMPO-
RADA I>15 OPBRA

OXSIQTSSSSSI

O-
O THEATRO DA MODA

EMPRESA
Paschoal Segreto

Nu secretaria do theatro iludo Ju
Avonldu) cuiitlnua aberta u assistia-

Sj-finK, por ex- | tura parn ns 2» rocitus. com operas

rrrxsz^v^e! vssjbüvs.

O

Temporada LEOPOLDO FRÓES
HOJE - AS 8 % — HOJE

O QUEBRANTO
3 AC708 DE COELHO NETTO E

Os teus beijos serão meus
1 ACTO, DE JULIO ESCOBAR, COM

 LEOPOLDO FRÓES
F TODA A COMPANHIA

THEATRO RECREIO( bSTc, )
HOJE — A's 7 % c ás 9 % — HOJE

A'LA GA

1 JSffiK8a^^»^@ffiB^nBPfi^HMRk |
Gêneros fllimeníiçíbf
BONS EBARÁTte-

&k?JbsewM nr.ir-âjkmbo

Kua Buenos Aires, 59

AMANHS — "O QUE8RAHT0" o Oomiliao, unico maünce:
BEIJOS SERIO MEUS".

=!0E3QC=OBOI ocaocar^aonm ==a'<mHMiwiiiyíÍMÍi^^ B—I>fc

JL mmMmm&^&km JLr™J! mMm \mJp §

RQQNNE -ll
^^LmmmZmimmml*^ T" Mi^™£,_,. ^^ ^

COMPANHIA BilAíii. CINEMATOGRAPHICA H 

NilO DEIXE DE ViR VcR jfi W

JACKtE GOOOA.!>í | § _*_em PAPAE II APM
- - tl nu pfOirrainnii l-inl ainda M a

Rio dc Janeiro
- •¦'-.'- v.Tjpjaji-ii gagiCTB—aeu bb . ii'_»,. ii -4LlJHii'WlwnMMIBr i. ^^^M^^^^j^BS^BaSfe í^h^amSkWaiamammmmmW
| 
.jg-^^-iM^^,.!.,». ——— jmmmmm,mm, ,. • ^1' 

\

!N.°80
Fita laile n. 80, c4r«» da moda. Rrtl-

go parfcito » qafantid» "A HOBREZA" «3-
ta vendendo o motro |rer S^BOO. Tnooiin»
de aeda branca, b«Je • or«me, tneir»
6SB00, cachenei d» p«ra li, r»el«m»
asboo, crèpo da China, oòft», «9Ç6O0.

URUOUAYAMA, 96

ELECTRO-BALL CINEMA TOSSE?
EMPRESA BRASILEIRA DL DIVERSÕES
— KfA VISCO.SDU Dlí 111(1 UIIA.M U — 51

malh iiopulur c qucrlüii oaiu Ue dlíirrsòch dc»tn eaplinl

Lin cnCHiitu, da PUIS l ,'>.\Ilü>.\L. eni que
OnAVI.NA — li' lllll PHOCHAMMA sEHIIAtlOil

T_'
Seni.aíionac3 loi-neio-j duplosHOJE o todas .16 noites, íi b « af 10 horns

disputados pelos melhores nrtislas do Elcclro-Ball
 Vincoclores do partido do dia 10 — ARTHUR o ANGEL

rUITOliAl. UU MEt, «t.vco
i: Ati MAO

NUNCA VALHA ! — —
A. I,elT«s Lellc —¦ Pelai»»

Vi>iitlu-i'c nas principais drossris.i
phirihftclaa

Llc. n, Sb1, de 16-tj-J'Ji:

AS MONTANHAS DO CANADA'

: BOJE - Um êxito em toda a iiotia! A victoria ila mocidade axuberanle! - HOJE

RODOLPHO VALENTINO
CARMEL MYERS e BILLY SÜLLIVAN

sio os heróes desta semana! Os dois pri- f\ITr»f 
TD7IMU A

melpe» na aua brilhante mela hora d» — A DUQUEZINHA —

alegria e amer .———
9 o ultimo nou aeis aotoo de ateio e de enerqi» para a prona de <iuc

[nlheres ^ mulheres

raliiilliu liiitructlvu üa io\ I'1L>I — L novidades inuiiilliiei
ODEON (Gaumont Actualidades)

REVIOTn

SABBADO, 12 do corrente, as 2 horas — Grande "mnti,>õs". com um entraor-
li 20 pontos, dtsputtdo pelos m^lhoros ftrUcUa dc Elcntro-Ball
EGUIA e OORALOO contra NÍI.0 c ANGEL

g st í-nBuaiíu, i*
S l'j dlnario lorniit
1 m

A SKUUIll KATIIEHIMJ M.\i.;liO.N.\Ui clll "Juàtlra clu Apuro»".
wmimvi%mmMmEmwBk*mmmammBP

liNTüADA 19000, CU5I UOMFlCAiJSU LM PKEMIOd

S AO tiLlltlItO-B.UI, CIMüMA — &Ji Una Visconde <)o. Rio llrmu-c, 5t
'tawi£

EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Iteíro l m Director artístico Luiz Peixoto
Director scenico Isidro Nunes

O FAMOÜO C.\CHORRÜ "AiTIlO" l-ECllA Ü VROORAMMA OA TÉ.LA, CO.M
DMA DAS SUAS IlILAllIANTUS PEÇAS

Um Jogo Oriental
HOJE, ás 7 % - DUAS SESSÕES - A's 9 %, HOJE

Duas horas de alegria !

f NO PAÍ.CO —¦ U cncycloptidicu vurilrtioquo, pvestlillgitailor u paro-
dista, u sratldo GUGLIELMI, uo seu lorinldavcl repertortu,

SEGUNDA-FEIRA DIA 14 SEGUNDA-FEIRA

11 In A H fe¦ tl IM Si fi
m^m%mZTmmVltmVaCmamaamaam*lMmmmrmasmmm%mmmK^^ Hff

"AZBL

A REVISTA DE BA5T03 TIORK L liDUAUDO VICTOIWA'0, CUM MUSICA Dü
MAEaTHO AitílS 1'ACIIKCU

E' o mais legitimo suecesso do Theatro da Revista !
A AGENCIA 008 CORREIOS, 0 ESPIRITISMO" u OR CONSULTÓRIOS,

^.'.U TItlí.S liSPIitlTUOsOá QUADK03 l)K GIUTICA !

CINEMA MODERNO
tos (5 üctos).

Transpondo barreiras (13° c 11" op.) — Arru-

THEATRO S. JOSÉ'
 EMPRESA PASCHOAL SEGRETO "H0JE-- 

12 de Julho - AY3 Vt Ha tarde - HOJE

Sessão - Vermouth
CRECÇAO ARTÍSTICA OE

LEOPOLDO FRÓES e LUIZ PEIXOTO
PROGRAMMA - PRIMEIRA PARTE :

I, Nin«n', Augusto Cosia, — II, Fox-lrot, Henriquets Bn«ba, — III, De»a-
fios, píloa "BATUTAS". — IV

YBM OA' BITU' \
Comedia desampenhada por Augusto Cosia. Aluaro Oinu. Mins.a Fild,

Fraiililui do Almeida, Elua Campob e. Álvaro Poros.

SEGUNDA PARTE

CABARET-FRÓES
un t|uu u iiiMpn. artista, acomiiauliadu phioa IlATI 1'Asi, dollularí n jilulóa,
aprcsenlandu au iiuhllcu nuyos artistas.
BAPTISTA .IIJNIOR, o roí dos vonlriloguoc, apre.i«iitar-se-á com alguns dos
seus engraçados bonecos. — ROSITA QUEIPO, em canções regionaes e,0
ESCUtPTOR RELÂMPAGO (o homem do bnrrol em diversas esculpturas.

A Perfumaria A Noiva ter-

| minará no dia 28 deste me?.,
li a grande venda pelo cuito

real do variado e grande
—f jttock dc perfumaria:; de Co-

ty, Houbigant, Roger & Gal-
lc. Caron c outras; bem as-

| sim, escovas diversas, pentes,
esponjas, estojos, etc, etc,
Jamais haverá outra oppor-
tunidade dc optímas com-
pras por ser esta liquidação
para terminar o negocio e
são poucos os dias que res-
tam para entregar o prédio á
actual arrendatária, a Socie-
dade Pathé Baby, para ahi
installar o Cinema no Lar.
Rua Rodrigo Silva N. 36.

A BOTELHO-FILM passará, nos cinemas, instantâneos dos freqüentadores
das SESSÕES-VERMOUTK.

Bilhetes desde ja á vendo nas bilheterias dos Thiatrcs Carlos Gomeá e S. José

« ¦ m itnairairi iiinumiiu MMMfnHMMNnniiMMHiii
A(1C'A J?ICARO 0 a melhor tintura
por. que dü. :io cabello ou barba "
i.-òr e brilho naiuraoa. A vonda r.as
porCumarlas, pharmaclas e dr^ya-
rias. Pretjo 10JOO0.

SANGUE
a maravilha cinematographica em oito actos Univer-

sal SUPER-JEWEL, com

Virgínia Vali!, Milton Sills
Uma fortuna foi prodigamente gasta, mas uma

época é revivida em todo o seu esplendor!

imÊÊmÊE VIVA A ALEGRIA!
THEATRO LYRICOI 15MPRPKA THEATRAI,

.laSK' IiOTITIEIRO

r

E o grito unanime das moças dos
nossos dias, das que são na verdade,

Panorama o mais empolgante
1 ESPLENDIDO, ARREBATADOR E

RECONFORTAVEL PASSEIO

l** Imah.Uma magestosa e res-

plendente apresentação,
de inattíngida grandeza,
da mais bella e mais
emocionante historia dc

amor de todos os
tempos !

9

AVISO • AO PUBLICO — Os carro:
aéreos funcclor.am com freqüência, dia-
riamonte, desdo sete horas da manhã.

A'a segundas, quartas e sonlas-feiras
o ultimo carro sobo da Prai.i Vermelha
pa*3 o Páo do Aesucar ás U horas da
tardo o ás terças, quintas, sabbados e
domingos ás 10 horas da noite. Se chover,
fimcclonará somente até ás 6 horas da
tardo.TELEPHONE: SUI. 768

COMPANHIA
HOJE — A'8 0 HORAS — RtCITA POPULAR — HOJE

Aos seguintes preços: Prizas, 60$; camarotes, Dü*; poltronas c varandas. I-J*; cl'.
deira?, ís; jialclo, 0$; ifalerlas numerada.--, -1* o GERAES; 3|W)0.

IIKPRKSENTAÇAO DA LINDA OPERETA

Li LEYMOA DEL BESO
O GRANDE ÊXITO OO DIA — O MAIOR SUCCESSO DA ACTUM.IDAOE

COMPLETA NOVIDADE PARA A AMERICA DO SUL

AMANHÃ, Matince, ás 2 %', soirée, ás 9 horas, LA LEVENDA DEL BESO. — Se-
gunda-teira, Matinse, Seirée de Gala, ARCO-ÍRIS e LA MONTERIA. — Terça-reira,
5' dc assignatura, ROSA DEL FUEGO.

Para quem não ha trístesas nem hypocritas
convenções* A vida é para se viver»

Assim nol-o demonstra o formosíssimo grupo
de estrellas que
SEGUNDA-FEIRA

vos apresenta no
oiime: pa

COPACABANA CASINO-THEATRO
HOJ SABBADO

AS 3 H2 HORAS
HOJE

Grande suecesso da troupe RANDALL^FLORELLÉ, com a revista em 12 quadros
ccSWEET HEART"

Camarotes o Baignoires, 5O$0O0 — Poltronas, I2$000
NAO SE RESERVAM LOCALIDADES Vendas avulsas na recenjío do PALACE HOTEL.

um film distribuído pela Paramount,
AMANHA, DOMINGO, aa 3 . j horas GRANDE MATINtE, com a revista "SWEET HEART"

SIGUNDA-FCIRA, 11 — 3» RtCITA DE ASSIGNATURA.

Mil!
^^iV^^^^^t^AAM^MWWA^^M^^M^AM^l^^'vWWN^^MAAMAAMi

Deante de vossos olhos, extasiados, suecedem-
se o fausto magnificente, a galanteria requinta-
da, a alegria tumultuosa e o brilho chamejante
da mais romântica e luxuosa edade da historia. < i

I ""Vim ^>jiu»jAuM»j^%A^f»AA<»<^<VVVV^'''-i* * * *»*«**»*>aa^aisi^«^awwivsiWW««i^ Bf

O theatro tradicional da «leqancia carioca
COMP»NH«A BRASILEIRA Oi CO»IEP!A

ABIGAIL MAIA

Direcção de ODUVALDO VIANNA

HOJE, EM VESPERAL ELEGANTE, ás 4
horas e á noite

EM FAMIUÂ.,.
ÚLTIMOS OlAS

Torta -relra. 10, "primeira"' do •¦;!:'.¦

URETAHIO DE .-. EX.". engraradlsftma ':v-
m-.'dia liurk'S'.-a Uo Arníaiido Licii^aíru.

BILHETE: A' VENDA COM GttAMDE
PROCJH.V

'H^.AXR!0 UNICí témto Temporada - official tle 1924 •- Concessionário: WALTER MOCCHI.
Grande Companhia Lyrica

Continua, no oscriptorlo da Empresa (lado da Avenida), do 10 horaa da manhã, áe
5 horas da tarde, a VENDA CUMULATIVA pera .

VESPERTINAS
(A's Quintas-feiras, as 4 horas)

VESPERAES
(Aos domingos, ás 2 -'4 tia tarde)

A VENDA para este3 56peoUculos será loita ou para os 10 acima indicados,
ou separadamente para S vasportinas e 5 vespsraes.

AVISO - As 5 vesperaes e as 5 vespertinas soráo com operas diltcfentts

ASSIGNATURA FARÁ 20 RcC-TAS — t-onlinua uCcrla 110 escrlptorio da Emprega
ando da Avenida', a assignatura de poltronas e balcüe= c na IMUietena' iliua Io do
Maio) a aãsigmatBra de galeria; para a s-ífie dc 20 RúCITAS, — Ejtréa da com-
gaafeía — mm oe julho.

COMPANHIA DK.\ JI.VHC.V IHANCEZA

MflRIE• THÉRÈSE PIÉRfiT^
Director artístico: Mr. LUGNE-POE

M-inj"*n',iririi-iririi*a-T*wri"iTi" **"*"****ji***i*i*i**,^*i-i-,%-Y*y^i~irTi*v-»v^infW'Vir>r¥^
HOJE — Sabbado — HOJE |

As S -}/i — 8' recita de assignatura I
AMANHA — Domingo — AMANHII

VESPERAL — A'a 3 horas
A peiHil.j. o liela ULTIMA VKZ

La Marche Ilesaiglesdansla
Nuptiate I TEMPETE
1 actüi üc HEXRI BATAILLE t

í d'.'10» dc ALBERT VI. BOI--
POLTRONA. 12(000

BILHETES A' VWX>\
Ob moveis du

ouvidor, se.
ücena aâo fcwaecWos prta ca» HIRTÜ, LO0B1SCS k C taa. *>

^»nr.,<- - 1 • -._-_ - .



I ______«jTrepjppi.

MIA DE COMPANHIA
Moe» fr*nr.«* <le.*j. ompreffò «ni CUMde tMMNi disiiuvtu lioniu ilnnia do com*

(in*!» ou pavernuilei Nfwenalu .«•nu. wri»ir-s_ * praia nu Botafogo, i._.

CONSTRUCÇÕES
Cem p.uto oa?IUI podou nor proprie-

_rt«. CaellUemoe o pagamento u longo
prato e oon.tru-mio» mau barato do que
*)__Uqu.r wan, parque eieeutomoa todo»
•• trabalhou nu neaaae offlolnaa, Para
Informeotee- croquis o plantea a rua do
Boaarlo, 186, «obrado. "Con_t. ucl.ra Fe*
rferal".

O JORNAL —Sabbado, 12 de Julho de 1924

gggl Ultimas TSToticiais UM 
IE_H___
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DOENÇAS 00 ESTÔMAGO,
INTESTINO E NUTRIÇÃO

1>R. KRSESTO OARNEU.O.
OOM LONGA PRATICA NOS
HOSPITAES DA EUROPA.
S. .TOSE','69. C. Sir». I.IAUIA-
MENTE, DAS a A'S U HORAS,
«rnldimiia, Man-ur.. dc Oliti-

Ua, 58. S. 28.44. AtlCildo rtin-
iimuIob it (li-mloillo

Cs âíoliiils de S. Pio
Um communicado do Ministério do Exterior ás represen-

tações no estrangeiro
"¦ ¦¦¦ »__»*¦

A NOTA OFFICIAL DAS 24 HORAS

NAO ESQUEÇA USAR
HAHAO HIS.U, Bolido 01* liquido, lmaln hyglonluo o saudável, centra aa-undura., conlunü.a, queimaduras, d,.,
res, espinhas, cuspa, comlchOüH, suu-
res fútldos, amacia e ombcllnza a ciitiu.
______________________________ai i __¦ _¦¦ mon 1__ fr~~*

LAVOLINA
1'ItODLCTO INDISPENSÁVEL KM TO-
DO*. OS HOTELS, CASAS Ul_ SAUDE,

HOSPITAES, ETC.
A' VENDA EM TODOS 08 ARMAZÉNS

CHAPÉOS PARA SENHORA tloslo - Uli-
-__- .... tltlCljflO -,

Elegância — Modelos origiunos —. i>._.¦;o_ módicos, visitar u modesto aleller tiaModlüt* l'r_lcozá Mme. JEANNE BARD, iirua 7 dc Setembro, sil, S». Eilcoinmon-das o reformas. Preços niodlco_.

I fncon[rn?^^o:'vigor
VANADIQL.
06PAND. POPTIFICANT.
Basto uidr um vidro por mez

ü_su»jr»_« u.kteu __,.'m isé-ij i^

e nuto-planos
nllcmSes — Pe-
çam preços e
catálogos a r.
Ferreira .x. c.
Ilua a. Fran-

O prfbldrutc du Rctiubllca, run-
«orvamlo-tie. no bíiIío don Doepjohoí.,
recobuu, hontoin, ti noite, iui pousou,
nue i> rvroouritfHin, uonadureu . dopti*
indOH fodorui.-., üitíiH uutorldude*. oi-
via i' iniiiuin.n, attendendo-BA poh-
nonlnionto u tendu para ciidu uniu
dellas a'guns inlnutoa do palontra.
Çontoronolou nlndu. com o niuruohul
CarnuJro da Fontoura, cheio do po-llclu, di*. Aluiu- i-nitu, governador da> eidiide o tronem) Silva Pessoa, com-

I mandante du Policia Militar.
I Xf.t Ti;i/IX:it.'HM.\ DO oiriSFE
I 1)0 líSTAl;.. AO (JI.NI.liA),

l'0'l'Yai'AlU
u presidente ila Republica tele-

«rapliou, lioiitom, uo general Tortu*
[ lluno Potyguam, oeiudoceniln m

. uu.; de.ped'da_ e desejando com pio-
to e.ilto nd miroilu quo vae desem-

i penhor,
i A SITUAÇÃO .OM.MIX IÇADA AO

KSTll.VYGEinO
O ministro u.im RelacOes Kxtorlo-

I res enviou, liontem, lis embalNaduH o
i leBníjOea do Brusil, no exterior, u se-

guinle telegramma:"O governo brntillolro roeebotl dns Inquietou
I sutis representantes diplomáticos, naul espaço d
! capitães mais importantes dn Euro-
j Pa o dn America, copia dos lelu-
j grammas publicados pela Imprensa
I local, contendo as mais falsas e alar-

mantos Informações sobre o movi-
monto militar do 3; Paulo. Todos es-
ses despachos, muito significativa-
monte o apesar de tiiu variados des-
Unos, espalham os mesmos boatos,
alarmantes, um todos os seus dela-
lhes, e tèin todos a mesma origem,
f|uo é o liio dn Prata. O governo ve-
rificou que parte da Imprensa o dos
correspondentes estrangeiros da.1l, os-
tilo sendo victimas, nu sua boa fé. dc
informações tendenciosas, enviadas
do Hio Orando do üul pelo telepho-
uo e outras eommunluayõus da "rou-
loira daquelle Listado brasileiro. O
Klo Cirando do Sul está um perfeita
ordem, mus ali, çoino sempre e em
toda a parte, especialmente em re-
giões da fronteira, 6 impossível hu-
pedir que Interessados espalhem cau-
lelos_.iut.ute, semelhantes boatos.

o movimento dc tí. Paulo nfio
l>a._u dc um motim provocado por
umu parto dii. Policia Militar do

nhd ern deante corrorflo sol», trens
dlaiius de passageiros, Inclusive oanocturnos, entro o Riu u Mogy dn.-.1'ruzus, ostlnjAo esta que dista Ulillometros du tlieatro dr, motim ml-litur.

um ,ri.i,v(iR.\.M..i.\ do cono.
Mil/ AXDKAI.K NKVES AO MI-

NISTRO DA GUERRA
O ministro dn Guerra recebeu do

coronel Andrade Neves, addido min.lar a ombulxadu brasllolra em l'u-ris. o sesuliite telegramma:
Pariu — \'osso tulegramnvi orlou-lou nossa oplnlilo alarmudu noticia,eontrndlctorlas confusas lamentáveis

suceessos ti. Pnulo.
Coiiheilmento seguro tendes meu

modo prorader dispensa ot.ereul-
mento quicliotosco meus servidos."

A SITUAÇÃO A'S LM HORAS
O governo, ii somélliuinja dan nol-les alitorlures, forneceu-nos, ho|e,

pelu madrugada, u Btgulntu nota:"Comniunicado dus L'l horas:
.Vossas Coreiis continuaram a pro-

gressüo, hontem iniciada. Durante ,i
madrugadii de 11, nossa artilharia

inimigo, durante larga
tempo, A's U._0, nossas

tropas de ataque repartiram para n
conquista de seus objectivos, quo ai-
cançarum lipprehcndcndo durnnte )

Reina desaiíitno entre os rebeldes. I O CBValIo "Blue 
Pete" batCU

Pol proposto um entendimento, um Itftvn "rícnrrl" Aa .raPor Intermédio do um emissário dos ' ¦•wvo. 'cCOra de Ve
rovoltoSos.

A divisão em operaijSea ropeJiu a
proposta, declarando quo só trataria i
com ns Insurrectos parn lhes aceitar !
a rendlyflo incoiidlclonnl.

10' magnífico o animo ilc nossas
tropas."

A INDEPENDÊNCIA AR-
GENTINA

-ii .__ .,..

U3I TEI/IXiRA.M.MA AO MINISTRO
ÜO EXTERIOR

O ministro duo Relações LJxtorlo-ren recobou, liontem, du scu collosa
da Rupublica Argentina, um rospoii-tu ao teiegiaiunin dn cougiatuíu';oes
que tranimlltlu ít.iuellc titular pelapassagüiu da gloriosa data do !i dc
julho, o siiiuiiufi despacho:"A a. ex. felix Paehoeò, ministroao Kciuciotici Exteriores — Klo doJaneiro,

Agradezco slnceramonlo ei uordta!saindo quo v. es. tus dignos colegasnos onvlum. u ml y a mis compuni-ros dei ministério, om oeaslou de
unlvorsario de Ia pçoclamaclon denuosiia Indopondencla Nacional, acuyn celebraclon liemos tenldo ul
prazer de ser aconipiinndns por losuestlnguldo.s Jefes y oflclalw >• Ia
trlpuluclon dol "Almirante Barroso'',
gentil visita ilesgrnciadamente derna-Blutlo brovo para jioder manlCestnr
iiiiestros sentlmontos tle grutitud mocflliunizcu on traiismittlr u v. ex., Sa-
ludll v. ex. com su mus alta distin-
BUldu conslderaclon • (A.) — Angel
Gn lardo. ministro de Relaciones
Exteriores,"

Um "comploi" communista
em Colônia

CHRONICAJHEATRAL
Companhia Dramática Franceza

PARItf, II. (A.i — Telegrapham
de Berlim que foi apprehendldo omColônia um documento secreto, quer o velou fts autoridades a existência
de um vasto "eomplot" communis-
ta, o qual deveria rebentar na pro-xlma segunda-feira.

locidade
tL'. I.) — Km

cavallo de tres an-

OS JOGOS OLYMPICOS
AS

P

PROVAS FINAES
ROMANA

1'US, 11. (V. P.) — Resultados
das provas finaes de luta preco-ro-muna: u peso-pesado Deglnne, da
l''r..m;u, balou Rosonq ulst, da l'"ln-
landia, por ponlos; Bantams Putsop,
du Ksthonia, bateu Andresson,
Suécia, lambem por pontos.

DA LUTA

da

: u
. . SS. Tolopho-

Estado, au qual adherlp parte da.  .
gUarnlqSo federal ali localizada. Es- 

', 
M_  -J . 1 _iia 8 i Marconi presidente da Corlevante. utrelunto, merco du

V'iV__*r •*"-l 'inn_.ii.i7, IHVltiC UUO

in_i,„ providencias Immodlatus o enérgicas
i dos governos federal u estadual, fl-

Dr. ARMANDO GUEDES
Operações — Doenças das oenhoras
AlTonso Penna lai •-- Villa: C5S
Uruguayana .1 — Central: m

no Villa _.6S. D_-s. grendes prazos, cou uxuluslvanienle eircuniscrinto a~~ | capital de S. Paulo, sem so alastrar
absolutamente pelu Interior do Es-
tado ou pelos outros pontos do naiz.
n sein conseguir depor u presiden ít-
do listado, ar. dr. Curiós de Cam-
pos. que ju rcsisti.i. cfficiizmeiile e
liiiiiilliiha ;' suu uutoridarie, muito
antes da chogadu das numerosas lor-
çiih que para auxiliai-o enviou o go-

I verno federal.
Hojo, uh revultosüij estuu sen clu

i completamente dominados pelas for-
| cas legaes. enviadas por Santos o
| pola Estrada ,!<¦ Kerro Contrai do;

Brasil, perfeitamente preparadas oom
cavallaria. infantaria, artilharia Pc-
zad.i o ligeira, carros dc assalto o
aviões, que já cuntornam S. Paulo
o .chegam mesmo ao centro da oi-
dade, mas que. entretanto, não pre-
oi pitam ii rendição ou aprisionamen-
to dos revoltosos com a intencãn
única dc empregar todos os meios,
nfim de que se evite a destruição da
cidade pela artilharia. Esta se Um'-
ta. por emquanto, li destruir os qua'--
teis e armazéns do viveres dos re-
vultosos, ao passo quo a Infantaria
aperta o cerco e corta a. retirada. A
cavallaria. ainda nesta tarde, IV.
muitos prisioneiros o tomou uos ro-
beldes 21 metralhadoras, no flanço
esquerdo das forcas legaes.

A Estrada, de Perro Central rln
Brasil já está concluindo a regular!-
zueíio da sua linha de ãiiu Uilome-
tros entre o Rin e n canital de São
Paulo, untai que foi interrompida,
aliás em pequeno trecho, üo ama-

COBERTORES!
Camisas e meias de lã

para todos os preços
Grandes saldos!

de roupas brancas
para homens e senhoras

Artigos para cama e mesa

Esperança lo Iras"
RUA DA CARIOCA 52

LONDKHS,
i.lnsfiold, hoje,
nos Blue Pote. pertencente a Si
William Cooke, venceu o Ungllcld
1'arli plaie. batendo um novo record
mundial do unia milha.

Blue Peto foz o percurso mim ml-
nulo ti trinta c tres segundos.

O record anterior pertencia ao
animal Caiman. quo lia vinte o cinco
annos passados correu uma milhanum minuto trinta u ires segundos
u mu t_._'t_o.

A Grecia na próxima Coníe-
rencia ínter-alliada

A Lega.,LONDRES, 11. (A.) -
n Grecia communicou
lí.lco" que se fará representa- ,
lolalmente nu próxima cou.eren'
r..--aluada, convocada para estaide.da

|^MA^<yMAMMMMMMWIA>WVVWS/VW-

DOENÇAS DA PELLE E SYPHILIS
r

Dr. Werneck Machado
Largo da Carioca II — í" andar

(SA ir.tenüe a doente» (lc*i_uu
opeelaliiliiilen)

,»_»^^>'^A^_^*>^»'-*0*>--*'>MV^<»-^«^VWVS_^»V*_VV^VVtf
i-nnnnroA nnnn iiiai_i_.

Senlioras o moças, do üoa tipparencla,
s6rlas c açtlvas, obterão faiMlmenlo ex-
còllotitõ ordenado em iraballio lioneslu o
rendoso, proporcional :i sini aellvidaile,
ijunia Empresa cin pleno ilesenvoivlinen-
to. Cartas dando referencias sobre.oda-
de, esiatio civil, circulo de .elaijOea o ba-
hllltaijões para a Cal.ta do Correio n. I'_7D,

iii C. V, O.

poração de Radio da Italia
_¦—i

INSTAM, .(.Vio Di; VMA 1'ODEUO-
SA ESTAÇÃO KM ROMA

ItOMÃ, IJ. (U. P.) _ o famoso
inventor .Marconi substituiu o conde
¦San Martlno que renunciou o cargo
do presidente .da Corporação do Ha-
dio qu italia. Marconi aceitou esse
posto convidado pelo governo, an-
cioso de assegurar ti sua cooperação l'e -
para novos desenvolvimentos da ra- motim da esquadn
dlotulegraphia no palz, inclusive a
installação de uma poderosa estação ,em lioma paru estabelecer commu-1 narla. ü barulho começou .<uam:
nicafiões dlreetas com a Argentina, i ti'11
a remodelaeão da ostagão rie Coltuno, j dor. o.s oommunistas entraram i
quo permitllrá plenas communicação
com as duas Américas.

NA CÂMARA FRANCEZA
A1T1TITDE HI.',OT.lX'IOXAm\

DOS COJOrONISTAS
PAXtrS, 11. ir. |*., __ vinte o soisdeputados coininunistas, chefiados
lo ox-inarlnhelro Marty, uubei;a do

-- franceza do MarAc.ro, aterrorizaram hojo 11 Cama-
ra. tomando unia attitude revoluolo-

"L'ECOliE DUS MAIUS" — "N01T
DK MAI" _ -NUIT 0'OCTOBJVE"

Tlvninos hontem no Theatro Mu-nlcipal um es-pectaculu quo m costu-
ma denominar "solriíu blanehc", lutoo, umu represcnUiçâo a que podemassistir as virgens que fazem a su.i
primeira communhão, envoltas ombrancos vi-os immuciiludos.

Nestes tempos du dansas em queos pares se enlaçam como hs serpeu-
tos vindas de Tenedos so eiiluyafum
aos corpos de Laocoonto o dos seus
filhos; om que oh vestidos se re-
traem a deixam vfir através do teci-
do transparente as belleraa mais In-
Umas; em quo a moda visa unlca-
mente desvendar os Uttruotlvos que,em outros tempos, mais se ve levam á
curiosidade masculina; om que se
cortam os longos cabellos "fi Ia gar-
çonnu"; nestes tcnuios, dizíamos, a"soiréo bltinclio" mio tem mais razão
ile ser. c uma velharlu i|iie tresiinda
ii mofo. Ainda hontem, Indo pelaAvenida Illo Branco á procura tio
nosso bonde, ouvimos, num grupo de
mellndrosus, u voz suavíssima do
uma dellus que dlziu: "Isso do "sol-
réo blani.-he" fi multo pão".

Apesar dessa opinião, digna P»reertu do acatamento por polidez. u
espectaculo de hontem, no Munici-
pai esteve delicioso.

Por certo os leitores não esperam
que falemos do "1/Ecole des marls",
a clássica comediu cm versos, du
Molií-ie. representada pela primeira
vez ha _il'! annos; nem do "Nuit de
mal" o "Nuit d'octobre", lãu iinpre-,
gnadas de sauve emoção e que to-
doa os freqüentadores do theatro
trancoz, no Municipal, devem conhe-
cor ile sobra.

Com a sua educação de theatro
clássico na Comedia Francesa., a sra.
Piorai, jã o esperávamos, foi unia
superfina Isabclle, viva, esperta.
sagaz, ludibriando, om proveito dol
seu amor, o seu velho tutor tígana-
rello, o typo por exccllencia. egols-
ta. vaidoso, systematleo. teimoso,
uiti;) genial eriauãu inuliercüca, pro*
fttndiimente hunuina. liste ultimo
panei coube ;lo ^r. Lugno Poo. que o
encarnou muito bem, com a physlo-
nomia typica desso symbolo.

Leonor, Valcrlu o Aristo couberam
A sra. Po.vrcns e aos srs. Lilguet o
Dhurtal, quu us não sacrificaram."Nuit de mal" e "Nuit d'octobre"
foram de um encanto inenarrável.

Em tufiaí. as eda dea, cin todos oa
tempos, ouvem-se aquelles versof*
com uma commoção a que não ha
resistir.

..'a primeira, a desolação do poe-
Ia. :i sua ,1, pressão moral, a dôr queu ptinjíc, :i melancolia mie lhe en-
sombra a vl-da. Na segunda, o poeta
transformou-se: agora elle oanla os
seus amores, a sua felicidade, os seus
HonhoH,

INFORMAÇÕES ÚTEIS
O TEMPO

Bota
FlnÉinensè

Grande venda de calçados dc
homem, senhoras e crianças

BArATOS ALI-lilU-ATAS K\Ti,um_
ZADAS —. AltTIOO DE I'

¦v< '" " '-"  .vjnun
o. -s n .13  iii*tini(
\. :m n iu  i*í»umi
l'elo lorreloi AVpercittn.-. tMotl por pnr
1'eço mini vlulin u A DOTA Pl.l Ml.
M_\SI_, imrn verem «» prrt.Mi* r.ihul.

do* c n quiillilnilp dos clllcndo",

RUA MARECHAL
FLORIANO, 109

CA.M'0 DA AVI_MDA PASSOS, lüil

'W^-N'^'^-^--^--**-">^-**l>^^>^^^^MW^V»_ _^m_.„-»-

FORTALECENDO
Rotnhelcep todn* n* fnr.orflc*
Vinho 'lioilro l'ln'*,,h-uno, u».

rrm Quina» Ulttencaurt
lll — Itt.A UIUCI AVA.N.V _ M

Naquella coube ao sr. Stern fazer
n poeta e á sra. Lamhert o papel da
Mu.-.a ,- nesta ao _r. Weber e á sra.
Vermules.

De como se desempenharam, dis-
scram eloqüentemente os applausos
que lhes foram conferidos.

Como se vc bem, nesses dois poo-
:::as dramáticos. ;1 superioridade do
passado, cheio de ideaes. ao prosou*
te dos almofadinhas !

11. K.

com a Argentina. I "ni deputado chamou Marty do trai ! .o. As reclamações mexico-ame-

frcTi. òpr, do lloloUm <ln Dlrcclorln .
<lt« Motcorologln, pura o iKirlotlodo 1« horns (In dia 11, ate Is ho.
ma do dia 12:
Districto Fedam) c Mctlioroy —

Tempo: em gorai Instável, uggravaii-
do se com chuvas, no correr dns .-I
liorus. Temperatura: em declínio;
inaxlma entre _."U c S4-U. Ventos:
predomliuirio os dc sudoeste o «u._-
to frascos,

Estado do Ilio — Tempo: serra olitoral: instável, com oil uvas; oen-
iro, ocsle u liste: Instável. Tempera-
tura: em declínio.

Nolu — As provisões so resontem
da deficiência do serv|i;o telegraphi-
eu do sul do JMtlü,listados du Sul — O tempo no RioGrando continuará perturbado no
litoral e bom no Interior. A tempera-
tura declinam ii noite, com possíveis
geadas o manter sc-A estável, de dia,ventos de sul u leste.

Xota — Nflo podem ainda serfeitas as urevisões pura os demais
Balados, por faltarem as informações
necessária
PAGAMENTOS

Tliosouro Nacional — Na. Primeira
Pagiidoria du Thesouro Nacional, sevão pugas, hoje, as seguintes folha..:
Montepio civil da Marinha — Mon-
tcplo civil da lluerra — Pensões
provisórias e pr.u.-as de prot c apo-somados da Guarda Civil — Momo-.
pio Militar du Guerra.

Prefeitura — Pagam-.., hoje. as
seguintes folhas: , Adjuntas do r
classe, letras M a 'A: Escola Viscon-
dc de Muuá; Titulados dos Próprios
Municipaes c da Orando Offleina."Lyra" — Guardiães."Rápidos'1 — Titulados das Obras,
letras M a Z.
CORREIOS

Esta repartição expede malas pc-los seguintes paquetes:
Hoje:"Dlion di Ânsia", para Santos o Rio

da Prata, recebendo objectos parnregistrar nté ás s horas, Impressos
até ãs II, cartas para o interior até
As 11.30, com porto duplo o para o
exterior, até us lé.

Amanhã:"Andes", 
liara Santos c liio da

Prata, recebendo objectos para re-
glstrar nté ãs líi horas de hoje e. lm-
pressas nté ãs S, cartas para o in!e-l
rior até as S.30, com porte duplo u
para o exterior até as !l horas, dc
amanhã."Almanüora", 

para Bahia. Recife.
Madeira. Europa, via bisboa, rece-
bendo objectos para registrar ate as
IS horas de hoje e, impressos ate
ãs li, cartas para 0 interior até ãs
11.3(1, pom poric duplo e paru o e.v-
terlor até á« 7 horas, de amanhã.

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAI. '

Resumo dus prêmios da Loteria .!:>.
Capital Federal, extraida om 11 do
Julho dc 13__:
BO .55 .i 20:000.UOU
ÜSIS-I  B:000$OOI)
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NAS PHARMACIASl-*-' 0a.1t SAI» .sa
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mr tmm®
P-^RA DENTISTAS

| 24 K, Garantidos. Cr 7$Q00
i 22 K. Carontldoo. Gr CSJOO

18 K. Garantidos. Gr 5S.0O
Prata Fina em lâminas .... «..oo

VIANNA, IRMÃO _ C.«
(Seci;Su de Afinação Ue Melnc.. Prcclo.os)

RUA PEDRO 1., 28 o 30
(Antiga Espirito Snnto)

fr. Fernando í_n__
Cirurgia

CÍÍ.CO IÍC* A
Dlugnostlc
da.s affecc

j do HoEiáta: d<i 3, Fr.in-
ís:s — Cirurgia geral —
) u tratamento elrurciro
.s uo outomttge, íute-sti-

no. a vias blliareü. Utero. ovarlõa,
iirethru, bunlga c rins. Tratamento
i!_ câncer, u._ hetnorrhagias. (j05•umores du utero n Ua bexiga pele1-p.dlum, — Consultório, AssQiiibHs
li.. — lies. CoruJ-. do Bomflrri, 6S.!-- Te"- Viiia l__l,

Partiu para o seu paiz o con-
selheiro da embaixada por-

tugueza
Esteve liontem no .Ministério das

RplaçSes Exteriores o dr. Joaquim
Pedroso, conselheiro da Embalxadu
do Portugal; que foi apresentai- as
suas despedidas ao titular daquella
pasta, por ter de seguir para o seu
paiü em goso du férias regulamen-
tares.

INTERESSES DA PEOUENA
ENTENTE 

"

vms
Cura indicai da l>l<*n«rrlin.;lH. Ern

me directo ila urethra. TriKiiutrnto
dns inolextinK Tenrri*n*i pelo Ijr. llcl.
miro Valverde. — Largo dn Cario,
oa 10: — l)c 1 ns «.

a .assei- terrivel barulho, jogando ca-idelras, derribando os guardas, uo
meio de infernal grilaria.

-*^*1,*>**,*^**,»-%'N^'-^_l,^VV_A>»

Uma mina fh_ctuante encon-
trada em Nervi

GÊNOVA, 11 (i;. F.i — Foi pes-eada em Nervi .uma grande mina
-luotunnte e em seguida destruída
Pur um torpedo.

A representação ingleza em
Pekin

LONriRKS, 11 (l.\ P.i _ Sabe-se
nue o governo decidiu não promovera categoria ds embaixada a sua re-
prtjsentuqão diplomática em Pekin.
como parece estar disposto a ta_el-o
o governo dos Estados _'nido_.

ncanas
MÉXICO, II (U. p.)

..iipnjoia o^jinsv

L:.V<.ONTU._tAM-.SE KM l>«AGAos MiM«TOos to» Usi_ss de algodão ãestruidasJ'.' DUCA
li CU. P.)

»•()

SANATÓRIO
j GUANABARAj
ç RUA GUANABARA, 22 =

(LARANJElRAü). TEI.EPIIO.NES:
B. M. 877 o S78

Insultado a 46 ms. de altitude, em
local isolado, silencioso e livre ds I
poeira*, em contro do majestoso par- 

"

qu» • desfrutando maravilhoso pa-
norama.

FRANQUEADO A' CLINICA
DE QUALQUER MEDICO

Esplendidas Installações para ALTA *
CIRURGIA ":

Ssooão especial de MATERNIDADE o
GVNECOLOGIA.

ALIMENTAÇÃO ESPECIAL para doon-
taa om REGIMEN OIETETICO.

DIÁRIAS DESDE 1.?i)0.
&_¦_> ____?()<_!»()«¦• O

HAMILTON BARATA
ADVOGADO

Escriptorio: AV. HIO BRANCO, 131
Teleplionc: ^'o••ll! asa. /

1"

Professor em sciencias oceultas, tecem-
chegado da Europa, fixando residência nes-
ta capital á rua Visconde de ouro Preto
n. 71, Bolafogo, Phone Sul 103, commu-
nica ti sua dlstlncta .cllentclla que tittende
e dá consultas das 10 ús 17 horas.

RIÍiVCIA, ii i.u. i>.) __ cin ^ram a estn ("dade os sns. Nlnchltcli,
ministro do Exterior da ílu-go-Slavla
o Duca. ministro do Exterior da Ro-mania, que iniciaram logo conversa-
Cões sobro os interesses da Pequena
Eutente.

0 chanceller uruguayo agra-
ciado pela rei Alberto

MONTEVIDÉO, 11 (A.) — O dr.l.dro Manini Rica, ministro das Re-layões feteroí-ea, recelbeu das mãosdo encanregado doe Negócios da Bel-
glea as Insisnias da Ordem da Co-rôa, com quo foi distinguido pelolei Alberto.

A revolução na Bolívia
LA PAZ, 11 (U. P.*, _ As tronas

gove.rnist.is oecuparam fanta Cruz.
A Junta Revolucionaria entregou-se
ao soverno.

.()<

Leilões de penhores

li __
li -41-
. ra < ¦_¦¦ »^^msmtmssa^^. ____a__^_-™

i 0 HE SE BUBET-KU i
Jf!fe?7Í5H^ ^^*» POR W-Hta^. E_____^_JS
é| J^^^^K. GREENE^^J

TEllCEIUA PARTE

pelo íogo
COPBNHAGUE, 11 (U. P.) — L.,v.

grande incêndio destruiu as usinas
de algodão, dinamarquezas, deVegle, na Julalandia.

: 0 GRANDE INCÊNDIO EM
MESSINA

1 O GOV_n_0 VAE rXICIAR osSERVIÇOS 1>K HECONSTRU-
CÇAO

ROMA, U (U. P.) — O ministrodas Obras Publicas, sr. Sarrochí.
j partiu para Messina, acompanhado

de vários funecionarios do seu mi-
i nisterio, afim de examinar as deva-:-' tações produzidas pelo grande incen-"i Iii oco-rido e providenciar so-bre as medidas que devem ser to-

madas para os serviços de recon-

Soube-•je o _nl) üí»
sr. Fernando Uonzalez Ros foram
nomeados repretientantes mexicanos
r.uts commissaes geral e especial de.
reclamações me.tKo-.nuie.ricanus.

Ainnunciou-se tambem ler o go-verno rec .ido informação do have-
rem os Estados Unidos nomeado o
sr. Nathan Milli.', ex-governador de
.Vova Vork e Edward Perry para
seus prepo3tü«. mus referidas com-
missões.

Tentativa tle subversão na
Bulgária

ATHEXAS, 11 (U. P.i — O go-verno bulga.ro, fiegundo consta aqui,
prendeu cerca do setecentas pessoas.
em Sofia, Bania e outros losaros,
aocusadas de organlüairem um levan-
to que deveria iniçiur-so hoje á noite.

A representação franceza
junto á Santa Sé

, ROMA, 11 (U. p.) — o cardeal
i Ciasparri, secretario du E..tado do¦ Vaticano, recebeu boje ern audiência

o embaixador Douloet. Acredita-so
quo a conferência tenha versado ko-
bre as intenções do primeiro minis-tio da França, sr. Herriot. a propo-sito da representação desse pui_ jun-to á Santa Sé.

0 embaixador portuguez foi
recebido pelo r.ei Jorge V
LONDRES, 11 (U. P.) —Sua ma-

jestade o rei Jorge V, recebeu, hoje.
em audiência o sr. Norton de Mat i
tos. que lhe entregou as credenciaes
que o acreditam na qualidade de
primeiro embaixador do governonoetoiruez.

Il prêmios de 1:0U0$00o
ütíllil ISB02

Todos os numerou terminados om
_ tèm _?000.

ESTADO DO HIO
Resumo dos prêmios da Loteria

do Estado do Rio, extraida cfli !l
do correniu;
SI 757
41246•.".117

S3407
77'IOll
li3.')7_

'iO.-OOU. (HHI
 3 :tioo$oun
 1:000?.oo

2 premiosde ã00?000
2202 5 u li K 0

."> prêmios de 200Í000
..83.3 33B15 7:i44C
11333 .73ÜS 37137,

ü-11 92100 4020S

GARGANTA
N.\lil« E
OUVIDOS

17_-nujunt<i do. -.ror* XVtlasnertnta
(ir' tamniin, rn«n***rr, rm .'tc.-Mii. o\i-ui«*»ti, eui Vleauu
'llt.VCUEO-BRO.VCIIO-U.SOl >lt.t.

GOSCOPIA
Tratamento cirúrgico ita oaena ita-clinica do prof. Selffort) o das ,i,i-

cryocystltes (operação do West.)
Consultório: Rua do Carmo. 5, c*q -ia

Josd*, do 2 ._ 5. Tel, C. 2652. Rosl-doucla: Regiiia Hotel, ferreira Vian-
ua. ... Tol, l-, M. :;75_.

ÚLTIMOS MODELOS DE
FOGÕES A RAZ ALLEMÃES"PROMETHEUS"
l_C(J>'OMICOS E HYG.l__.lCOS

un \ vrn< v. priRToa

7233S —— .

ACABAM DE ttT_CI.ni*.. .VOTO SOR*
TIMEKTO

CASA HAMBURGO
EWFL & C0P.N Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44'11_1.K1.10M1 .NORTK U)86

y_~~«imm-i~í*»rmm
CLINICA I)E DOENÇAS

ITUM _ AMJS¦J'rillnm<*nta ««nf.lnl Inrifllilr dn»
KEMORRKOIDAS

«rm opernyAo.
Dlt. RAtl, PITANGA SANTOS

Pn*_. lo. 30, «ob., de 1 Aa 4
•QBi__5____m

velho demais para o sercadente
'<:"¦

— Que idéa: — retorquiu com ca-' — ü senhor apenas nS.u iipatihou
boa pista, Eu mesma, não desen

>lvl para encOntral-a excepcionai
itelllgeneia; foram as circumstan-•ins e o acaso que m'as forneceram.
.ii.s laureis não correm, pois, nc-'mm 

perigo. Resta, aliás, neste ne-o.'io coisa bastante liara ocupar
móis do uni grande detective como osenhor. Sc a gente não p.de concluir
pela culpabilidade do.s van Rurnam,
não estão
ÍI _

CAI _TU_.0 XXIX
Recomeça imlo..

so nao era a culpada, estava neio me-nus envolvida intimamente na trago-dia c uos podia fornecer novas mi-inicias,

abrigo da,
enhor po-s^a

dade muito melhor o ao subir-lhe ao
quarto, puz-me a esperar obter afinal
resposta clara ;is perguntas nue tan-

.. to no.s haviam embaraçado. Pareceu-- me ovidento que o mysterio ho iaafinal aclarar.
M. Gryce não partilhava evidente-

mente desta minha maneira do ver.Ao chegar deante. da porta, voltou-
se para mim, dl_endo-mc:

— Nossa tarefa não vao ser fácil.Pa.*.e a senhora na frente B rote-
tenha-lho a attengão Jiaru que cu',""""; uua /..*".' •""*""»•, Possa entrar sem cer observado. De-todavia suffieieivtemento | eejo estudal-a antes du dirigir-lhe a'  '" ¦ *e"i um pio <i respeito do

delse-mo falar dislo pri-

•.tremeu do contrariedado, mas domi-
[ nou-se em breve e tòvo bastantemao em si para consiclrar com certo

prazer o quo chamava um pormenorinteresso neste negocio tão no-RUA 7 DE SETEMBRO, 179 $$M u||^Íl!Í^s-

IpIC

k MUTUANTE (S. A.) í"UA 
7 DE SETEMBRO, 1

Leilão cm 17 de Julho

Tardava-mo tambeni u mimvisse, embora receando que „ , -
li",.. "Ii,in:l ,loe"tl' "a" lhe pc- i respeito'-'•--o tn-.: un, snppiemenio de l-vj —Tem

gmentou no

^>usl)L,i_-iit- paru quu u
dar como terminada,

i sua. tarefa. Sc il de facto Ruth Ollvor
! quem commettou o crime, qual dosdois Irmãos ti auxiliou?

As tiiiparencias aceusam frankiin,
; mas não bastante nitidamente para

que não fique nenhum aduvida u este

'ttiizas a que me entrqgãru, na' espe-rança dc encontrar os auiieis -e -da
Certeza a quo chegara que elles. de-

0^ ..... -._•_ ••-'  1 • .__¦ ^ " t,ue pbegãra que elles.des; o.s. n)utuanos podem ^am oatiu' escondidos n0 riov&iip d.
reformara cautelas vencidas ^^&^Í^Mi^0ã
ou resgatar os penhores até a I so!'.rütu-ll°<la nabilil1,lJe"««- n_ es
véspera do leilão.

C. Monteiro, director.
CASA ARTHUR ALVJM~

12 de Juiho de 1924
1» — RIA 1.1'IVi UE CAMÕES — 40
DE TODOS OS PE5ÍÍI0HBS VESClDOá í

., «_«*«*..*__•_. M*.oia ua _***colha desse esconderijo ou da pene-traçaò de quo eu dera provas desço-
brindo-a. _ -
y-y.Manivilhpsq! Nunca vi nada de i Butenvõril..' dtuo interessante! Ha annos que n&o So eii tive-- .tomos coisa, egual! 1 .licito-me quaslpelos erros conimettiao.s. tanto fize-ram sobresair .detiilhcs finos c deli-cados!

l'or maior que fosse a .atíjfiòjió
do dr-tective. deu om breve logar aum vivo desejo dc ver a ínoijaque.

tOf.maVjõos sobro os nontos ainda du-
yidosos do .problema. Reconiniendei-lho lanibém .procurar o chinez arr-:-unda . - nhora Desberger-e mesmo-mrs.-.l-.oppi-rt. Nilo queria .com effei-to que;mo acreditasse únlcari.t»ntosob palavra, apezar de haver aban-do- ado «eu ar desdenho-o a meu res-t*.'.'." o de sentil-o disposto a tomara serio todas as minhas opiniões;•JI. Gryee veiu a mini e me disse numtom todo compenetrado:

A sèrihoia me impediu, mis
taxei* unia asneira,

mandado prender-•.anl.lin van Puniam, ho.c, e ama-nhit cste.s detalhes ftfsãém conheci-dos. cu hurica niuis teria podido le-v:iui.-íi- n cabfesa. .Mesmo assim, oscaro? collegas hão dc so permittiraH.u50.es Certiios e não se incommo-
darilo para .dizer que Gr.--'e está dc-!

miss Butténvi
nhar-nie ,i ,-as

lão, O mysterio au-
11 >*;*í dv c_-ularccüi"-i_e,
rth; iiiieira acompa-
1 do miss Althorpc.

CAPITULO XXX
Tl 1 o ! .S-I;cni tudo !

M. Gryce dispõe de uma vanta-
gem que c-n lhe Invejo: o talento desaber angariar-, . a symiiathia das
í)ct_soas.

listava ugo iiavl.i cinco minutos
em easa.de miss Althorpe que ji, lhoadquirira a confiança e estavam todos e tudo á sua dit
vera de dispender ,
chegar a este resultado, mas elle... .
1< .s-tara-lhe uma palavi/8* e um olhar.
Mia Oliver, pela qunl eu mu! ousa-'
v.r ii-.uají.ir., _c.m :n-.._. que ella ,!• .
novo tivesse iIe_.j,parecido ou quoestivesse peòr que no nionierilõ em i
quo a •deixara, 

achuva-sc cm reali--

pihn
crime
meiro

Fi_-!hO signal quo sim. feli. dc me
: achar no meu verdadeiro logar, cm
I segundo plano. Bati devagarinho á
{ porta e entrei sem ruido. Uma criada
, sentada junto au leito orgueu-so '10

ver-mo o adeantou-sc:
— Miss Oliver d o nnc.

1 — Xesse caso vou tomai' o- scu
iogar —- respondi-lhe, chamando com

! um gesto JI. Gryce. A criada saiu enos nos puxemos, o detectivi e ou.
j a. contemplar a doente, cm silencio.
I iüin breve vi .\1. Gryce sacudir u ca-beca. Mas não me disse o que queriaexprimir com isto. Obedecendo a umsigna! ono me tez, sentei-me ã ca-

beoelra da cama, emquanto elle se
Installuva ao lado, numa grande pol-trona.

,.., ,: Vi ontso qu. elle tinha r.almonto
oÔièóia n-,-. 

'' :"" bo"1 e Paternal. perguntando-• ¦' "•' i-'--« ! me se elle se preparava assim todas
as vezes que devia encontrar o olhar
daquelles que "suspeitava de um cri-
me. Estu i.K.i fez-me. olhar para a.
moca. Estava rteitadá numa comp
immobiliJnde .- n scu semblante)

Vias Urinarias
Cura ra;iida e garantida da gonor

r>.éa e suas cr.ni-licacõci:. DF.S. JOAO
AHREU d BRANDINO CORRÊA. Kun
São Pedro 6.. Oas S ás 15 hnraa. Tele
tihoiK.: N'orte b*03.

ELIXIR DE NOGUEIRA

OPILACÃO r':TTt^ cTôemprego u., phe
NATOL. ir.nun-._ras comprovaijões aqui
e nos Estados. Milhares dc attestados,
Facll de tifar, não cxlgo purgantes .1
é bom aceito nelas crianças. A' ven-
da n:u Pliármaclas do ií;o q dos IS3.
tados. Depositários : Drogaria Baptls-
ta — liua 1« de Marco, lo — Hio d»
Janeiro,

LEMBREM-SE
Que todos

podem vender
Meias, mas
ninguém pódc
offerecer as
vantagens da¦ua siíps «
nos preços,
qualidade c
variedades.

¦Só vendemos.
Meias perfei-
tas e garan-

tidas.
Ruaürupa?_ü3,l.
Para o inte*

rior, pelos
mesmos pre-
<;o» da Ca-

pitai.
Peçam Catálogos
(Única Casa '

só de Meias
da Capital).
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Granrip. fíeauraHvò do sangue

EM VIRTUDE
DE TER DC AMPLIAR A SUA
8ECÇH0 DE CALÇADOS PARA

SENHORr.1;

a CASA LIO!
COMMUNICA AOS SEUS AMIGOS E
CLIENTES QUE ESTA' LIQUIDAI.*
HO O SF.U STOCK DE CALÇ. - j

rARft HOMENS, COM GRANOE".
ABATIMENTOS NOS PREÇOS

ANTERIORES.

Travessa S. Francisco fie Paula 6
Teltpbone Csntral G60
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