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O REGIMENTO NO SENADO

Mais rapldamento do quo a Ca-
mara dos Deputados, o Senado pen-
sou, elaborou o projecto som dis-
cussaò, approvou a emenda ao seu
regimento interno, destinada a fa-
cilitar o andamento da uununciuda
proposta do ruvisãu constitucional.

Sem duvida, mas liberal, ou mais
habilmente previdente, do qua a
da outra casa legislativa, a com-
mi.isão organizadora do projecto
eui apreço soube encontrar uma for-
mula que, pelo menos na appuren-
cia. concilia, com as .finalidades pre-
viamèutò áccorduirás para o acto re-
¦visor da Constituição, o justo escru-
pulo doa embaixadores dos Estados
de sc reservarem, um attenijão ás
prerogativas da funeção, á Cáculda-
dc de collaborar uo exito da propôs-
Ia, já discutludo-a, já conereliüan-
do eni euieliilas o seu pensamento.
Noudditivo, ou substitutivo de parto
do regimento, ficou estabelecida a
ilifforença entro emendas conteúdo
matéria nova e emendas sobro os
meamos preceitos constantes da

proposta Inicial. Para uo primeiras
ficou rigidamente estabelecida a
mesma oxigenclu prescrlptu no rc-
gimento da Camara, á da asslgnatu-
ra do um quarto ilus membros dc
cada casa legislativa u, paru as se-
gundas, A livre o numero de sub-
ticriptorcs, podendo ato ser reduzido
á unidade.

Já discutimos esse ponto o, com-
quanto se nos afiguro mais razoável
a formula estabelecida no Senado,
nio duvidando, mesmo taes sejam
oa elementos de convicção, quo aca-
bentos por (Icar de accordo com a
preacrlpção, parece-nos què, propôs-
ta a revisão constitucional, noa tur-
nos ora que houver de aer discutida,
o plenário está Investido da podo-
res especiaes, só conferidos uo le-
glslador constituinte e, assim seudo,
quulquer limitação da fuculduxlu de
manifestar o seu pensamento o do
consubslancial-o om acto do resul-
tados práticos, importa ua diminui-
ção da presumida outorga eleitoral,
— paru cada membro, pola impossl-
billdado de suggerir providencias
de responsabilidade individual,
como para o plenário pelo so lhe
privar do conhecimento do inlciati-
vas, talvez proveltavels, quo bom
poderiam surgir, se não fosse a des-
cabida exigência de avultada coau-
toria para cada emenda.

Outra duvida que nos assalta,
parecendo quasi impraticáveis as
emendas indivlduaes, reside na ne-
cessidade de acautelar a harmonia
do conjunto que se nota no Pacto
Fundamental da Republica. Exem-
pllflquemos: Elaborada a proposta
do revisão sobre preceitos isolados,
bem pôde acontecer nue o equilíbrio
do monumento jurídico lique mais
ou menos coiupromettldo, desde que
outros preceitos não aoffram modi-
flcações correlativas; perguntamos,
outão:

Uma emenda, com osso objectivo,
d á proposta ou á própria Cousti-
tuição, uos termos já agora regi-
montaes do Senado?

Pode ser essa emenda de respou-
sabilidado individual ou se faz ne-
cessaria a co-autoria dc um quarto
de membros do Souado?

Fosse a exigência, como constava
de substitutivo do deputado Berga-
mini, para o apoiamenlo da inicia-
tiva, e não seria difficil obter,
mesmo em votação nominal, um
quarto de senadores, mas a assi-
gnatura da emenda importa em co-
autoria, o que 6 muitíssimo dlver-
so, visto que pôde alguém julgar
determinada iniciativa digna de ser
discutida, não se sentindo, entre-
tanto, habituado a dispensar-lhe so-
lldariedade, sem o exame quo a dis-
ciissão proporcionaria. A solução
encontrada, ua espécie, pelo Senado
su assemellia antes a uma hábil fi-
ligrana;, pulo menos, emquauto
prova em contrario uão so fizer.'Na votação da proposta c das
emendas, que ao terio de incorpo-
rar á Constituição comu preceitos
lirimutavis do Estatuto Fuudamen-
tal do palz, uão quiz o Senado di-
vergir da orientação da Camara, ia-
cllltamlo a approvação por dois ter-
ços dos votos presentes, ao Invés
dos duis terços de membros de cada
camara, 'como se coinpreheude da
clareza gramniatical c lógica do
preceito constitucional do art. UO
e paragraphoe, istu é, a proposta e
aa emendas, que sõ podem -sor acei-

tas pela mesa tendo, no mínimo,
a asslguaturu do dezesuls senado-
ros, ficarão perfeitamente upprova-
das ae, presentes !)3 membros, ob-
tiverem o voto de vinte o dois, ou
sejam, apenas muls seis, além dos
co-autores du Iniciativa. Podo ser
quu esteju certo, mas o elemento
histórico, as Investigações peychnlo-
gleas do momento em que os tra-
balhos du Constituinte so desdobra-
ram, todos os eommentadorçs da
Constituição o, sobretudo, a aualy-
se grammatlcal o lógica da Integra
do urt. 90 o o estudo do que nelle
so centém, um rolação á harmonia
do conjunto da Lei Magna, dlfflcll-
monte poderão 

'ovar alguém a ler-
mar semelhautu convicção.

Barbalho, pur exemplo, dopois de
substanciosa funüamentução dn seu
pensamento, diz u seguinte que,
aliás, o Regimento do Senado,
transcrevo em nota á pagina 66:

"Entretanto, o urt. ÜO, depois
du referir-se á quarta parte,
pelo jnenos, (que considera
indispensável pura apresjnta-
Cão da proposta) "dos mem-
bros du qualquer das cumarus"
>do Congresso Nacional esta-
tue a approvação da proposta"por dois terço3 doe Votos numa
o noutra camara" e tratando
da reforma, diz: "*por maioria
de dois terços dos votos nas
duas câmaras do Congresso".

O art. 90, assim, nem con-
sagra em seus termoa a limi-

tação constante dos outros ar-1
tlgos citados, náo su reforlndo i
como elles " votos dos mem-
bros prosentea", nom su exprl-
me do modo quu luduzu a sup-'
pôr-se, por urgumonto, que
qulzesso estabelecer tal limi-
tação. Teria usado dos meamos

• termos, se houvesso querido a
mesma coisa. Não o fez, o tor-
nou-se mais exigente, queron- j
do dois terços dá totalidade dos
membros do euda cusu do par-
lamento por consideração da ¦
excepcional gravidade u Impor-',
tancia da reforma coustituclo-1
uai, que submetUu a condição o
processo mais rigorosos quu os
prescrlptos paro us luis ordl-
Darias'"-.

Convém acceuluar que Uarbulho
foi ministro do governo provisório e
membro da AssembWa Constituintu
e, ainda, quo se 'próuuucloii sobre
o assumpto,' sem tr-Spremencla de
qualquer euso concreto em perspe-
ctlva, sem qualquer preoecupação
de preconcebido desígnio, á luz ex-
cluslva do raciocínio abstracto. Pre-
ferimos, desfarte, ficar com a opi-
nlão do Barbalho, dadu que o judi-
clario seja invocado eni prol du ai-'
gum 'direito ferido, oxalá que us
promotores da próxima revijtío con-
stitucionul não tenham dc lamentar
não haver egualmente seguido as
judiciosiis ponderações daquelle actl-
vo e probidoso collaborador da or-
gauização republicana do paiz.

VIDA TRANQUILLA
E' somma dos trabalhos elo-

mentares realizados perseveran-
temente pelos elementos componen-
tes da activldüdo social que resul-
tu o progresso. E' a integral dos
produetos iufinitesimaos do esforço
Individual pelo dever cumprido
quotldiuuamontu em proveito do
paiz que quadra a pujança nacional.
E para que a euergia total tenha
plena efficieiiciit, para que o pro-
gresso resulte de todas atí turcas
vivas du paiz, é necessário que to-
das suas componentes tenham a
mesma dlreeção, c *niuis, que le-
nhum o mesmo sentido. O trabalho
elementar uão aerá um 'máximo se
as aptidões individuaos não forem
utilizadas convenienlomente; o s6 a
totalidade desses trabalhos não co-
incidir cum as necessidades iIj paiz,
não su conseguirá das forças mui-
tiplas du uaçãu a energia suprema
de que ella è capaz. Na disciplina
social urge *quu haja equipolloneia
ontre a capacidade do cidadão o a
tarefa quo su liio incumbo, c que
esla tarefa se projecte em vurdadei-
ra grandeza subre a titugeulo á
trajectoria uacional.

Por abi -desde logo se avalia quiio
insignificante, quando não-_ -uiUlaJ.-vpntade.-iiiteHeciuall'
ou negativa, é a efficienclá do es
forço da maioria du população. Como
são diminutos us elementos sociaes
que podem ter uma representação
yectorià'1 de iutensidade, direcç.ão e
sentido no systeniu representativo
da vida nacioual. Porque, de f.t-
cto, someule os fautores quo sc de-
finem por uma especialidade, que
caracteriza a direcçao de uma ener-
gia, o por uma competência nessa
especialidade, que significa ititeusi-
Üiido uu ucção, tém valor efíicaz

o podem contribuir pura o progres-
so do paiz.

Não é provável que possa sor
conseguida a captaçãu da totalida-
de dos osforços iudividuaes em be-
ueficlo da eeilltctlyidado antes .'le
se ter disciplinado a mentalidade
da maioria da população. Sem dis-
clpllna mental o indivíduo uão se
distingue. Não lia faculdade supe-
rior dominante; hu equilíbrio dc
todas as facilidades, istu c posáibi-
lidado para u indivíduo du desem-
pouhar egualmente todas us func-
ções.

Repartida, nesimi a perspnalida-
de, decorre a mediocridade das hu-
bilituções. A vida dos Indivíduos,
como a vida dos povus, exige u dif-
ferenciução dus funcç.ües. A civtli-
zaçáo superior uãp admitte o indi-
viduu du múltiplas funeções. Como o
orgauismu dos animaes superiores,
requer a dif ferenciução daa func-
ções o orgauismo social, quando at-
tinge a plenitude do seu desenvolvi-
mento, exige a especialização das
fiinoçõos sociaes. E essa especializa-
ção só su adquire com a aprendi-
zagem longa e perseverante de que
só são capazes os seres dotadus de

Não ha distincçíloí que sc possa
impor entru as varias categorias de
factoros de progresso. Todus as ar-
te-s, Iodos os officlos, todas as pro-
fissões em sumnia, são egualmente
dignas do consideração, desde que
se appliquem ao bem da cominuni-
dade.

E' imprescindível que se nivelem
as cotas dos titulos, afim 'quo 6 ur-
tista não tenha •proemluencia so-
bre o urtesão, ou o teohuico eobre
o obreiro. Desse modo so pudera

Impedir que su desviem vocações,
quo muito beneficiaram o palz cm
applicações utilitárias om vez de ap-
pllcurom-se, em vão, um funeções
ubstrnctiis. O Estado não mais te-
riu de amparar u agasalhar -em
funcçOus de respuniabílldadu pu-
blica, profissionais fullidos nas car-
reiras que, por mais conceituadas,
abraçaram. Os muls graduados dl-
redores da agricultura uacionul são
amadores, com noções perfunetu-
fins de ¦mataria agrícola uobrepus-
tas au sedimento petrificado du
urto de curar ou do direito romano.

Somente quando, por educaçáo
intellectual, o Indivíduo se parsit-.t-
dir de que, pura u prosperidade,
pura a grandeza du paiz o cidadão,
qualquer quu seju a sua categoria,
deve subrepôr ns .Interesses supo-
rlures du nação au seu egoísmo, uo
seu conforto, uo tícu proveito pes-
suai, Hera possível delinear-se uniu
convergência dominante no esfor-
ço nacional, ü conceito generaliza-
do, e praticado pela quusl tot.ill-
ciado dos homens públicos, de que
a nação deve fazer u grandeza de
seus servidores deverá ser luver-
tido.

As acções humanas so originam
de uni sentimento de carência. Não
so age sem necessidade, e só ae
sente falta de alguma colsn quaudo
se precisa deliu. O nosso ideal mais
immediato é de viver, e o homem
sem cerebração trabalha, isto é
age, apenas para esso fim; e so
pensa ó para melhor agir. A medi-
du quu o homem sacia os seus de-
sejos, a sua Intelligencla concebe,
sob a influencia de seu temperu-
monto, uniu existência mais elevu-
da em que a vida material vao a
pouco o pouco attiugindo todas us
perfeições. Nas organizações supe-
rioros a Imaginação espiritualiza
as suggestões da vida orguuicu o
reclamu da intelligencla os meios
l*n*. elevar o homem acima du ua-
turoza. Para alcançar a immortali-
liado, o seu espirito atfeiçôa e dá
vida a 'inaterià que o cerca, afim
quu pela eternidade *dos tempos su
perpetuem os vincus du suu passa-
gem sobre a natureza. Os liomeue
du uma mesma ruça, tungidos polo
mesmo instineto, procuram, na
grandeza da nação que elles criam,
sublimar o geuio quu os immorta-
liza.

Evidentemente a concepção da
vida não é a mesma paru tudus os
inidiviiluos; purquo casa concepção
ó unia funeção da reacção ilu Intel-
ligencia sobre o meio, e cada iudi-
viduo a tem ua proporção de sua
mentalidade. Só cum o tempo, com
a adaptação integral ao meio, com
o amortecimento total da3 reper-
cussões atávicas,'quando se torna-
rem mais Íntimos us coutados dos
elementos heterogeueos que consti-
tuem a população brasileira, ó que
ae hão de focalizar us aspirações
da. consciência nacional»—-Então*
será possível indultar o patriotis-
mo trauquillo que luva o cidadão
a devotar-se desinterossadamente,
sem honras nem proventos ao bem
da nação. Então aerá posaivol con-
gregar o idealismo remanenlo quo
existe, como resíduo do sentimen-
tos ancestrues, no âmago de cadu
personalidade paru construir u
obra immorredouru do uma civlli-
zação.

Não 6 nu tradição histórica, ondo
uutros jiovus vão buscar as legou-
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O TESTAMENTO
Eis-mo uqul, sr. tabelilao.. .

12' pura meu jrno, quo esta i-nfer-
mo o deseja fazer seu testamento. E'
preciso quo o senhor compareça,
quanto antes.

O senhor nvora longoV
Nos Bluclios, bem sabe • so-

nhor, coiniíiuiiu dc Dumplorro... Mus
abi temos uni carro á disposição. O
senhor Irá commlgo, Vamos'.'

.— Ha tanta urgência assim? Eu
csíuii cum multo irabulhi

Pois estou llie dizendo... Ello
está doente, tevo uni ataque, c náo
ao nabo o <iuu poder A, acontecer...

Multo convém, portanto, que o se-
nhor vá até lá, o quanto antes, sem
demora.. .

Resignado, dando dc hombros, o

tabolllilo ordenou os seus papeis,
muniu-se dos petroihus indlapenoa-
vels o se puz u -caminho da casa lo
enfermo I

Jean-Francols Pralóu fustigava
sou jumento, conduzindo. ¦, oustu, u
carrloln, qup vencia, aos .trancos o
solavancos; os iiochlòntos da estra-
du.

Mais dovaiar, protestou o ta-
bolllilo; sendo, nos arriscamos u íim
desastre! ¦

Sim, 6 preillso Irmos depressa!
Não ha novidud.v! Estou multo ha-
bituado.,1. K iliípols, Imagino o si-
nhor, sc o vellwi morro antes dc li
chegarmos

Uma reflexão um tanto anclosa:
(Coutlxniu na 2" iwslnw)
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das que ÍUustnim a vida heróica da
nação; não é daa nventuras dos
conquistadores audazes, que se ha
do tirar o culto da religião -da pa-
trla. E' na trndiçáu do presente,
net-sta tradição que a cada hora, a
cada momento pulsa na vlda da
nação e lhe imprimo o seu caracter.
A nação ae revela a mesma, com a
mesma expressão, em todus us clr-
cumstauclaa, desde quo as clrcum-
stuncias provoquem a manifestação
dc seu temperamento. E este se con-
tém na vlda obscura o silenciosa da
multidão que quotidianamente tra-
balha obscura e silenciosamente em
tarefas sem vijlia upparente, mus
cuja a integração faz a pujança do
paiz.

Quando se não attribuiatu egual
valor a todos us esforços humanos,
c que somente a vidu épica fulgu-
rava uas tradições, não havia cre-
denciacs pura os povos sem epo-
péaa. Felizes eram oa puvus que
não tiuhuui historia, porque oram
humildes; uos humildes pertencia u
reino dos céos. A vidu terrestre, u
vlda presente, esta. pertencia do fa-
cto aos povus que cultuavam so-
mente a mais alta das virtudes va-
rouis, -sem a qual deixava du exis-
tir o homem de combato: a cora-
gem dynamicu quasi sempre caati-
gada com a pena de morte, mas que
dava vantagem subre o numero* c,
ao mesmo tempo que assegurava a

'!

integridade da nação, fajiia preva-* teria, fornecem u essência do sub-
locer os seus direitos, porquo u
guerra era o critério do direito.
Mas iato cru outr'or.1. autos da ac-
qulslção dos uctuiieti conhecimentos I ( lu,
BClontlficos que. applioadus á arte '
bcllica, tornaram a guera uma func-
ção explicita du potência industrial
dos povos....Jlonun tinha então toda
razão de restringir á gúerrft o po-
der de uferir u tçmperamentu de
uma nuçiio, e as nações bellicosas
das velhas civilizações afiavam e
poliam -o aeu instrumento do defesa
e do conquista quando aprimora-
vam o culto dos heroes. Presente-
mente o que propondera ú a teu-
dencia paru equiparar todaa us vir-
tudes cívicas, pois que u expansão
de umas em detrimentos do outras
perturba o organismo nacional, e,
o quo C positivo ú que, cilas *so cou-

sistencia e do desenvolvimento da
nução.

E' sobre a humanidade silenciosa
erguem os que .tuzeni ha-

rulho na historlu; é o rumor dos
ambiciosos que se foram que ecoa
nos arenitos do passado. A. vida
ddssii--^umanlflaviè.í-eíftâ:viífir^lntni-
histórica, como a chama Miguel
Unamuno, esta vida silenciosa do
mussiça ó que ó a substancia do
progrosso. É' a verdadeira tradi-
ção, n trudição eterna que vive no
ftindu do presente e que se deve
trazer á touu o fazer brilhar, para
quo so torno consciente no povu o
que nelle é inconsciente, afim que
melhor so guie nu vida tumultua-
ria.

Roberto ile SAXSO.N.

cütenum do tal modo quo a grande-
za do palz depende da harmonia de
todas ellas.

Na vida interna das nações a
supremacia tia força ó um auachro-
nismo. Mesmo naa nações cuja
existoncia depende du manutenção
da força armada nu mais elevado
potencial, o homem livre, por mais
porlgoso, por mais ameaçador que
seja o governo constituído A suu
truuquillldttde, não acknitte, não
permitte que a vida cIt» sc subor-
dino ás resoluções dos detentores
do Instrumento material da torça.

A evolução social tornando todo
cidadão defensor de,sua pátria, tor-
nando um profissional das armas
lim technico du defesa terlUiri-al da
mesma catogórla quo o engenheiro
especialista om matéria de trans-
porto quando contribuo com sua
competência insubstituível para a
mobilização, pala o abastecimento
da nação em armas, conduziu u ou-
tro ostalão do valor humano. Tanto
concorro para a conservação u para
o engrundecimonto do patrimônio
nacional o cidadão a quom o povo,
delegou poderes para defender, para
legislar ou paru administrar o paizfe
como o muis humilde trabalhador*
agrícola ou o muis submisso ope-
rarlo industrial que. arroteando o
campo para produzir a matéria
prima ou la-Tiutando na estufa das
officinas para transformar a nia-

m

sa.
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João Brigido — morto, aos no-
\eiua u u:^. aiinbs, no uearú.•"—- foi
o maia rudo, muitas vezes o mais
eloqüente u não raro *¦ mais espiri-
tuuso dos nossos pumphlelarlos.
Brigão da critica, eslava certo de
quo nada su Consegue no mundo sem
pancadaria verbal, sem o auxilio de
alguns adjectivos que sejam como
violentas murruçus camillianas na
íaco de quantos tenham a iiiintelli-
gencla du não concordar comnosco.
Do resto, a rispidez combativa de
João Brltido era tal que o tornava,
freqüentemente, suspeito mesmo aus
seus correligionários; cates preferi-
riam, -serii duvida, vel-o no grupo
adverso. A própria essência' du seu
talento dc polemista 1'uzla dello um
refructaxlo a todas aa fórmulas mo-
d ciadas.

A ob-ra desse fecundo prosador do
• í.-rosso publico, obra uccumllladà

eni sete dccennios de producção in-
intenruptu, appareee-nos considorit-
vol. Reuniu eile em volume cinco
ou seb: estudos de hisDoriu e uthno-
graphia (trabalhos por mim rpecbi-
dos, ha tempos, de Fortaleza), mas
o quo deixou esparso, pelos jornaes
do norte, bastaria paru formar, ap-
proximadamente, uma meia eenteua
du tornos compactos. E essa obra,
apesar du traijada, dia n. dia, nus
azares du periodísmo provinciano,
em rodacijõcs esconsaa, a todo o m-
stunto Invadidas pelou typographos
¦Icsejosos do esélarecltnentos -sobro
um vocábulo dlfflcll, que o gosto do
linachronlsmo o u ruim oallígr:iphÍ:i
dc João Brigido haviam convertido
em indecifrável liicroglypho; essa
ubra está longo do trair um espirito
fabricado do pedacinhos de outros
i ".piritus. Patentêa, ao contrario,
quaesquer que sejam us suas doma-
sias de expressão, uma severa uni-
dade de peiwajnento pessoal: pensa-
mento de amor á sua torra e á sua
gente, pensamento du ódio il quan-
tos infelicitassem a -sua torra o u
sua gente.

Cada artigo do João Brigido equi-
vale- a unia abundante colheita de
documentos sobre a sua vida moral.
Filho da plebe, sem pretenções a
insígnias heráldicas, não oceultando
o seu desprezo pelos fidalsotcs de ul-
tima hora, pelos burguezes que o
irônico Pedru 11 ensaboava com es-
tõmmas o brazões forjados no cur-
torio da nobreza — o morto do 14
cc outubro de 1921 reveiou-se, des-
de o Império, um revoltado ante os
niythos aristocráticos de uma sc-
cludado de negreiros enriquecidos,
do commcrciantee o argentarios
convertidos fie pressas, como poreffeito de pós de perlimpinpin, embarões e viscondes egualmente ridi-culos, Conhecem, na infância, a vi-
da estreita o humilde dos campo-
nios o dos pescadores. Autodidacta,lutara conisigo mesmo pura polir-se. para desbaetar-.se. em n-.pio á in-
ditforença, senão á hostilidade, dusmagnates do sou rincão natal. Dahi

a sua sensitivldade; dahi indignar-
se ello ãs menores uffens.ts que lhe
fizessem ou uos demais; dahi a aua
eterna propensão ao sarcasmo.

O dom de escrever revelou-se
inuitu cedo eni Juâo Brigido. Crian-
ija ainda, já piparoteava r.a pum;a
ou no nariz dos sujeitos sisudos. Vi-
vaz, audaz e generoso, era um Ca-
liban em que houvesse qualquer col-
sa du Ariel. Nauseado pela cozinha
politica, vomitava-lhe os pratos an-
tos de os ter comido. A cretinice, u
phtlaucia dos arrivlatas horroriza-
va-o. Joven pessimista, saboreando
inuitu vez us delicias da Impopula-
1'ldade; sentia a volúpia du destruir
e era dois quu se comprazem em
criar difficuldades pelo simples gos-
to de venoel-ua, Afiguruva-se-lho a
vidu, uma longa corrida com obsta-
culos. Quo deleite o seu ao tosqular
os caniellos ven.eravels da burguezla
ou da falsa aristucracia! Que cun-
tentámejito uo furar esses odres in-
fiados do vaidade! E, simultânea-
mente, que eumpaixàu peius traba-
lhadures, pelus inujlcks sertanejos,
pelaa humanas bestas do carga, vi-
ótimas dos máos patrões, da incle-
inencia du clima, do tudue, us lata-
lidades reunidas! As queixas des-
alentadas o os gritos do raiva da
turba convertiam-se pelle em epi-
grammas corrosivos, fiou liberalismo
era mais quo uma comediu, uu uma
industria rendosu: era bem o refle-
xo do seu furor contra, os sutisfel-
tos, os animaes de engorda, os pru-
flssionacs do puder. E u trampolim
da ironia l'cl-o xlar muitas camba-
Ihotas arriscadas. muitos saltos
mortaea perigosl-ssimus. Nesse íu-
nambulo do escarneo havia algo de
um Courior ruceiro, de um Kocbe-
fort cm tom du farya de circo.

Pittorcseo o até picaresco du lin-
guageiti, João Brigido era, no em-
tanto, austero de costumes. Capaz
de morrer ou matar om defesa dns
suas idéusi mostrava-se, na intimi-
dade, o melhor dus amigos. Acalmar
das us nobres revoltas da juventu'-
de, a edade dorra-Ihu até o aspecto
de um putrlarcha biblieo. Mixto de
impulsivo u de sentimental, o pe-
riodista de Fortaleza envelhecera no
seu Estado de adopção. sem sentir
necessidade dos prazeres da metro-
polo. Possuía uma organização de
bárbaro sadio, desses que tudo desti-
na a commemorarem o próprio con-
tenario. João Brigido, arvore de rijo
cerne, era um carvalho da gleba
fluminense transplantado para a
cearense o que nesta, longe de de-
linhar, cobrara maior vigor, dóhdd
razão á theoria da transpiaiuação,
de Gide. Era um dos mais vigorosos
speclmens humanos que o Brasil já
produziu. Nu seu caso desmentia-se
a -ttfirmacáo pessimista do litsrato
que proclamou ser a literatura um
vasto lazareto. E é bem possível que
a saudo physica do paniphletario do
septentrião lhe' explique a saúde
mental. A sua robustez dc scytha uu

de ce'lta antigo aviara a possunça da
sua, originalidade, a inteireza da
sua vida interior.

Pena c* que, escrevendo, fu.-se de-
teltuoslsslmo o não tivesse um seu
cevobro essa fonja geradora de idéas
artísticas, a que os gregos chama-
vam eurythmiu. Pena ó tambem
que, por amor dc todos, abusasse
elle muitas vezes do trculento lem-
tua castelhano, tão grato aos mata-
mouros, aos espadachlns de thea-
tro: "Yu contra todos!"

Mas justo ii convir que ninguém
sentiu melhor quo João Brigido a
atmosphera moral do Coará, a mos-
cia de ternura e stoicismo, du or-
gulho c renuncia dus filhos do Cea-
rá, seja deante das doçuras oü dos
enganos da terra, ora cxcessivamcii-
te fecunda, ora excessivamente uri-
da, seja deante dus promessas ou
das traições dos chefes que se la-
zom, do pastoree, lobos o so líiicarre-
gani do devorar as próprias ovelhas
confiadas á sua guarda, ül. afinal,
toda a obra desse rebellado, como
a de tantos outros, reduz-so apenas
á expansão, serena ou brutal, de
uma alma chrlstã, uhrlstã á moda
dos ehrisiãus dos alegretes o das
catacumbas romanas, fanáticos da
pobreza mas tambem da justiça, do-
ces uni presença dos humildes, ira-
bundos em presença dos máos ricos,
suaves como Ambrosio, exaltados
comu Tertuliano.

Quando morreu esse homem do
noventa u tres annos, que pelejou
setenta nos jornaes, us seus paren-
tes — onde nials bello symbolo? —
deviam ter-lhe perfumado u cova.
amorosamente, nu epltaphiu florido
das rosas, das rosas delicadas que
u rude polemista tanto amava...

Exercondo-so na capi cal do paiz
o revelandu uni talento literário in-
cumparavelmente superior, a obra
satyrlca de Emilio de Menezes teve
uma repercussão o uma cíficleiieia
que náo podiam ter os pamphletos
regionaes dc João Brigido.

Com u seu ventre rotundo, o seu
bigode de dUOllista gascão, u seu
tríplice queixo dc gltitão rubelaiaea-
no e a sua gravata que excedia elu
riqueza de cores a muis variegada
dus borboletas, o autor dos "i'oc-
mas da Morte" íoi uni bicho Único
em nossa fauna poética, Conservou-
se sempre em plena juventude do
espirito e conservou longo tempo
uni bom estômago, pllheriáhdo duas
ou tres horas sem parar, mun café
ou num botequim, e engolindo va-
rios o.os cozidos, num restaurante,
depois da meia noite. A propósito,
lembraremos que os seus gostos
culinários foram sempre accentuu-
dos; era elle forte no preparo de
alguns pratos e junto ao fogão, de
gorro branco e avental, parecia um
alchinilstn bem mais pratico que os
modlevties; não ora, aliás, nem pe-
la cozinha franceza, nem pela bra-
Gileira: seria antes, no gênero, um
eclectlco; das comidas, preferiria
apenas as mais salgadas, porque
avivam a sede para o bom vinho
fresco.

Dado o seu gosto do sarcasmo,
foi Emilio uma verdadeira machina
de fazer inimigos e alguns mesmo.
exaggerando; chegaram a ver nelle
um malfeitor intellectual. Não. , Es-
íamos até certos de que nelle o ho-
mem valia mais do que a sua ropu-

tação. Ue resto, pouco nos importa
o homem nesso poeta; só tios im-
porta o poeta, o este, especialmente
fazendo saty.ras, foi admirável. Co-
mo lyrlsta, Emílio cie Menezes le.rla
«ilio antes nm caçador cie rimas
difflcels, colleccionundo-as com o
•mesmo amor daquèllo velho munia-
eo que collecoionava rabanete o um
dia quasi morreu do desgosto por-
quo lhe comeram a eolleceâo. Sou
lyrismo era dc uni amoroso obeso,
era uni lyrismo em chlnellas o em
mangas do camisa, uni lyrismo á
frescata. Ello foi, acima do tudo,
extraordinário ao ínetter á bulha os
ridículos sociaes, a população de
larvas das nossas letras, os v.itcs
que dão conselhos á floresta, tra-
tam o oceano por lu o descotupüem
Jeovah; ;is actrizes obesas que mur-
rem tyeicas na "Dama das Came-
lias"; os porteiros da virtude, sem-
pre escandalizados ante uma áusr
cdota maliciosa; os falsos puritanos
que dc manhã lem o "Jornal do
Commercio" o á noite os "Serôus do
Convento"; os politicos sem perso-
nalidadc, quu não sáo sequer donos
dc si mesmos; ludos os pedantes que
oppõera o homem theorlco uo ho-
iiiem natural. Vingou-nos cllc assim
de muitos tolos o dc muitas tolices
quu su estadèiuu nesta immensa
ba.rruca de feira. E a sua obra toi
utll porque popular, porquo lodo o
inundo decorava as suas quadriullas
e até os seita sonetos, ao contrario
do que acontece eom eertos poetas
cujos versos são tão dlffieels de re-
ter quanto o nome dos pianistas
húngaros uu dos revolucionários po-
Jaeos.

E conto eriuii cspirllUoSas essas
pecas epigrahimuticas! Suas compo-
slçôea humorísticas eram .sempre ri-
eas do detalheis yaborusu.s. Tinha olle
pinceladas gordas e. brutaes, tuas
tinha tombem, quando queria, uarl-
elas de um pincel finíssimo, que
mal pafecla tocar na tela. Algmiri
dos soiLs trabalhos são duCiJimMit.u.s
imr jirta-L*;' du no-ssu tempo. Easu
bohemlo ubúrguezadu, esse pessimis-
ta burlãu, esse unurehislu hllarc foi,
ú sua maneira, um historiador da
sua épocu, um Plularcho ás garga-
lhadas. O gèiilo da muledlcenclu.
quo ello tevt! comu iioueos, não u
impediu dc fixar bem certos typos e
certos momentos da nossa comedia
urbana. O.s jogos flu livre fantasia
não lhe turvavam a argúcia critica.
S6 a 'curiosidade e a malícia da ob-
¦serva^ão ainda o faziam viver ulti-
mamente, quando a saúde se lhe cs-
vaia, quando os seus adipos min-
guavum, quando do seu velho appo-
tlte pouco restava, u dessa curiosl-
dade maliciosa ha (agulhas, senão
labaredas, mesmo nos seus derra-
delros epigrammas.

Emilio era claro, claríssimo, no
que escrevia, dlfférindo do alguns
poetas obscuros que. talvez por con-
fiarem muito na intelligencla dos
seus leitores, nunca so explicam dl-
reito. De presença, era ebe sempre
attraente. A's vezes, a par de joco-
sldade-s adoráveis, linha coisas ba-
naes, mas, como us dizia com um
vozeirã.o trovejante, afagando a hí-
godelra, todos riam.' Venho de falar
em sua voz trovejante. Pois é eurlu-
so como essa voz se ameigasse quan-
do elle recitava os versos de um
Bllac ou de-um Raymundo, fazen-
do-se um trovão melodioso, qual-

quer coisa cuniio uma tempestade
sonora uo puijo wagrieriuno cm 't'"-*
metleram a. uruíiestru do Municipal.
10 nãu ba memória do uno alèíiicia
bocejasao uuvtndu-u recitai', o que
nem sempre acunteco -cum Cortus
rocitudores tediosos, cujos versos
são capaz*! du fazer bocojur us
próprias ostras bivalves.

No volume pustltumu de Emlllõ
du Menezes, "Mortalhas", depois du
um bello prefacio du Mendes Era-
dique, que concilia, nesse trabalho,
o amigo saudoso o o critico juslu.
uppareccm-noe, em ecroulas, os deu-
ses-de um Olympu não menos*gro-
tesco que o dus operetas ofícnba-
chlanus. Appareeem-nos alii, cin
versos que queimam cunio nitrato
de prata, os magnates du certo qua-
drlennld que foi bem a encarnação
da mediocrlãudo politica, do euiuc-
luso meio terniu administrativo. I^á
está u pnredro hirto u secco eomo
um quakor, sempre do' preto e som-
pre mudo, com a sua enxaqueca vl-
tallclu e com a sua "apparencla
comprimida e secea de frango assa-
do do confeitaria". í.á está o ma-
grissimo congressista "que tem a
altura dc uni pára-raios" o a "ri-
jeza de uni obelisco"; o ex-ministro
tão pequeno que pároco "a quinta
essência do diniinutivo"; o dlplo-
inata "de carne mulle e pelle bani-
lialhona", que possuo "mil lcguas
quadradas ile vaidade por niilliinc-
tro cúbico do banha"; u polygrapho
paulista que "traz de uaSççnçu o to-
do avelhantado de um iuacrubiu in-
fantll" u "dá idéa de que jã nasceu
usadu uu de que íoi comprado nu
belchior"; u scientista que ustenta
"nn's barbus infinitas matéria prlitia
para espanadores"; u edil que pu-
roce -todo fei.to em lasquiiiluis de
taquara" o carrega "uni nariz do
cinco uu seis uiidares". Tudo issu
conipõu unia divertldisslma galeria
de fantoches, uni concurso de cit-
retus sem precedentes aqui. Espa
clalmente, o soneto dedicado a um
cidadão cujo nome permitte, e ató
provoca, trocadilhos com os versos
usclepiadeu o jambico, c dc uma
gradayão admirável du palavTas, cuiii
unia siibtlloza de Ironia única, num
"jcu du mota" quo lembra Koí-taiid
uu mesmo Banvlllo. Mas a jóia do
livro — uma aspide du uuro — o
o soneto consagrado a certo peda-
gogó do Kio. Esse trabalho (a que
uão faremos uma referencia mais
longa porque c evidentemente ln-
justo, ferindo coino fero um homem
estudioso o bom e explorando, com
pouca generosidade, um estúpido
preconceito 

°de côr), é .literarlamente,
uma obra-prima, talve-Ã a obra-prl-
ma do nosso purnaso satyricu. nala
havendo que se lhe compare nem
mesmo entre os venenos e os pu-
nhaes do chamado "BOca dp In-
ferno".

De um modo geral, Emílio,' uo
que s<j vê, fób um maravilhoso rc-
tratlsta a carvão, um Daumier om
verso. Sua obra, so 6 fis vezes um
tanto odiosa, foi, cm conjunto, no-
cessaria, foi provocada pelo meio.
que estava a exigir um tal satyrico
para castigar us costumes, na mis-
são justiijadora do riso, uma funeção
social como, qualquer outra. ' E o
riso. desse Musagete ventrudp. desf-e
Apollo burlesco, ha de resoar. mui-
•to. tempd ainda, nas longas orelhas
pelludas dos Marsyas quo elle, sc

nãu escorchou do todo, fortoiiicnto
arranhou...

Emílio do Mentecs permaneceu
jovial até ;i morto. Já nos trabalhos
cômicos de Moacyr Pisa ha uma
certa melancolia desdenhosa, lia o
riso amarello do alguém quo gi-tcc-
jasso tendo entre os dedos a caveira
do 'Yurlcl*.. Esse moco, quo passou
pula vida a romper o barbante dus
titeres humanos; quo, cum u sua
rusoura de oritlcu, curlava corco cut
mo um ulfango afladlstàmo, teria ti-
do, no fundo, a doijura prupria dos
quo iiuseein neste ambieiitu. do so-
nho unde os pássaros niur*áiscuin os
frutos e aa fontes escorrem ouru ao
sol, teria sidu um lyricu atordoado
pela luz o pelos perfume» du, terra,
um sonhador indefeso na paixão, um
enfermo do ideal, um voluptuoso
que queria ser cruel, um satyricu
com muito do elegíaco. Suas inãos
eram do caricia o do combato, o cru
ello dou que vueillum outro; a emo-
çfto o a aerjão. Viulonto meamo na
ternura, mostrou, quando upaixona-
do, quo amava inais o amor que o
vicio o destruiu-se com o objecto
amado, eumu esses insectos quo so
torturam no amor e morrem na ho-
ra do divino espasmo.

Considerando-o como poeta tro-
nlco, vemos que olle, romântico re-
tardado, detestava 'a ¦ nossa' civiliza-
cão pragmática, o dogma da utili-
dade, as dynastias republicanas de
plutocratas, as cidades cosmopolitas
cheias do mercenários, o urbanismo
quo domestica a paizagem, emmol-
dura os rios o quadrlculaas monla-
nhas. .Detestava os escravos do ven-
tre, os quu não uchutn a belleza ne-
cessaria ou pretendem , corrigil-a uo
sabor das suas manias progressista:,.
Fui contra tudas lis obras-primas do
máu gosto civilizado. Intelligencia,
sem hiatos, vendo a 1'ueo sob a mos-
cara, dão pursplcu-z quuntu o diabo
du Lo' tíagc (u tal quo levantava a
cubertufa das cusus, eomo quem lo-
vanta a croata de um pastelão, o
observava tudo o quo ia dentro dcl-
las). Muacyt- Pisa soube pOr sempre
no quo escreveu uma vlvacidade
nervosa admirável, fcjou estylo d eo-
mo quu falado, ú o estylo dc um
palestratlor intelllgcntc, e tem um
valor do essência bem Superior aos
effeito» o soriirceaa do "humorlsmu
facll, todo exterior, do um Arlhur
Azevedo uu do íim João Phoca.

Acccntue-se quo elle não era ape-
náa celebre no cate que freqüenta-
va: seu nomo jâ se Impuzera nas
rodas intellectuaes de S. Paulo e
mesmo aqui no Ilio já o conhecia-
mos, seja pela leitura das sua.i pro-
ducções, seja - pela bulha escândalo-
sa que provocou um ,duello em que
esteve mettldo, embora sô o ficas-
somos conhecendo direito por ocea-
slão da sua morte trágica, quo iri-
splrou: ao sr. Paulo Silveira uma
formosa* pagina, uma das poucas pa
ginas dc ternura o emoção qno-' têm
saido da penna desso infrepido cs-
molambador do falsos gigantes.

Leiam todos, agora, a "Vespoira'
a collectanea posthuma de Moacy
Pisa, o vejam que nelle, a par <lo
homem da vertigem, da rajada, do
turbilhão, a par do homem sensual
que achava a carne feminina o mais
saboruso dus frutos, havia, graça
malícia, delicadeza, havia um saly-
rico sem pesonha, um brasileiro dos

muis amigos da sua terrii. incsiu*i
som ganir patriulices lyriea.s. Nos
seus melhores momentos, soube elle
deseiitulhar a. verdade do iiioíitno do
sopbisMias em que piutendiaíli so-
terràl-ii. Unia uo talento a eor.igwu.
.Sc.. desceu, algumas vezes, a iIpiwii-
sias criticas, não Ic-z-iiiinc.i ,lo:, jo.'-naes om quu trabalhou pateo de cs-
talageni uu botlca provinciana". ,via-*i-
ttnha-so aprumado mesmo na i?ivc-
ctiva. Nunca tul poi- issu* que, sem-
pru slnceru e. desinteressado, um
apache da vorrina e Unha, não raro,
o claro riso heróico du quem seria
capaz (e o lol) de atirar fura u
vida, Como atiraria unia bolsa ¦ dc
moedas de ouro ao inar.

Nas sua» sutyras te nisso dlflero
do Emílio, do Menezes, que pòrsóhá-llzava quasi sempro; Isto é, iiunba-
tia, do preferencia, os indivíduos, e,
nestes, du preferencia, os defóitòs
physicos), olle procurava: generali
zar o via antes os senões moraes.
Suas * capins da vMa real acabavam
por converter-se em typos gòneri-
cos, em symbrilos Ihipessoites, se

#bom quo nunca abstractos. Não visoq
olle (ins de escândalo ou apenas de-
loitar, quando flagcllou a-s iuii>*írias
da sociedado contemporânea. Ao
contrario: cada typo seu, mais que
um typo, lembra um grupo hmnu-
no; mais quo o membro do uma
familia, lembra toda uma familia
social. Mostrando aos leitores o me-
canlsmo das paixões, efto foi mais
quo um simples dlvertidor: foi pur
vezes-um noMlisslmo moralista o,
freqüentemente, -em dois ou tres
versos schematicos, fez sentir um
conflicto dc almas.

Na "Vcspeira", que abre. com um
excellento estudo <lc Hlíkrtò Tácito'fo vigoroso romancista da "Mada-
mo Pommery") sobre a arte da Iro-
nia, zumbem, pagina a pagina, nn
vespas do Karr, mas umas vespas
que, para confusão dos estudioso.-i
da apleultura, tambem sabem lazer
mel, i\ do melhor. Ha no livro allu-
sões' à basoíla sclentlílca dc um en-•geiíheiro que não TiOde salvar um
ho'ínuni. caldo num poço, apesar de
se dizer furte cm hydraullca c em
outras coisas polytuchnlcas; a um
paulista que tom a mania de oscre-
ver cm francez, num francez que
não -fi certamente o de Kacinc; aos
qud não querem a Immigração japo-
nczn, para^ não estragar a no-isa, r,i-
ça apolllriea; a um senhor que luz
profissão de sorrir; o a um político
traidor que, ao invés de so enfor-
car num dos galhos dá figueira dc
Judas, subiu por ella e comeu o« íi-
gos...

.Agilppino GR1KCO.
' RECEBIDOS: •— Luiz da Camara
Cascudo, "Historias quo o tempo
leva", i— Álvaro d" Carvalho, "En-
saios de critica,". — Antônio J. Cor-
rêa Pinto, "O Parasiiay". — Lihe-
rato Bittencourt, "Ruy Barbosa". —
Oscar Penna Fontenellc, "A' nmi-
gem das uliimas campanhas". —
A. Bezerra de Menezes, "Melopéas".

Jorge Bahlis, "Ondas o ospuma-s".
B. Escobedo, '-Pa*«atempÓ8". —-

Feu Rosa, "Em prol da oducáfi*3o",
Brasil dos .Reis, "Logarea-coni-

muns". — A'ictor de Sá; "Pbccnbc"e
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A MISÉRIA NO MARANHÃO

0 TESTAMENTO
(Oonulmln <U 1' patíhm)

Senhor tabolltóo, 
'ne. 

porventura, o
velho .1,1 tlvor nu/rrlrio ituuudo líi
cho«*ni»oa, o aiinhor terá do tier pn-
«o du, mwma fortnti'.'

Ao checarem rt. data rtn uníormu,
.leaii Krnuçolti Hiibluit prncipituditr
monto da carrlola, diou a "'•'"' ••" no-
tarlo • o•¦ abriu a porta. Pcnethiram
om, uni ijuarto çuo ficava por trfta
da cozinha. Km um cunto rto quarto,
umu oatha, com travoaselros u ooi-
chan do penima, u uhl ms escondia a
cabeça do vollio, muito vormulhu,
«om uma Borra,do u.ltfodíío do ll.-itntj,
azul o branco.

• O velho tinha unia torto contra-
cqAo üob maxlllarea. An coberturas
eram tlio eopeasas, (íue nio ao perco-
lilam, absolutamente, ns forma» do
Oorpo tio .enfermo.

Junto da cama, uma mulher — a
-nora, o «entados emi umas cadeiras,
iiuatro caRi-ponozeH , — as testomu-
nhas. Jean Françola lomou auas pro-
oauQOes.. - ^. ''-'•'A' entrada do tabelHHo,n mulhor
e 'oa' can>ponozes ae ergueram. O
moribundo conaegUei, apenas, mover
os olhos è, com mui tu difflculdade, a
boca,"de. onde se lho escapam uns
.sons mal articulado.i„ como o sarga-
lejar do uma garrafa». '

Rumor confuso:!. •
Senhor notario.u . Bom dia, se-

nhor notario. .i• — Bem, -eis ahl! explicou Joan
Krançols, fazendo- signal a todos
liara auo Be sentassem. Blle quer fa-
zer seu testamento. Agora, o senhor
«ae escrever os nomen.

Permitte uma porgunta? Blle
será capaz do falar o Ue ouvir?

Naturalmente! B a Prova 6 que
olle mo disso o quo dtfvla constar de
seu testamento. Bu lhe vou dizer...,

Nisto, o tabellião inierpella' o ve-
llio: ' ' -

¦ —'Pol então para seu testamento
quo o'senhor jnè mandou chamar?

O pobro homem, ao ouvir aquellas
.palavras tove ainda mais forte con-
traoção nos maxlllares o os seus
olhos se abriram e tórtiaram a fe-
char.' Coni uma voz rlouquenha, do
nm» ga.rgahta obstruída, algumas
;palavras arrastadas, articuladas com
supremo esforço, são, em todo caso,
•percebidas: -

Al!.... Bu nSo..,
Bu nada, pçdl... Foi o íllho.. f.

Entío, como 6 ieso?! Ji. nSo
io lembras mais? intervém, brusca-
mente, Jean Fránçols.

Não preste attençao, senhor tabel-
ll&o,-elle quasi nilo Tem memória....
jüu vou. dlotar... Queira escrever.

Ah!, perdão! O testamento quc
devo redigir é o do senhor ou o dc

:^eu pae ? .
¦. ,-.— Eu lhe (ligo...., O velho está
doente.... 

' 
_— Pois bem, se elle esta tão do-

¦jjnln. qim não me pode dictarseu tes-
tamento, só me resta ir-mc embora.
Nfio se trata do senhor...

. — Espere, espere. .. EHe estã do-
entç, mas não.tanto aatim..,. Em-
íim, desde auo o senhor náo me quer
acreditar, elle mesmo vae dlctar sou
testamento... Vamos, »»eu velho,
diga o que devo constar. Vocc bem
sabe, a terça...'..'— Seu nome, primeiro... Sou no-
me?

:— Ahl;.., Éu... mttí nome...
Pralou, Pralou Luiz... Bu... Ah! lá
lã!... Eu n&o poderei...

O velho soprava, arquejaya e mor-
dia1 'o íidgode. "• V?'' 

'
i^PrálBü Luiz1? Bem. J5u tomarei

os' nomes tlds testemunhas, Imme-
diátaiiientc. Quaes s3o as suas ulti-
mas vontades?.

Senhor tabellião, olle quer.i..
O senhor não comprehendeu

aindu qüe' não su trata de sua (pes-
soa, Joan 'François?

Mas, sc olle n&o pode? E* uma
infelicidade, uma infelicidade!...' 

O, senhor v«ri que elle vae dixor o
quo deseja...

Mas diga então mais UeprtBsa,
meu velho!.

Eu... Senhor... Quanto mo
permitte a lei... dar a quem eu qul-
zer? ...

Quantos filhos tem o senhor?
Um filho, quo ali estã... o

uma filha.. .
A IIHia ê casada, senhor tabel-

Hão. Seu marido tem um domínio ao
lado d"o nosso. Elles estão bem. B"
por Isbo. .,

O senhor não se. calará sr.
Joan François?...,

Com. dois filhos, sr. Pralou, pôde
o senhor dispor da torea..

•Ali!... JÍ terça?...
Sim, ah! sim, a terça... Sendo

assim, o, outra nSo teri. senio um

Eu bem sabia! Porque pergan-
ta ao sr. tabellião se eu lhe tinha
Ato?.-4. TSntâo, ê multo íaoll, resta
csrrfiVfri*.

O moribtmdo baixou as jxtlpebras
«ácidas, visivelmente extenuado, do
forças esgotados.

Jean François estrobuxara, nervo-
bo, batendo com os pés: ';

Avie-se, mou velho, avie-se ! 3e
isso íossè >peri)iIttldo!

Mas um olhar brusco o. fixou. Um
olhar" ave durou jim segundo, % quo
continha um mijto tal de terror'c, de
odlo,.- que o tabellião estremeceu, e
tove um arrepio. O que se teria pas-
sado, e o <juo se passará alnfiá, en-
tre esse pao o esse filho?

O senhor.tem a intenção \io le-
gur a<,terça disponível a alguém? A
auoni -pretende fazel-o?•

Taes interrogações não tiveram
respoBla. As. faces dó velho tinham
uma .côr violeta, e o suor lhe fcote-
lava dá. fronte.. Porcóbla-se-llré.o^ la-
Veiar da artéria, nas têmporas, ó o

' pomo de ÀdSo, num continuo movi-
mento do vao e vem, para cima- o
para, baixo, como nue acommettido
doum espasmo-irreprimível.. , •

O tabellião esboçou um gesto de
desanimo: ." .-

Coiiio .óntao (hei do-rod)gir-.um
testamento, nestas condições?!

Não Ê possivel! Não 6 possível!
oxoiania, irritado,..Jean Frauçola, ao
mesmo tempo, quo,. numa superoXol-
üi.çab crescente, dava umas passadas
neio itiuarlo ,-do ksnfermo.:. E • éo- lho
déssemos .umu kota do romedlo ?
IsSô lho daVIa, talvez, algum,a,lonto,
pelo menos para acabar...

Um ¦ihmMo «Meoraçéès bem
formados

ÜONtlmln a tor um Junto apoio, • por
pArtu don loltorew d'0 JORNAL, O
apfiollo fluo ijnqiil Ihi-ii fitemos n l'»-
vor 'in, victlma» daa InundaçOrn du
Caxias, nu Buludo do Maranhfiu.

£l«èu'lnfelliN vatão «tem lar, som
pãu, nem nmpn« o cnlrogtieH á« con-
«uquonuliM terrlvolt), dan ultlman
chi.liiM d>' lUpu-iirO, d<> quo " tele-
KMplio non tfin dadu uni terrível <j
d<iloro»uj' rolado,

Auiidlndo» a todo cosa ínWKirla,' l'a-
zem on loltorco U'0 JORNAL um<i
obra do caridade o do patriotismo,
fortalecendo us victimas do flugojlu
com iKivan unorglas,

Hontimi rèòobi inos 10ÍUUO, do sr.
Adolpho Ciuibarduccl, du Iiomfim du
Palmyra, o r,$dO du D, A„ o quo elo-
va a Importância urrucadada u um
total do 4831000.

OS NOVOS EDIFÍCIOS DAS ES-
COLAS DE A. ARTÍFICES DE
CAMPOS E SANTA CATHARINA

O ministro da Agricultura appro-
vou, por despachos do hontom; us
plantas e orçamentos das obras ue-
cessadas fi, conclusão dos edifícios
das Escolas do Aprendizes Artífices
do Campos o Florianópolis, nas lm-
porlauclas do 78:485$C50 e ríls
7B:B96$B40, respectivamente.

IMPORTAÇÃO DE JUMENTOS
ITALIANOS

De accordo com a proposta do Ser-
viço do Industria Pastoril, o ministro
da Agricultura autorizou a importa-
çfio, com o auxilio do govorno, do 38
jumentos Italianos, na' proporção de
dois para cada- um dos criadores In-
scrlptos, que requereram esse favor
do ministério.

UM JUIZO DESFAVORÁVEL AO
ALGODÃO NACIONAL

Tendo chegado ao conhecimento do
Ministério dtt Agricultura quu o sr.
Ernesto Tutt, especialista americano,
contratado pelo governo argentino,
acaba do publicar um relatório, no
qual sãu feltus allusõos menos oxa-
ctas ao algodão brasileiro, o sr. Mi-
guel Calmou solicitou do seu collega
da pasta do Exterior que, por inter-
médio da nossa representação diplo-
matica, sejam obtidas informações a
respeito, afim du que, ft vista das
mesmas, possa n Superintendência do
Serviço do Algodão apresentar aa
refutações necessárias ã destrlção
das asserçõea daquelle tochnlco.

PRÊMIOS ÀOS CRIADORES DO
CAVALLO PURO SANOUE

Pclu ministro da Agricultura fo-
rani solicitadas providencias, Junio
do Tribunal de Contas, no sentido
dc ser feito o adeantamento da im-
portancia dc 70:000$ á Conimissãú
Central dos Criadores do Cavallo
Puro Sangue, para pagamento dos
prêmios instituídos pela mesma com-
missão, cm virtude •de lei, nos mezes
de julho a setembro do corrente
anno.

mm julho
As festa de awwhi

TvdOH oh povos ninou do mtinrt»
eommumoram amanhi a grundo
data, franid/ji da queda rta Pastilha,
data quo ue _ coiwtltulii iinlvorual
como mn :,jinlk>lo dn Liberdade da
Igualdade u du FYaternldado.

l-'.m regosijo pela Jata, que 6 tam-
bem da confrutornliaacftu dou povos
umorlcunOH, serão realizaria:: nostu
capital HOltrnnldadfls em diversos cs-
tiiboleclniunlon públicos o parti-
culares,

NA EMBAIXADA FRANCEZA
Ü ur. embaixador Alexmudru (",'onty

rocoberfi. amanhã, como do cONtumu
ãs 10.horas, no udltlclo da cmbalxa-
da, á rua l^-Ao li. 70, laranjeiras,
oh ropresentuntes das soulodadoa
francezas, llbunczas a syrluu o oh
membros das colônias francezas, 11-
buneza o.syria,' i

NO THEATRO MUNICIPAL
Entro as commemorações da data

de auiunhã consta uma festa pro-
movida pelu sr. Alexandre Conty,
embaixador da França, quo so rea-
llzarã ás IG horas, nu theatro Mu-
nlclpal.

Toniurftu parto, na mesma a sra.
Plérut, o sr. Lugno Poe, o a com-
panhla franceza actualmente na-
quellu theatro.

Todos os franceses foram convl-
dados para essa festa, podendo obter
bilhetes Ue ontrada na sedo das so-
cledades francezas do Rio,, fi. Avenl-
da Rio Branco ri. 16, diariamente,
das 17 ãs 10 horas, atú hoje, Inclu-
slvc, com us srs. Cazes, Rauul o
Thío Schoenaclicr; secretários do
"comitê" de festas.

¦ NO CLUB DOS DIÁRIOS
A' noite haverá um bailo no Club

dos Diários offerecido pela colônia
franceza desta cidade.

NO OYMNASIO VERA CRUZ
O Ciyninaslo Vera Cruz organizou

para amanhã um festival para com-
memurui- nàú só a data, como tam-
bem o 6" anniversario da fundação
do estabelecimento. A primeira
parto constará do hasteamento da
bandeira, ás U horas, cum toda so-
lemnidttde militar. A's 7 lionis lia-
verá missa em aeção dc graças na
niatria de N. S. dc Lourdes o pri-
melra cómmunhOo 

' doa novos alu-
mnos o alumnaa, A's 10 horas no
theatro do Gymnaslo será exhibldo
uni programma, no qual tomam
parte os elementos da sédu u do
Departamento Feminino. »

0 ABASTECIMENTO DA CIDADE
mm «mi-

Ha canto para mal» da dai dia»
a • «»»ucar nlo panará \rrrpa*-

t— iluminar*»*»
O ar, Ltbunlo du Rocha Vaz, dir*-

ctor du Matiutouro de tíêiils Cruz o
oncarrmado du serviço do ubustocl-
monto do carnes, conformo d«tei'ml-
nação do prefolto mun)oi|iaJ, já pro-
vManCÍOU P"ra o roapectlvo fome-
olmonto a todos os açoaiguo*. appa-
rolhundo-os \mrn attendor áu noces-
Nidado» do coiiHumu du domingo o
twça-lclra, j . '

O "stock" existente, garante por-
feitamonlo u ubuateclnicntn pur mais
de 10 dias. Os/marchantes, por ou-
iro ladu, oatão rocobendu gado do
Interior, transportando ns cstradiis
do puro accordo com us medidas
mandada» oxecutur pelo governo fo-
deral, todas as cubeçus aprosontada^
pura u embarque.
UMA OOMãf CNIOAÇAO DO PKBSI-

- 1>BNTE SODIIK'
' O dr. Arthur Bernardes reoebeu
do dr. Fallclano Sodrfi, presidente
do Estado do Rio do Janeiro, o sc-
gulntu tolegramma:

"Nictheroy — Tonho a honra do
communlcar a v. tíx. que, no Intui-
to do coadjuvar as medidas do go-
verno federal relativas ao baratos-
mento da vida nesía capital, dellbo-
rei Isentar do qualquer Imposto o
assucar a ser adquirido om Cam-
pos pelo serviço da superintendeu-
cia do Abastecimento para ser vou-
dido nns feiras livres. Cordlites sau-
daçOès. — (a) Feliciano SodrC-, pre-
sidente du Estado."

BIBLIOGRAPHIA 
' BELLflS-flRTES

RMOÇABS 6GOIUETA8,

Dr. Tigre de Oliveira

• — Melhor faria io senhor so mau
dasse chamar o miüdico 1

Pois bem... O medico íol pre-
vonido, mas dizendo-se-lhe quo não
havia urgência. „•.

Suppunlia-se... Emfim, queira ou-
vir-me, sr. tabellião: o senhor Já terá
convprehendido que é a mim que
ello deixa, a terça disponivel. Isso
não pode ser legado a minha irmã,
de£)de quo ella estã bem, o depois,
contempla-se sempre com isso o ra-
paz... Emfim, so, ãs vezes... Ha
sempre melo de se acommodarem
us coisas...

O senhor bem iptíderia fazor como
se olle próprio o tivessti dito, pois
quo é tudo com.o.1..

Essaa palavras de Jean François
foram 'proferidas com certa aeeen-
tuação adulçorada, insinuanle, ao
mesmo tempo que o rapaz se appro-
Simava obliquamente de seu interlo-
cutor, quu franzia o sobrecenho o o
contemplava possuído -de uma cole-
ra brusca, inopinada:

Para que e para quem mo
trouxe o senhor aqui?

MaB uma espécie de estertor ai-
traiu, de novo, para o moribundo a
attènção ido notario. Era a vida que
reapaprecia, ipor um instante, nà-
quella face embotada:

Ahl... Ahl... Senhor... Jean
Françoia preciplta-au para junto do
leito do enfermo.

De seus- olhos brotava unia alegria
mixto de cupidez o desafogo.

-7- Depressa, um pouco de boa
vontade!

Avie-se, sr. tabellião... A terça
disponível 6 legada a mim..,.

A... a terça... Sim, a terça
disponível... Ahl... Senhor*. Quei-
ra escrever, senhor...

'O tabellião se preparou .para redi-
•gir o testamento do velho. Inclinou-
se, procurando approximar-se, o
mais possível, o ouvido dos lábios do
moribundo.

ji— Eu dou... a terça disponivel...
de toaos.'os meus' bens..., dc todos
os meus-bons...

Diga então! Sli tanto lhe apraz!
diga, com toda segurança...

Jean François inclinou-se tambem
J sobre o leito, e, do dedos crlspados,

arranhava as roupas da cama como
úhia iserra." Seguiu-se um terrível o
Interminável àllentílo.

Nem mesmo qs pássaros cantavam
mais, do lado de '.fOra da casa. Nada
mais so-ouvia, .áenão aquello ruido
surdo do estertor, uns soluços lanei-
nantes e .aquellas syllabus destacadas
semelhantes' do. 'raiigor do uma en-
gronagem grippadá;

;— Bu aou.... a; terça..., a minha
filha..'. ... .vU ,.

Ah! Quo fol que elle disse?!
Que disso >ello.?I

A voz etetrahgulada do Jean Fran-
çois apostropliává .o agonlsante, o
sua mão o sacudia...

jj Tarde domais!...,
Já sO lhe via, impressionante, o

branco idos olhos, o uma espuma
.avóWnelhada lho. saia, ompastada, de
entre bs 'dentes. Y.
j A syncope, vohclda átê ali, em \i-)\
supremo esforço, sUccejléü' ás ulti-
mas palavras.-. .- 

' ,-..
Mias n boca, entro-abérta, tinha a

èxpreBsãò dó tim vago sorriso de
sarcasmo;.' .' ,

-;/.'.'''.'' '.¦:''- 
Ilonó DUVERNE.

UMA FIRMA INOLEZA PRECISA
DE AOENTES NO BRASIL

A Liga dó*Commcroio recebeu da
Embaixada Britannica cominunlca-
ção do (|Uc Tlio London OvorsoaH
Tradlng Company Ltd., Daslnvood
House, O. Now Broad .Street, Lon-
don, E. C. ", deseja representantes
para introduzir no Brasil o "llallott
Patent Pneuinatic Plate Tightonins
MacUlhe", ou seja um aperfeiçoado
apparelho pneumatlco destinado a
bater rebites, quer na construcção
naval, quer em obras do pontes me-
tallicas, otc.

Os interessados poderão dlriglr-se
ã secretaria daquella Embaixada,
onde encontrarão catálogos illustra-
dos e mais informações.

A REUNIÃO DA COMMISSÃO
ORGANIZADORA DO CÓDIGO

COMMERCIAL
Esteve reunida no Palácio do

Commereio a commissão designada
pelo Instituto da Ordem dos Advo-
gados Brasileiros para collaborar
com a grande commissão nomeada
pelo Conselho Superior do Commer-
eio o Industria nos trabalhos do es-
tudo do projecto do Código Com-
morclal.

Foram tomadas varias medidu^ o
estudadas diversas suggestões, tican-
do marcada nova reunião para a
próxima quinta-feira.

Estiveram presentes os bacharéis
Ribas, Carneiro, Magarinos Torres,
Herbert Moses, Zeferino do Faria,
Carvalho Mourão, Philadclphu dc
Azevedo o Pereira Braga.

Justificaram a ausência os bacha-
reis Pires Brundio c Pinto Lima.

UM VETO PRESIDENCIAL
A ponta penall sobra a Guana-

bara
O presidente da Republica vútou.

¦homem, a resolução legislativa que
autoriza o governo fedoral a fazer
a Aldovrando Graça ou a quem me-
lhores vantagens offeroce, a concos-
sãu pelo prazo de 00 annos para a
construcção du uma ponto ligando o
Districto Federal a Nictheroy, eapi-
tal do Estado do Rio de Janolro.

INFORMAÇÕES SOBRE O NOSSO
GADO

O "Ovorsoas Doparíaniont" du
Caniara do Comnuerc.lo Internado-
nal do Brasil acaba de receber a se-
guinte carta do parte da empresa
'"Rellanee Cttttlo Brokorage Com-
pany of Hulland", do Amsterdam:"-Prosados senhores — Tomamos a
liberdade dc nos dirigir á vossa Ca-
mara, pedindo a lista dos principaes
Importadores de gado, criadores dc
sado, associações cooperativas de
fazendeiros, etc. quc porventura
estejam interessados na importação
•do gado liollandoz "Pedigree'' (do
raça), taes como vaccas leiteiras clc.

Tambem pedimos a fineza de uos
informar qual a repartição publica
encarregaria do assumpto on mesmo
encarregada da tarefa dc importar
gado de raça e da distribuição do
mesmo entre oã criadores, ute.

Para o vosso governo podemos di-
zer quc o nosso soclo principal 0 o
sr. P. van Schaik, o unlco corretor
juramentado de gado e perito offl-
ciai de Hollanda, c por isso temos
recebido oneommcndas da parte dc
diversos governos estrangeiros, os
quaes poderiam confiar em nós mes-
mos para o devido cumprimento de
suas respectivas ordens. Além disso
podemos garantir como autlienlicas
as certidões dc "Pedigree'' por nos-
sa casa cmittldus.: Etc,, etc. otc.SA, ..

O secretario 'gèVál da Câmara dd
Conumercio dará aos interessados in-
formações mais amplas sobre o as-
sumplo, na sede da Caniara do Com-
mercio Internacional do Brasil, Pa-
lacio do Commereio, avenida das
Nações, diariamente, das 15 -üs 10
horas. • .

QUEBRAS DE PESO NO CAFE'
DESPACHADO PARA SANTOS

O sr. Miguel Calmou encaminhou
ao ministro da Viação, por cópia,
a representação que lhe fol endere-
cada por um grupo de commcrclan-
tos o exportadores de café da zona
Oeste de Minas, reclamando provi-
dencias no sentido dc evitarem-se as
quebras sensíveis de
dns, quasi sempre, uos
referido produeto pura a praça do
Santos.

O C0NCURSO DA CENTRAL OO
BRASIL

Estão chamados a prestar provas
oraea no dia 15, os seguintes can-
didatos: Domingos Antônio dcLucca
Sangoriltto, Cora Tavares, Iracema,
Carmen Carrera Maeae, Togo dc
Castro, \'o'landa Secioso de Sá, Ma-
noel Gentil da Silva, Juracy Egypto
Rosa, Maria do Carmo Secioso de
Sá, João Gomes de Oliveira, Daniel
Sarmento da Cunha, XouoPhantlna
da Fonseca o Luiz Vieyor Pereira.

 No dia 16: Laura Bezerra de
Freitas, Alberto Soares de Souza o
Altello Filho, Lygla Clotikle <|e Me,
deiros Braga, 1'aulo Arnaud G-ouvéa,
Maria do Lourdes Barros do Moura,

uviunem-ao us, Qswaldu Lací Brandão, Santhiago
peso verifica- du Me,.,0p Jlllla du oliveira Alves,

« despachos do J Candlda Roaa j., Nobrega Lima e

Bule hvru imo t táo lnter«s*»nto
polo principal quanto pelos acuenno-
rloa. Entro os accejinurlon, lia u cutn
iiiiü.trada, vm quo uma malhenlnha
magra o nervotlca, do narlt retorci-
do o trunfa du "cluwn", oríuo no ur
uma taça com um coração conserva-
do om álcool. Ha uma dedicatória,
eni carueloroa wyrloo (eolsa mal* fiara
aer sulfejada que lida), rt eolrtnla sy-
rla do Paraná, oolonla, á qual, dados
o sou nome o sobrenome bíblicos, a
autora duvo portoncor. Ha lambem
um retrato da poetisa, conveniente-
monte nutograpludo, appareoondo-1
nos a senhorlta Sarah do Tnhlns com
uma figura de judia em «Blaao, do
mãos postas o olhos rtu mystlca, tal
qual a sua Illustre homonymu Sarah
Bernhardt encarnando a Samarltauu
do RoBtand. E ha, finalmente, um
prefacio do sr. Alberto do Oliveira,
que, segundo declarou mais tarde,
fol, no caso, victlma do uma mysil-
fieação, tomando por uma ostreante
du dez ou dozo unnos, ffrinyts a In-
formes capeiosos, umu adolescente
multo muls desenvolvida...

Quanto ao principal, aos versox
propriamente ditos, são apenas grl-
tos do lubrlcldadc, dosejos crepltau-
tes, nervosldades felinas. A motrlfl-
cação não deixa de capengar um
pouco o o portuguez 6 um portuguez
cosmopolita do feira livre. O livro
está cheio 'Vi anachrohlsmos: um
delles ú ouvir uni syrio do baixa cX-
tracção, do tempo de David, falar
nas rosas do Corlntho, o quo noa pa-
reco duvidoso. Entram em scena as
já agora inevitáveis Lais o Salomé,
um fauno .pelludo c a cxploradlssl-
ma rainha de Sabá. Em summa: a
senhorlta Sarah de Toblaa compõe
versos eróticos dentro do uma rtilm
rhetorica, recltamlo-nos as auas poe-
alas escabrosas com a mesma natu-
ralidudo com quo um colleeial recita
uni apólogo moraliata num dia de
distribuição de prêmios. No caso,
catando absolutamente certos de que
sc trata de uma mulher u nSo de um
liomeiu (como na plttoresca burla
da supposta pootlsa Regina do Alen-
car), sô um consolho benevolo pode-
mos dar á autora: contente-se com
inspirar oa poetas o não oscrova...

O PROBLEMA DA IM-
3'RJBNSA, do Barbosa
Lima Sobrinho.

!L'm livro corajoso c bom conduzi-
do. O autor domina o assumpto u
movo-se com agilidade no ambiento
do controvérsia que este suscita. Tem
cultura e dignidade. Como não 6 uni
acalmado, uão quer nue acalmem os
seus eguaes, c respeita multo a 11-
herdade alheia, por leso quc. respeita
muito a aua própria. Historia, erudi-
tiinienie, o desenvolvimento do pc-
rlodtsmo, da "acta diurna" dos ro-
manos ás folhas dc varias edições
de Nova York, e constata o acLual
poder du jornal, Sendo esto como e
o livro dos quc não podem ler livros.
O jornal tornou-se indispensável aos
homens de hoje, seja para espalhar
uma Jdéa, seja para noticiar um
Atropelamento ou para embrulhar

-um kilo de carne... Grande é a for-
ça dos seus conceitos, facilmente ab-
sorvidos pelo cerebro-esponja das
multidões. Convictos dessa força, náo
faltam jornalistas que delia abuaem.
São conhecidas aa violências do lin-
guageni de uni Lêon Daudet, insul-
tador publico em França. Assim, se
existe uma imprensa diffamaLorla,
ha necessidade dc rogulamentar a
Imprensa cm geral, mas, dahi a
amordaçar todos os perlodistaa, vae
grande distancia. Contra essa mor-
daça, appllcada aos honestos o aos
capazes, e que so insurge o sr. Bar-
bosa Lima Sobrinho, argumentando
sem deficiências de lógica o sem chi-
cana forense, escrevendo como se
agisse, tal a coragem o a precisão
com quo escreve. Trabalhador obsti-
nado, esse joven ensaísta, mostra um
zelo imperturbável na disseminação
das boas idéas.

RHAPSOMAS, do Gra-
cebu Silveira.

Gynecologia e obstttricii. — Con». Rua
Treze de Maio, 36. Telep. 1.096 Central
— De Z ás 4. — Rteldenoli; Praia rto
Botafogo, 100. ¦

LOTERIA DE SANTA
CATHARINA
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Fortlficante . que bò • Impõe por ser
a sua. propaganda.'. 

'feita 
por- todos

quantos delle fazem'uso. AÜGMEN-
TA O APPETPTE,;.; ENGORDA,
FORTALECE E RESTÍTUE A BOA
CÔR. E sobretudo nas pessoas lm-
paludadas, nas depauperadas por ex-
cesso do trabalho physico o intolle-
ctual, quo o ''OAROGEXO". realça o'
seu valor. Com o uso-do doía fras-
cos (Ppacianto' eerllflcar-so-á da.of?
flclencia desse importante prepara1
do."CoVnposição de QtJlNA, KOLA,
STRYOHNOS o ARSÊNICO,. médí-
çamentos.já de sobça;. conhecidos
como de real prestigio ao- combate"
em todo*-os casos de fraqueza. Sa-
bor agradável.

Veude-so em todas as Drogarias er
Pharmaclas..,

OS STOCKS DA CIDADE
Segundo os dados colligidos pela

Superintendência do Abastecimento,
existiam, na manhã de I 'i do cor-
rento, noa traplches desta capltal, os
seguintes "atoelta" doa principaes
gêneros:

Arroz, .11.705 saccos; feijão.
t)U.!ll2 saccos; farinha de mandioca,
SS.USIi saccos; assucar, 31.U07 sau-
cos; xarque, 15.0IM) fardos; banha,
U.llõô caixas; niilho, 2S.148 suecos;
algodão, 11.762 fardos.

Dos 34.(107 saccos do assucar.
15.5411 saccos eram de assucar'bran-
co, 3.369 dc mascavlnho, 11.890 de
mascavo o 1.80- de não especificado
Cem descarga). Esse assucar estava
depositado nos seguintes traplches:
11.937 aaccos (sendo 163 ein des-
carga), no Armassem lt; 10.633
(sendo L. 630 om.descarga), na Cos-
teira: U.77Ü, nos Armazéns Geraes
de Minas.o Rio; 2,313, no Armaüem
14; 1.750, ,no Lloyd Brasileiro;
1.702. na Cantareira; 1.061, no T.
Novo Rio de Janeiro; 1.000, nua
Armazéns Geraes de Minas; 3õ!),, no
T. Caporanga; e 550, no Armazém •!
do Cáes do Porto.

CRÉDITOS CONCEDIDOS PELA
DESPESA PUBLICA

A' delegacia fiscal do Tliusourò ua
Bahia fol concedido o credito du
13:200$, que ficará á disposição do
chofo de dlstricto da referida inspe-
ctoria paru attender ao pagamento
de uni engenheiro de 3* classe da
mesma inspectoria, • no corrente
anno.

A' nie."ina delegacia foi concedido
mais o credito de 0:000$, para at-
tender ao paga mento de um cou-
duetor du 2' classe da Fiscalização
do Portb dc Ilhéus, no correntu exer-
ciclo.

— Foi concedido ao delegadu fia-
cal cm Pernambucu o credito dc
1:490$, para attender ao pagamento
da ijjuda do cus.to. do Trlbunal.dc
Contas naquelle Estado, c que com-
poto:ao 2" escrlpturarlo do referido
Tribunal," Antônio Pinto Araüjo Cor-
rêa, por ter sido' nomeado para o
Ioeox do.çhefo. da refç.rljj» delegação.

PARA O SERVIÇO OO ALGODÃO
NO PARA' ,

; Xttendeniò. ao què sóIicitQU o. Mi-
íiistêríò ,dá ^Agricultura" o director
da Despesa Publica conceâèu á de-
legacia flstíál' no Pará o credito du
50:000$, pára attendcr.-ao pagamon-
to' das despesas resultantes do- ac-
côrdo celebrado entre o governo fo-
deral C o ^íaqucSIe Eslâd'0, para a
execução• do 'serviço'tio' algottüo no
território do mesmo Estado.,,

Nadlr dc Oliveira.

PRIMEIRO CONGRESSO BRASI
LEIRO DE CONTABILIDADE
Conforme ficou resolvido pela

Commlssilo Executiva c já fora an-
nunciado, attendendo á anorniallda-
do do trafego da Estrada dc Ferro
Central do' Brasil entre esta capltal
0 S. Paulo, u no intuito do não pri-
var o grande numero dc congressls-
Ias paulistas de sua collaboração au
Congresso, íoi adiada a inauguração
do referido Congresso quo sc dovia
realizar segunda-feira, 11, deste meu.

¦Logo que sc normalizem aa com-
municações via terrestre com a ca-
pitai paulista, a Commlssão Exe-
cativa marcará o dia da installação
do Congresso.

AS FERIAS NO COMMERCIO
A Associação dos Empregados nu

Commereio. recebeu mala as adhe-
sões das -firmas Madurelra & Ç., Cí,
N. Lotevíc o,Leito & C, ã campa-
nha om favur da. instituição das lc-
rias no oommercio.

ACADEMIA BRASILEIRA DE
LETRAS

Tuudu us ar*. Francisco Lagreca
v Alfredo Ladisláu satisfoito as pre-
acripçõos do edital de conoürsos, na
Academia Brasileira, foram Inseri-
ptos candidatos aoa i|'omios lltora-
rloa, o primeiro com o nou livro de
ensaios, "Apologia da arte rnodorna",
e u aegundu com o livro du contos
"Torra lmmatura", ambos publica-
dos em 1923.

__———, m i

ENTREGAS DE CARVÃO AO OO-
VERNO FEDERAL

O ministro da^griculiiira recebeu
conimunlcação dc <iue ae acham á
disposição do governo, para a cu-
trega mensal, aa quantidades de car-
vão de quc trata a cláusula 71 do
accordo culubrado ontre a União o
a Companhia Estradas do Ferro o
Minas dc S. Jeronymo.

PARA FORÇAR A BAIXA DO
LEITE

O ministro da Agricultura encami-
iiliott ao seu collega do Exterior, so-
licitando a respeito as providencias
julgadas 

'acertadas, copia do officio
em quo a Superintendência do Abas-
teciínento pede sejtt a E. F. Central
do Brasil autorizada a cobrar pela
tabeliã 3 M, os despachos das quan-
tidades de leite, destinado ao consu-
mo desta capital,' excedentes ás das
ass|gnatura,s, medida essa qué, ac-
gundò o parecer 

'daquella. 
repartição,

muito poderá concorrer para o ba-
rateamento do referido produeto,

Bis ahi uin moço animado de um
furte desejo de ser poeta, e náo iel
sc dtva dèsencorajal-o.. „ Mas o cer-
to ú que, pur emquanto, nào pa3sa-
elle do um slinplea obreiro da rima,
nada patenteando do uni artista.
Seus versus estão para a verdadeira
poesia como o chá para o vinho. No
quc o ar. Silveira escreve ha irruitaa
palavras bebidas nos livros e não nas
fontes da vida real. Tem-se a im-
pressão de que elle olha para as lln-
das faces o as lindas paizagons com
uni ar meio uulciidlado, embora pro-
curando denotar multo interesso,
como certoa sujeitos olham para os
mlneraes u para as aves empalhadaü
dc um museu. SHas eatrophea per-
dem-sc num cimo gelado o, londo-as,
respiramos uni ar rarefeito. Mais so-
eiologo talvez que estlieta, o sr. SU-
velra cita Augusto Comte o mostra-
se preoecupado com a aolidariedade
das gerações e outra.-» questõea mo-
raes. Culto, aabendo bem a lingua. e
metrificando com uma perfeição tal-
vez excessiva, o autor daa "Rhapso-
dias" apparece-nds sobrecarregado
de lilatoria o de philosophia o fi ex-
cessivumento inteilectual para um
poeta. Falta-lhe, para bem poetar, a
ingenuidade, u ternura, o abandono
do si mesmo. O positivismo obs«da-o
o 6 de ver a inspiração escassa com
que elle ainda homenagea os manes
de Comte, exactamente como aquelie
sacerdote pagâo da Grécia, decaden-
te, que, não tendo um cysne para sa-
criticar a Júpiter, sacrificava um
ganso ,x.,

PELO ALTAR E PELA
PÁTRIA, do PJacklo
dc Mello.

Quantos charlataes da tribuna no
Brasil! Ha aqui muita gente quo liio
diz nada pela simples razão de que
fala multo; ha aqui dezenas do De-
mostlieiies aem agora c dezenas de
Daiitona Infelizmente áem cadatttlso.
O fluxo dc palavras u a nevroac da
mímica aeduzcni os brasileiros, que
acham certas arengas mais aaboro-
aas que o licor dos frades de Tarra-
gona. Mascando aphoriamoa dlfficels
ou cuspindo, com um. ur de nojo,
desaforos ao governo, qualquer doa
nossos oradores tem o suecesso ga-
rantido. Tal não fi, apenas, o caso
do sr. Plácido do Mello, confercncls-
ta eloqüente, talvez com maia quali-
dades dc orador que de escriptor.
soccorrc-sc olle, ao dlacuraar, desses
largos sestoa que oulelam a turba
naa inaíhus du um hábil ayliogiamo.
Uni pouco proso u certoa logareB-
comniuna do liberalismo cathollco, C,
todavia, vibrante ao falar daa suas
crenças o do aeu palz, aouhando, pa-
ra o Braail, o advento de uma ver-
dadelra demohracia chriatã. Sabe ti-
rar partido das suas leituras com
uma dialectlca subtil. E' antes um
homem de acção que um cseriba de
gabinete, e suas uraçôes; lidas, de-
vem perder multo. O papel.frio tor-
na fria a rhetorica mais ardente...

SALADA DE FRUTAS,
du Ruy Canedo.

Folheto em que ha a febre do es-
boço. a embriaguez doa primeiros
trabalhos literários, sú comparável á
emoção doa primeiros ambrea. O au-
tor, ainda muito Joven, começou
compondo o aeu rarniliietu com fio-
res colhidas em todoa os jardins da
intellfsencia reunindo as rosas agres-
tes ds Goaaasa aos raOwimiw wr-

molhos du Wlldc, Maa ao floria n*o
0 limam oaquecor oa rrutoa " olle
houIh-, cl» seguida, preparar, guloiui-
raentt, uma «uladaotu quo aa muçfis
melo uoldutaa do pomar .do Montai"
um: ae mhiturani áa poraa molo agu*-
doa,do quintal de Vieira, Dado o fino
gosto o a a*du de cultura, quo o ar.
Ruy Cancdo revela neaoc escripto do
oatreunlc, ainda tímido, uúu íloarul
aorpreao uo ulle mo urivlar, dentro
um breve, um \oluinc rigorosamente
definido.- do v.u eiiplrlto,

REPRODUCÇAO DOS
ANIMAES, du Mello
Loltfto.

Kstu livro, risfthSb aer apenas útil
"aos n*uços dos lycoua como uos uni-
veraltarlos", tem, para a gencrallda-
do dos leitores, o Inconveniente da
sua linguagem technlca. Allaa, ú um
livro bem trabulliado o. com um pou
co menos de .sciencia, seria accesslvel
a todos, o a todort seria Utll o daria
prazer. E' tao fácil allgelrar. puoti-
aar tudu u quo-se'prenda á vida doa
animaes. Fabrc, Maetorllnck o u pru
prio Darwin,' suo, sob eBte aspect.
oxcellentoK modelos. Entro as coisas
quo chegámos u comprehendor da
obra do ar. MVillo Leilão, profanos
que somos no assiniipto; hu o inte-
ressante detalhe' do que a reprodu-
cção dc vários inaectos 6 facilitada
pela luminosidade, a de varloa qua
drupedes por certoa odores eapeclauB
o u do varias aves pela acquisição dc
uma nova plumagem, 

"chamada sl-
gnlílcatlvamentô roupagem de nu
pelas". "A cauda do passaro-lyra,
que cáe no fim da eátaçáo aexual, sfi
será renovada no verão seguinte"
iBto é, ua época da nova fecuiidução
Na. elasso dos escorpiões, dus ara-
nhas sedentárias c doa niantoides, a
femOa, depois do ainur, devora o
companheiro...

PEÇO, A PALAVBA, do
Maurício Muiluiroa.

Discursos 0 ullouUçQea. Apesar -lo
seu goüto, muito explicável, pelo ca-
lylo acadomliAi, o sr. Medeiros não fi
desses sclcntistas enfatuudos i|Uo, ea
creveiido, fazem pensar num Eiuffon
com punhos de cclluloidc. Ao com
trarlo, tem ele, aeilipro quc lhe apraz
leveza, graça o Ironia. Lclectlco
sem ser secptieo o absolutamciiti
alheio ao dogma tisnni colérico dc ai-
guua bonzos da medicina, „ sr. Mu-
deiros, quc vc uo professor um or-
thopodista de alm:us. procura, na aua
cathedra dc ensino, favorecer o tran-
sito das IdÉaa renovadoras, fugindo,
tanto quanto possível, ;i. "rota roíi-
neira". Optimista o esforçado, não
havendo aido nunca uerebralmontu
um preguiçoso c não podendo quei-
xar-ac da sorte, quc multo cedo o
poz sobre os Joelhos.o o tem cumula-
do dc carieias, ê cllo nm tanto eiicy-
clopedloo naa auaa 'manifestações dc
inteilectual, sendo uni bom jornulls-
ta, um orador fluente o um mestro
estlmavel, nl'-m de político no Estado
do Rio. Entliuslasta du todas aa suas
varias profissões, paientSa uma
grande capacidade dc trabalho
o uma mobilidade ([Ue vae por vez»s
á versatilidade. Seu iiptlmismo sprá
talvez exceaaivo quando vc no Brasil
"o paiz mais culto da America-', ou
quando diz quo "náo somos america-
nos, somos europeus trausplantadoa",
phrase análoga á do franCez quc noa
classifica de "francozea da Amori-
ca". Simples .plirasea, oonvonhanios.
Por mais que pretuhdainoa amesqui-
nhar os "yankees", forçoso 6 convir
que a nossa cultura não vale a delles.
e, para sermos europeua transplanta-
dos, ha aqui muitos elementaa bem
pouco aryanos— Menoa hyporboll-
uo 6 o ar. Medeiros quando confessa
acreditar no "poder inesgotável da
Intelligencla", ae bem que retorno
a nyperbolc quando avança quc aos
intcllcctuaea caberá um dia a dlrc-
cção do mundo. Caberá? Duvida-
mos... Oa cidadãos uuurglcuu (Prl-
nio dc P.ivera e mesmo Mussolini)
tèm nuasi sempre poucas letras c os
cidadáos do muitas letras quasi sem-
pro nâo tém energia. Um defeito do
sr. Modeiros 6 aer uni tanto faull no
elogio, uão retendo as suas homena-
gena lauto quanto seria dc desejar.
E' de ver, por exemplo, a solemni-
dado com quc elle, dirigindo-se a uni
grupo de falsos literatos da Praia
Cirande, exclama, gravemente: 

"Sra.

Acadêmicos!'.' Seu livro caracteriza-
ao pela multiplicidade do assumptos:
medicina, instrucção, politica. histo-
rla, sport, militarismo; oto. .Mas fi jus-
to reconhecer que olle Se conduz qua-
si senrpre bem em tudo isso, ni"s-
trando uma inlclligencia plástica o
expressiva, mostraudo-se om tudo ,,
irmão do lúcido «¦ fluo Medeiros de
Albuquerque. E o lronlsta, repontan-
do sob o frclentlsta, tem. dc quando
om quando, malicias encantadoras.
como aquella de alludir a certo re-
puhlicaiio histórico, deputado da
Constltuinto, que punha Gambetta
na Convenção Franceza do 1792...

AgHppino GRIECO.

aÍB

Oramta expoalçio de pitrtura
modarna

'Orsaniüada polo wé, Hwwt-BUu-
chou, vao aer realiaiuda irmã grondi
expuslcíu üo pintura, nn. rua Oon-
«alves Dlaa, 31». A Inauiruriiçáo du
•mesma está marcada paia u proxi-
mu dia 16.

mtm ¦ ¦ ** "—

O IMPOSTO SOBRE OS CONHE-
CIMENTOS DE CAROAS

ReupondPiido a uma oontulta d"
secretario da Assoclaçáo CommerclBl
do Rio do Janeiro, „ director da
Receita Publica declarou quc, oi
aonhocImontuH de uurga dc oniliarcii-
çfto catão auJrltoH au scllo, cada via,
de U00 rfiis.

Oa conhecimentos 0 ri»'lboa du
mercadorias depositadas cm arma-
zens das Alfandogaa, Companhia do
Docas, Armazena tíeraea ou trapi-
ches nlfundegarlos o nos Armazena
dc Estrada do Ferro pagam o sellu
do IJ. conforuic a lcl orçamentaria
da Receita do corrente exercício,
quo aquella Importância clovou o
sello du õuo rela.

O AUOMENTO PROVISÓRIO
PARA OS AUDITORES

O 'dlructor da Dcapeaa Publica,
respondendo á uma consulta do dc-
legadu fiscal no Maranhão, declarou
que uos auditores do guerra assisto
direito ao augnienlu provisório, cal-
culudo sobro todoa oa seus actu.aea
vencimentos, visto o beneficio q'uO
hea foi comedido não tor sido inala

favorável quu o da lul 11. 4,335, í: ¦
•nudo, porém, entendido quc, a par-

tir dc 1 de janeiro do anno próximo
findo, o augmento cm apreço' nãu
pOdo exceder dc 22õ.> monsaea.

O ENSINO NO PRYTANEU
MILITAR

Completa a 11 du uolTOlilo ni*i.!
um anno dc .serviços ã Instrucção o
Prytaiicu Militar, oslabcluclnicnto d-
ensino suporlurmuülu dlrlgldu cor,,
flus ultrulsticos, pof um grupo do
professores militares.

Funeciona cllo nn casa histórica da
Praça da líopuLdieu, quu i'oi resi-
dencia (lo maiclclial Uoddolu, ;i qual
acaba de passar pur gi'mideij rc^ir-
iiíás, que luolhúr a adaptaram ao
fim a quu ac destina. Aa tostas com-
nionioratlvas daquella data Clcn.ni
adiadas, devendo rer opportiinamen-
te ilnlítinciadu.s.

OS CAPRICHOS
DA SORTE

mm»- tm, i 
' 
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Mais prêmios distribuídos
pela Loteria de Minas Geraes

*•• —Orandea c pequenos, ricos e

pobres, todos aão contemplados pola
ILoteria do Minas Goraea. Ha pouco
eram um engenheiro diatineto o um
agricultor abaatado, oa fuvol'ocidos

pela aorte atravfis aquella institui-

ção lotericá. Agora um modesto um-

pregado dc phurmácia acaba do rc-
ceber 20 contos do rfiia, importância
correspondente a dois vigésimos do
bilhete P.D4S, (.-xiracçfio de -1 dc

julho.
O pagamento lol effectuado pelu

agencia "Campeão'de Minas", pro-
priedade da firma Raul C. Beirão &.
Coinp., estabelecida á rua Rodrigo
Silva n, 9.

O feliz contemplado 6 o ar. La-
dialau Lipinisky, empregado da
"Pharmacia Orlando", cm Cárra
Manaa. i
• O bilhete 0.918 foi premiado com
20O contos de rfila. Foram pagos
pelo "Campeão de Minas" apenas
doia vigésimos, signal do que aquella
elevada somma fol distribuída pela
sorte a diversos.

Temos, pois, que esse grando pre-
mio assim fraociónado, levou a ale-
gria s muitos, lares o terá sidu o
ponto de partida pára varioa om-
prehendimentos úteis, capazes de
contribuir para o engrandecimento
da riqueza collectiva.— '*"

Lm sua sessão ,1c liontem, o Su-
premo Tribunal Militar resolveu us
seguintes processos:

Appcllw.lo — Capital Fodoral —
Appellante, .l.oAo Morei da Rocha,
marinheiro nacional d:- :'.' clAsao,
coiulomiKtdu coinu incurso no çráo
mínimo do art. UU do Código Ptn.il
Militar; aupelludu, o ConselKo de
Justiça dá 0* Clrpumscrlpçãu Judicia-
ria Militar — O Tribunal negou pro-
vlmento á appellaçâo contra « voto
dos ministros relator o Acyndlno
Magalhães, quo davam provimento
pura absolver o rio,

Appellaçâo — Capital Federal —
Apcllante, lluiirlquu Carneiro da
Silva, murinhuiru nacional fogowíta
do S* classe, conuemnado ao grtut
sub-niédlo do art. 117 do Código Pe-
nal da Armada: appeliado,, o Conse-
lho do Justiça da H' Circiimscrlpçao
Judiciaria militar — O Tribunal re-
solveu negar provimento íi appílla-
ção para. confirmar a. sentença an-
peituda, contra o voto dos ministros
Acyndlno Magalhães e Mendes .le
Moraes, quc davam prÓTlnltnto parn
condemnar o rfio nn gráo minimo do
art. 117 do Código Penal Militar.

Usaram da .palavra, por parte do
rfio, o advogado Arthur tíodinho, o
por parte do ministério publicu, o
dr. procurador geral da Justiça .Ml-
li tar.

Appallação - Capital Federal —
Appellante, Nicolão Cardoso, marl-
nhelro nacional dc 1" classe, cnn-
doninado a seis mezes d<- prisão coni
trabalho, pelo crime dc deserção;
appeliado. o Conselho do Justiça d.i
6' Clrcumscripção .Indiciaria Militar
— O Tribunal, unanimemente, reso'.-
veu negar provimento á appellaçàu
para confirmar a sentença appeilada.

Appellaçâo — Estado dc Mlnns
Geraes — Appellantu, Alcides RaVnos
do Oliveira, soldado do extlncto ba-
talhão dc caçadores, addido ao I""
regimento dc Infantaria, condemnado
no gráo médio do art. 117 do CodiR.<
Penal Militar; appeliado, o Conselho
do Justiça da 7" Circumscripção Ju-
dlclarla Militar — Adiado o julga-
mento, por ter sido feito .uni pedido
de vista. Csou da palavra o dr. pro-
curador geral da Justiça .Militar.

Appellaçâo — Capital Federal —
Appellante, a Proniolnria da B" Clr-
cumscrlpção Judiciaria Militar; ap-
paliado, Joaquim Alves Pinheiro,
soldado do "," regimento de infanta-
ria, absolvido do crime du deserção.

- Julgamento secreto.

[URSOS OE E1EEIIIIII
Por cbrrcspóndciiciu, systema L'SI-
VBRSITY ÜXTENSION, podendo aer
estudado em qualquer parto do Bra-
ali. Livros, questionários o problema*

enviados por conta da Escola.
ItropraMinJin tcnaeltím*rroípcctus

ae pelo Correio,

Prof.Dr.Austregesflo Dn^0wJ.
cons. i dc se»«ipbro, iii, ás 'j horas." T«I. C. 1W5" '

Escola Livre de Engenharia
do Rio dc Janeiro

RUA non.JV CASTRO n. II, I» A.VDAB
Secretaria » »««;fte» (echalca*

AGENTES E VIAJANTES
Ácéltím-sè rm todos os Estados, pari

ctirlmboí c gravuras; bfia coniniliisão. uou-
di(;1cs: Antônio II. da silva, rui uoti'M.il
Câmara, HO, lUu.
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NO TRATAMENTO OA CUTIS, SO'

CRE1 OE CEM PURIFICADO
(PU111F1EU WAX CRKA.M,

Vias Urinarias
Cura rápida e garantida da. soonf

rhéa o suas eoinpllcaçõeri. DBS. JOÃO
ABREU i BRANDINO CORR13A. Ka»
São Pedro M. das 8 áa 19 horau, Tele,
phoni:: Norte fiüOS.

Lustres finos
em cryatal da Bulieinla, %eEdem-=c inúJe-
los para prèi;os da lahrica. Rua da Al-
fandcc-a u. 110, i", te .11 is 12 e ai-'i ia 5,

¦f:
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L-i FACTOS Ei IJSrFO^a/CAQÔEIS õl
Os acontecimentos de S. Paulo

Communicados officiaes — A prorogação do teriaao
cional para o território paulista - Outras notas

na-
Communlcado official daa 1C he-ru;i do hontom:"Proseguem 11.1 upcncfiw milita-

róá contra o. sediclosos -de S. Paulo,
obtendo continuamente ae noesae
tmpim vantagens que pirlvam cada
voz malu oo rebeldia dos xtmn melo*
dc defesa.

13' ovlilento que os Inetu-rectos
tentam ns últimos rccumos de uue
prtdem d.spftr. A situação C nítida-
mento favorável ;'<« noenus tropas,
cuja superioridade so affirma om
todos os pontos."

UMA PROCLAMAÇÃO DO
PRESIDENTE CARLOS

DE CAMPOS
.Vo "n;<irlu do Minas'', do Belle

Horizonte, do 11 do corrente, lemos
u segu In tr informação:"O sr. pre«idente Raul Soares re-
cobeu o svgulnte telegramma:"Santos. 10 — Presldento Raul
Soares — Bello Horizonte — Fiz es-
palhar poi* u\*IOc6 o pelo telegrapho
0 seguinte communicado que foi
transmlttldo pelo dr. Carloe de Cam-
pos: "Ao povo paullfcta — Compeli!-
do por momentânea superioridade do
forcas, o governo do S. Paulo en-contra-se cm ponto seguro da capl-
llll, com «uas tropo* reunidas ãs fe-
riernee quo o auxiliam a restabelecer
¦dentro em pouco a ordem c legali-
dade. Ao nobre povo paulista pedi-mos re mantenha calmo c resignado
«lc o momento de retomar-se aquel-
lc reglmon quc tem feito a grand»
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Um Mpeote d* •aaMeneis ni AMaclifio

16.538, de 7 do corrente,

CeewwereM, onde foi «atada «ns maese de aeHdarleieia ae gevtrno

O maior Bsrtho.do Wmgar, um doo revol*
tosoa o que chegou preto a esta «pitai

aa de S. Paulo. — (a) Carlos de
Campos." — Saudações attenciosas,— Coriolano Góes, delegado regio-
nal de policia."
NO PALÁCIO DO CATTETE

COMO TRANSCORREU O DIA
DE HONTEM

A residência presidencial, reinte-
grado, no aspecto que lho o costu-
meiro, recebeu ainda, hontem, a vi
sita do innumeras pessoas quo fo
ram levar ao chefe do Estado os
protestos de solidariedade o os tos-
temunhos de applauso pela reacção
enérgica contra o movimento sedi-
cioso da capital paulista. .

O dr. Arthur Bernardes, deixando
pela manhã os aposentos partícula-ros, desceu para o salão dos despa-
chos, onde esteve, por diversas vezes,
cm conferência com os srs. minis-
tros Felix Pacheco, Sampaio Vidal,
Miguel Calmon, Francisco Sá, Ale-
xandrino do Alencar o Setembrino
de Carvalho, marechal Carneiro da
Fontoura, chefo do policia, dr.
Alaor Prata, governador da cidade,
general Silva Pessoa, commandante
da Policia Militar e drs. Cincinato
Braga c Josino de Araujo, directores
do Banco do Brasil.

O presidente da Republka rece-
beu, ainda, os srs. Libanio da Ro-
cha Vaz, director do matadouro de
Santa Cruz, e engenheiro ,T. Sylvcs-
tre, director da Light and Power.

O FERIADO EM S. PAULO
O presidente da Republica assi-

gnou, hontem, na pasta da Justiça,
o seguinte decreto:"Considerando quc perduram as
circumstancias que motivaram o de-

creto n.
resolve:

Artigo único — Fica prorogado
ató 19 do corrento inclusive o fc-
riado nacional om todo o território
do Estado do S. Paulo, dc accordo
com o disposto no alludido de-
creto."

Kste acto do governo federal, as-
signado pelo dr. Arthur Bernardes
o referendado pelo ministro Felix
Pacheco, titular interino da pasta da
Justiça, recebeu o n. 16.526.
A SOLIDARIEDADE DA A. COM-
MERCIAIi DO RIO DE JANEIRO

O dr. Edmundo da Veiga, socre-
tario da presidência da Republica,
recebeu, honleni, a commissao da
Associação Commercial do Rio dc
Janeiro quc lho foi entregar a mo-
ç&o abaixo, solicitando quo a fizesse
chegar ás mãos do dr. Arthur Ber-
nardes:"As associações representativas do
commereio, da industria e da lavou-
ra, aqui reunidas, exprimem, pelos
seus dii(|cU> res abaixo assignados, a
sua inteira solidariedade ao governo
da Republica na repressão do impa-
trlotico movimento sedicioso lrrom-
pldo em S. Paulo, reaffirmando dc-
cidido apoio ao principio dc autorl-
nade, consubstanciado no poder pu-
blico legalmente Instituído, o ii. ne-
cessidado da manutenção fla ordem
como condição Imprescindível para
a prosperidade econômica do paiz c
seu reerguimento financeiro, "ilesi-
deratum" de quc depende o prestigio
do Brasil perante o mundo o tão
firmemente visado pela acção do
eminente chefe dc Estado, sr. dr. Ar-
thur Bernardes."

O rir. Edmundo da A^eiga, agra-
decendo em nomo do chofo do Es-
tado, disse o conforto da solidário-
dado que lhe era levada c forneceu
algumas informações sobre a mar-
cha dos acontecimentos na capital
paulista.
UM OEFEREC1MENTO DO PES-

SOAIi DA LEOPOLDINA
RAILWAY

O general Santa Cruz, chefe da
•casa militar, recebeu, hontem, os
srs. Brito Bastos, Thomaz Nuderel,
Pinto Ribeiro, Baptista Alvarenga,
M. Bretas, Henrique Mendonça, Gil
do Almeida, Riboiro Bretas, Octavio
Moura c Rocha Azevedo. Represen-
tando os diversos departamentos da
Tho Leopoldina Railway, foi a re-
ferida commissao levar ao presidente
da Republica os seus protestos de
solidariedade c, com elles, coliocar
os seus serviços á disposição do go-
verno federal, cm quaesquer ter-
renos.

TELEGRAMMAS RECEBIDOS
O presidente da Republica rece-

beu, hontem, os seguintes tele-
grammas:"Aracaju' — A mesa da Assem-
bléa Legislativa do Estado do Ser-
gipe, interpretando oa sentimentos
de fidelidndo íi Republica de todos
os seus pares, em lace do movimen-
to sedicioso irrompido em S. Paulo
cumpre o patriótico dever de levar
a V. Ex. a expressão dc sua soli-
dariedade moral c politica com fer-
vosos applausos k intrépida con-
dueta adoptada pelo governo federal
para restabelecer a ordem naquelle
grando Estado. Cordiaes saudações
— (a.) Manoel Dantas, presidente
da Assembléa.""Bahia — De accordo com o dr.
Góes Calmou seguirei para o inte-
rior do Estado, afim de providen-
ciar para a criação de um batalhão,
que ficará á disposição de V. Ex.
para a repressão dos revoltosos.
Attenciosas saudações — (a.) Coro-
nel Horacio de Mattos."

A'S PRIMEIRAS HORAS DA
NOITE

O chefe do Estado, k semelhança
das noites anteriores, desceu, após
o jantar, ao salão dos Despachos,
onde permanocou om conferências
com os ministros Setembrino do
Carvalho e Francisco Sft, general
Silva Pessoa, commandanto da Po-
licia Militar e marechal Carneiro da
Fontoura, chefe de policia.

O dr. Arthur Bernardes ainda
recebeu os cumprimentos o declara-
ções do solidariedade que lhe foram
levar senadores o deputados fe-
deraes, altas autoridades o outras
mais pessoas gradas.

UMA DECLARAÇÃO DO CON-
SELHEIRO ANTONIO

PRADO
Foi-nos fornecida pela Agencia

Americana esta nota:
O sr. conselheiro Anlonio Prado

communioa-nos o seguinte:"Fui surprchendidu com a noticia
du <|ue os revoltosos ric S. Paulo ti-
nham declarado haver proposto o
meu nome para governador civil dc
S. Paulo.

Declaro terniinnntement.e quc não
fui ..onáultado por ninguém a esse
respeito o nada podia autorizar tal
indicação, pois não aceitaria nenhu-
ma investidura dc origem rovolu-
cionarla. — Tíio de Janeiro, 12 ric.
julho do 11)21 — (a.) Antonio
Prado."

NA GUERRA
NESTA REGIÃO MILITAR

Aqui, as altas auloridaries rio
Exercito continuam a providenciar
para quc nada fa'Ho ás forças cm
campanha, estando o ministro da

ver civico 6 uma tr*dlção no func-
clonalismo da Central.

O sr. Francisco Sá visitou a sala
dos appareihos, onde assistiu á ro-
cepçáo o transmissão de telegram-
mas, louvando a presteza e segurau-
ça do pesosal em serviço. Ao tomar
o automóvel, o dr. Francisco Sá

ainda se referiu ao dr. Carvalho de
Araujo, a importância dos serviços
da Central c a sua actuaçâo como
eletnento do ordem e de progresso.

A propósito dos conceitos do mi-
nistro da VIação, tivemos opportuni-
dade do palestrar ligeiramente com
o dl*. Deiamare S. Paulo, chefe do
trafego que nos Informou ter a che-
ria do movimento formado até hon-
tem 5 li trens militares. A mobiliza-
ção do material rodante e de tracção
para esses trens, foi feita de modo a
nflo aftectar o movimento geral da
Estrada, afim dc não prejudicar o
commereio 0 a industria.

Quanto á dedicação do pesoaU se
pôde aferir, tomando como pon» dc
partida u alta administração que
lem permanecido nus seus postos,
noite o dia. Agente.--, eonferentes,
conduetores, lelegraphistas, machi-
nlstas, principalmente ns machlnis-
Um do Cachoeira, têm trabalhado 20
e mais horas consecutivas, sem quo
entretanto façam qualquer solicita-
ção dc folga, ü dr. Carvalho' de
Araujo, por sua vez sente-so satls-
1'ciiu com a solicitude dc seus subur-
limados.

NOS TELEGRA PHOS
Em seguida, o sr. Francisco Sá

dlrigiu-so á Repartição Geral dos
Telegraphos, onde cqnferenclou com
o respectivo director, sr. Paulo Oo-
inicie, e visitou a sala dos appareihos
u demais dependências.

O ministro, visitando o.s dois ini-
portantes departamentos do sou Ml-
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estava, tamhem, contra eme atten-tado tj. collocava solidar lamente aolado do presidente Curiós do Cam-
POS.

A MOÇ.U) AO GOVERNO
Finda a lfitura da curta, o j.resl-dento concedeu a palavra ao sr. For-tunato Bulcão, que, denols do con-demnar, cm termod vehemcntcs,

actos dessa revolta, terminou
pondo a seguinte moção:"As associações representativas doConimercio, ria Industria e da La-
youra, aqui reunidas, exprimem, pe-los seus directores, abaixo asslgna-
dos, a sua Inteira solidariedade ao
governo da Republica, na repressão
do Iwpatrlotloo movimento scdlclo*
so, irrompido em S. Paulo, reaffir-mando decidido apoio ao principio cie
autoridade, consubstanciado no po-der publico legalmente Instituído, c

* A necessidade da manutenção da of-
dem como condição imprescindível
para a prosperidade econômica do
paiz o seu reorguimento financeiro,
desideratu-m do que depende o pre.-,-tiglo do Brasil, peranto o mundo e
tão firmemente visado pela acção do
eminente chefo de Estado, sr. dr.
Arthur Bernardes."

Em additamcnto a essa proposta,o sr. Ot-hon Leonardos propoz quetambem fosse estendida essa mesma
moção ao presidente do Estado de
S. Paulo, por intermédio da sua As-
sociação Commercial.

Postas om votação essas propôs-tas, foram approvadas, unanime-
mente.

FALA O VICE-PRESIDENTE S. N.
DE AGRICULTURA

Em seguida, o dr. Ildefonso Si-
niões Lopca, vice-presidento da So-
ciedade Nacional do Agricultura, fa-
lou, dizendo Já ter prestado o seu
apoio ao governo o quc uão talava
ali Como político, mas como brusl-
leiro, em momento de angustia para
a Nação.

O levante sedicioso cm S. Paulo,
era uma offensa á ordem, á lei e á
Constituição do regimen.

O orador terminou verberando a
desordem o o motim, em nome da
segurança publica o em nome dos
defensores do reglmen, dizendo es-
perar, em breve uma nova aurora do
paz para a Nação brasiclra.

Ao terminar p seu discurso, o dr.
Simões Lopes foi grandemente ap-
plaudldo pela assembléa.

Ao encerrar a sessão, o sr. Araujo
Franco resolveu que os membros :1a
niesà íossem incorporados, levar ao
prosldente da Republica, a moção ap-
provada.

DIVERSAS NOTAS

A BIVIM PUBLICA PORTUGUEZA
i ¦ i

Foi altcraib a firma do pagamento dos juro»

i i l I
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11 "FEMINA" continua
a vender seu grande
stock por preços bara-
tissimos: Alguns pre-
ços para V. S. confron-

tar as nossas grandes vantagens:
Meias todas dc seda garantidas . . . ..
Meias de seda Águia com costura. . .

" " " muito fortes com costura" com baguctte 'c costura todas dc
seda ;. ....

" de superior fio de Escossia. . . .
Perfume Quelquers Ffcurs com caixa .
Loção Quelquer Fleurs
Loções de COTY diversos perfumes . .
Camisas dc fina cambraia bordadas á

mão desde
Calças de fina cambraia bordadas á mão
Bolsas c carteiras em couro e sedai . .,
Pulseiras de fantasia alta novidade . . .
Collares dc fantasia alta novidade . . .
Brincos dn fantasia alta novidade . . .
Lenços dc seda artigo fantasia novidade
Cabochons lindo sortlmento

Flores as ultimas criações para chapeos c vestidos,
v Pelles, Luvas, casacos, blusas e echarpís de malha

e jersey em lã e seda os últimos modelos para o in-
verno, preços baratissimos.

75-Rua Gonçalves Dias-75
CENTRAL 2893

par 20.Ç000
" 11$500

9$300

" 18$000
8$000

Vidro 28$000
" 15$000
" 15$000

desde 16$00()
" 16$000
» 15$000

3S600
9S500
2$500
3S900
4$500

A' eiquerda o general Teituliano Potyguara que seguiu nara S. Paulo no deum-
penho de Importante commiasão e á direita, o general Ribeiro da Costa, com-

mandante das forças desta região.

íluerra cm constante communicação nisterio, teve o intuito de testemu-
com os commamhis das mesmas.

O general Ribeiro dn Costa, com-
mandante da região, bem oomo to-
dos os officiaes rio seu estado-maior,
continuam a pernoitar no quartel-
general.

NA MARINHA
O MAJOR KLIVG1CR OIIEGOÜ

rniiso
Montem chegou uo iiorto desta ca-

pilai, o paquete do Lloyd "Manoel

Lourenço", trazendo a seu bordo
cerca de 00 prisioneiros vindos dc
Santos, lilntrc os mesmos, encontra-
so o major Bertholdo Klingor.

O MINISTRO lü O OHEFE DO
ESTADO-MAIOR

O almirante Alexandrino du Alfcn-
car, ministro da Marinha, o o almi-
ranto Machado Dutra, chefe do lils-
tado-Muior da Armada, desde quc
rebentou o movimento sedicioso,
têm pernoitado nu Minl3tcrio da
.Marinha, determinado aj providen-
cias que se têm tornado necessárias.

OS PRISIONIÍIUOS
'Todos os presos chegado.. Uc S5o

Paulo têm sido mandados para bor-
do das unidades dc guerra quc se
encontran.1 presentemente em nosso

porto.

NO MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
VISITA DO MINISTRO A' t-EX-

TUAL OO BRASIL

listove honte, na Central do Bra-
sil, o sr. Francisco Sã, ministro da
Viação, uue foi recobidó pólos drs.
Carvalho Araujo, director; Luiz Car-
lo;!, S. Paulo, H. Antunes, K Cotrim
o A. flores, .sub-direc-íoren; o dc-
mais chefes dc serviço. Ü dr. l-'rau-
cisco Sà, em palestra com o dr. Car-
valho Araujo. «.-pendeu o agradeci-
mento do governo em relação aos
serviços extraordinários o relevantes,

que, sem distineção de hierarchia;
tem prestado todo o pessoal da Es-
irada. Alias, acrescentou o minis-
tro da Viação, o cumprimento de de-

nbai* aos respectivos directores o au-
-Ciliares a .sincera satisfaçau com quc
o governo vem apreciando u esforço,
a sulicitudo ca rapidez de acçao de
todos elles na defesa da ordem legal.

Xa próxima semana, o sr. Fran-
cisco Kíi visitará outras repartições
dè seu .Ministério.

NA ASSOCIAÇÃO COMMER-
CIAL

GUANDU RlCfXIÃO UE VIVER-
SAS INSTITUIÇÕES DE CLASSE
— A MOÇÃO APRESENTADA AO
«OVERNO
Convocada pela directoria da A^--

sociação Commercial realizou-se,
liontem, uma reunião dc diversas as-
souiaçCes de classe e representante,
do alto com mercio desta praça.

Antes da hora marcada jã era cio*
vado o numero do membros repre-
senlãtlvoa das classes conservadoras,
quc enchiam cs salões do Palácio (io
Com mercio.

A SESSÃO

Assumindo a presidência, o ir.
Araujo Franco convidou para tomar
parte na mesma o.s srs. deputado 11-
defonso Simões Lopes, Krancis lli-
me, Juão Reynaldo dc Faria c For*

tunato Bulcão.
Declarando interpretar os reclamos

da praça ,c o sentir nacional, u sr.
Araujo Franco, ao abrir a sessão,

disse não se inspirar em qualquer
preoecupacão de caracter político, ti
assumpto que ia entrar na orbita das
suas [.ogitauõét..

Depois dc lamentar .-is-cau?as de-
terminantea do movimento subver.l-
vo, quc irrompeu na capital paulista,
disse que se impunha ás classes ali
representadas, u dever de, colleetiva-
monte; pródiga.* i» impatriptitiò-nip-
vimento o reaffirmar ao poder con-
síituidi). ao chefe da Nação, a sua
solidariedade, o seu apoio.

IMA CARTA DO SR. VIZEL*
Em seguida procedeu-se ã leitura

de uma carta do sr. Affonso Viseu,
presidente honorário da Associação,,
de protesto contra p levante militar,
oceorrido eni S. Paulo c salientando
os m.-los effeitos, que está o mesmo
produzindo, não sõ aqui como no d- jtrangeiro. !

Disse ter sentido, corn orgulho,
quc todo o Estado de S. Paulo pro- !

(C«Mnranlcado qMolar da TT. V.)
LISBOA, Junho de 19IM — Em

s»pplemento ao Diário do Oovernu,
foi publicado o WRiiIntu decrotoi

Art. 1," — Os juros da divida por-
tn*ueza contraída em 18211 o repro-
sentada por títulos dc ti 1||) v, con-
tlimarão a ser pagos, nos termos ilo
decreto 9.I1G, do 11 dc fevereiro du
corrente anno, em eactidos ao cam-
blò do Lisboa sobre Londres de
2 3|S.

Paragrapho unlco — Kx<*eptua-Hc
do disposto nonto artigo u pagamon-
to dos juros destes ll.ulo.*) na posse
dc InlilIvlduoM e entidades d** nacio-
nalldado estrangeira o nio domicilia-
dos em Portugal, o qual será pago
cm Londres.

Art. 1!.° — Oh juros das dividas
portuguezas, resultantes dos cm pres-
limos dos tabacos de ISIM o lüUti,
representadas por titulos de 1 1|2 "|",
serão pagos do futuro, o a começar
no próximo vencimento, em escudos
ao cambio Lisboa sobre Paris do dia
17 do março do corrente anno.

Paragrapho 1.» — Bxccpiua-He do
disposto nestu nrllgo u pagamento
dos juros destes títulos na posso do
indivíduos ou entidades do naclona-
lidado estrangeira e nno domicilia-
dos em Portugal, o qual continuaríl
a fazer-se somento cm Paris, como
foi determinado por derreto 0.506,
de 17 de março do corrente anno.

Paragrapho 2." — Os possuidoresdesses titulos, que sejam subditos ln-
gleies, domiciliados cm lnglaitorra,
poderão, porém, sor pagos em Lon-
dres.

Art. 3.» — Os juros da divida cx-
terna portugueea, convertida em
a«iortts*vel em 1902 e representada
por titules do 3 "j°, o bem assim os
juros da divida contraída em 1J12 o
representada por titulos do enipres-
timo do 1 1|2 °i' (caminhos de ferro•»lo Estado), serão pagos do futuro,
o a começar nos próximos venci-
mentos, em escudos ao cambio Lis-
boa sobre Lendres de 2 3|8.

Paragrapho unlco — Exeeptua-sc
do disposto nes-iío artigo o paga-mento dos juros desses títulos na
posse de Indivíduos ou entidade do
nacionalidade estrangeira e não do-
miclllados om Portugal, o rjunl con-
tinuarã a fazer-se somente nas [ira-
ças de Londres e dc Paris. Como (oi
determinado pelo decreto 2.393 do 22
dc março de I91i,.

Art. 4." — As amortizações das
dividas citadas nos artigos 2." e 3."
c seus paragraplios serão reguladas
segundo us princípios estabelecidos
nos mesmos artigos o paragraplios
para o pagamento ,de juros.

An'., fi." — Os inidivlduos ou cn-
tidades dc nacionalidade estrangei,
ra, nSo domiciliados eni Portugal, quonão desejem, nns (ermos dos artigos
anteriores, receber os juros e ns
amortizações em escudos, deverão
ale 30 de julho do corrente anno,
apresentar us titulos nas delegações
do Thesouro Portuguez cm Londres
o nm Paris a que. cs(o decreto se
refere mais adeaiite, o fazer peran-lc ellas a prova de que esta foi ad-
quirlda: quanto aos titulos do
ti 1',2 °|° do 1923, antes de 11 de re-
verelro ,lo corrente anno: quanto aos
titulos dos empréstimos dos tabucos,
antes dc 17 dc março, tambem do
corrente anno; e quanto aos titulos
de 3 ",'* de 1902 ei 1|2 °|° de 1912,
antes da data do presente decreto

Paragrapho l.<* — o prifzo esta
beleoldo nesiic artigo poderá ser pro-rogado pelo ministro dns finanças se
os delegados do Thesouro Portuguez
assim o propuserem o fôr considera-
do conveniente.

Taragraplio 2" — Os titulos apre-
sentados perante os delegados do
Thesouro Portuguez, depois do feita
a prova dn sua acqulsiçao anterior-
mente fis datas acima referidas, se-
rão carimbados por meio dc um ca-
rimbo, i-egundo um modelo a fixar,
devidamente nulhei.tleado com a as-
slsnntura do respectivo delegado du
Thesouro.

Paragrapho 3° — Aos banqueiros
estrangeiros que, por delegação da
Junta do Credito Publico, costumam
ser encarregados de pagar o? juros
o as amortizações dos títulos da di-
vida publica portugueza referidos
nos artigos l" c 3" deste decreto, se-
rão dadas pela mesma junta instru-
cções para não se effectuar o paga-
mento. senão áquelles que apro-
sentarem titulos carimbados nos
termos do paragrapho anterior e
para div.ulgar Imnied.atamcntç est»,
medida pelos inelus da 'publicidade
cm uso.

Paras.-apho ¦)" — A direcção ge-
ral dn Fazenda Publica transmlttirã
semelhantes instrucções quanto ao.
pagamento dos jiiroá e amortizações
devi empre-timos dos tabacos do
1891 o 1890.

Art. li" — São criadas cm- Lon-
população. Ordens rigo- drc*« e Paris delegações especiaes do

Thesouro Portuguez, ás quaes ln-
cum-birá a execução deste decreto
em Inglaterra e cm França, excepto
mi parte referente ao pagamento do«
jure:, e amortizações, a -cargo de
entidades competentes.

Piwagraplio Io — Os delegados
õo Thesouro Portuguez em Londres

OS TRANSPORTES DE MER.
CADORIAS PARA O RAMAL DE

S. PAULO

O dr. Deiamare B. Paulo, sub-dire-
ctor do Trafego da Central, do ordem
do dr. Carvalho Araujo, director,
mandou afixar aviso ao publico, so-
bro o restabelecimento dc despachos
para o ramal de S. Paulo, do se-
guinte:

Gcnoros dc primeira nc«?ssida*lc—
Serão recebidos despaclVbs do qual-
quer procedência, destinados âs cs-
tações do ramal dc S. Paulo, com-
prehendidas entre Vargem Alegro e
Gayaúna.

\ Cargas dc mercadorias cm geral —

Serão recebidos despachos dc quai-
quer procedência, destinados ao tre-
cho do Vargem Alegre e Cachoeira.

CONTRA OS BOATEIROS

A policia está disposta a tomar as
mais enérgicas medidas contra os
boatelros, que andam espalhando no*
ticiaa inveridlcas para amedrontai*
c alarmar a
rosas foram expedidas, hontem, ne.*
se sentido, ao.s agentes de policia,

Quem quer quo seja encontrado
espalhando boatos, cm palestra, r.a
rua, será preso e conduzido k pre-
senca <la3 autoridades.

NOS ESTADOS
VICTORIA, 12. (O JORNAL) —

No momento em quc o contingente
do corpo militar fazia apresentação,
o povo tez uma grande manifestação
ao presidente do Estado, cm frente
ao palácio do governo. Usaram da
palavra os ara. drs. Carlos Xavier,
cm nome do presldento do Estado,
Lopes Ribeiro, secretario do Interior,

c Alario Freitas, presidente do
Congresso estadual, advogado Thier..
Velloso e vários populares.

ltcina grando confiança na acção
do povomo.

o Paris serão da livro nomeação do
governo, ftcarfo directamente suboa'-
dlnudoa ao ministro das Finanças,
eujan Inatrtieçõea serio tranemitti-
dus pelu dírvctor. gemi da Faienda'
Publica,

Paragrapho 2° — Os delegados du
Tliesouro Português receberão uma
gratificação uu-naul quo «tini fixada
por despacho do ministro das Finan-
ças e ser-lhe-A manduda abonar pelo
mesmo ministro a verba qu« fôr
considerada noçetaaria para drspe-
sus do expediente, correspondência
postal C telegiMpliira.

Paragrapho 3* — Um funcclonario
diplomático ou consular com reei-
dencia official. cm Londres ou Pa-
i'Ls, poderá ser escolhido para o dos-
empenho da funeção de delegado ém
Thesouro Publico Portuguez; nest»
caso accumulará o seu cargo e o«
SOUS vencimentos com a commlssdo
do d«legado do Thesouro o a girarti-
ílc.içãu que a enta fõr tflxarta.

Paragrapho I" — O funecionario
diplomático ou consular que nos ter-
mos do piwagrapho 3" fftr nomeado
de.legado do Thesouro Portuguez, fi-
cará, porém', i|Ireciamente suberdl-
nado ao ministro das Firranças e*-
elusivamente sobre matéria rclativ»
íi execução do prtjsentc decrete.

Tanto na hypothoso do parMM*
pho Io como nu do paragrapho 4" ém
presente artigo, as delegaçftes ê>
Thesouro Portuguez funcclonal*»
junto da embaixada de Portugal, «mt
Londres o da legação de Portugal
cm Parla, as quaes prestarão aos dc-
legados do Thesouro Portuguez ioda
a assistência e o concurso que fo-
rem necessários para o cabal defem-
penho da sua missão, independente-
mente do instrucções especiaes do
Ministério dos Negócios Estrangei-
ros.

Art. 7" — Os títulos dos empres-
tlnios referidos nos artigos 1", 2° e
3" deste decreto, aotualmente na
posse da Fazenda Nacional e o» quo
venham a estar, serio aceitos pelos
delegados do Thesouro cm Londres
e Paris, para os effeitos dc serem
carimbados: e desde que este acto ne
effecUio gosarão estes títulos, para
todos us ofícltÓH, do privilegio asse-
gurado poi* este decreto aos titulo3
na posse do indivíduos i* entidades
estrangeiras.

Paragrapho unlco — A direcção
geral da Fazenda Publica providen-
ciará o necessário para a execução
deste artigo.

Art; S" — Os titulos da divida e»- *
lenm portugueza de. 3 •|" e os titulo»
ai 1|2 "t" do empréstimo do 1922, que ¦
façam parte A data deste decreto, doj;"fundo de amortização o reserva?!,
criado no Banco do Portugal, pela l*í
il, 104, de 9 do setembro do* 1915, e
beni assim idênticos titulos que tam-
bem á data deste decreto façam par-
te do "fundo do reserva'' da Ontxa
(ieral do Depósitos, serão aceitos pelo
delegado do Thesouro Portuguoz em
Lon dres, para os of feitos do serem
carimbados; e desde que este, acto
se cffeetue gosarãu esles títulos,
pnrn, todos os effeitos, do privilegio
assegurado por esto decreto aos ti-
tulos nu posse dc indivíduos o entl-
dades estrangeiras.

Art. 9" — Os títulos da divida pu-
blica portugueza que vier approvar-
se, que são propriedade do OBtrangcl-
ros e, por Isso forem devidamente
carimbados pelos delegados do the-
.«ouro, quando dêm logar a trans-
acções passando para a posse de por-
tuguezes, perderão o privilegio que
lhes c assegurado emquanto estivo-
rem na posso de estrangeiros.

Art. 10" — Restabelecido o equill-
brio entre as receitas o us despesas
do Estado, uma parte dos primeiros
enldps orçamenlaesikKerá destinada
para se dar uma compensação e<ful-
tatlva aos portadores dos títulos da
divida pública referidos neste decre-
to, rioi proporção dc sacrificlos exigi-
dos.

Art. 11" — O governo tomará as
providencias quo visem a resolver
todas as duvidas mio so suscitem o a
solucionar todos os casos omissos.

Art. 12° — E' autorizada a aber-
¦tura dc créditos a favor do Ministe-
rio das Finanças para o pagamento
de qualquer despesa a quc der logar
em Portugal o no estrangeiro a ex-
ecução deste decreto.

Art. 13" — São mantidos os decre-
tos: 2.293, do 22 de março de 1916:
H.-t16 c 9.50ti, respectivamente, de
II dc fevereiro o 17 de março do
1II24, na parto não modificada pelo
presente decreto, quc entra Immedia-
lamente em vigor o revoga a logis-
lamente e mvigoi* c revoga a legis-
lação em contrario.

Legitimas meias

Lafayette Bastos &C1

CASA BANCARIA
DESCONTOS

E SAQUES
EMPRÉSTIMOS

Rua
Buenos Aires

46
RIO

Dr. GEBHARD HROMADA
nmuRGUo

Antigo primeiro csaistente do Era-
feitor Sehnltiler, Wienn» — ântl-
go eesiatente do Profeteor . Payr,

Leipzig.
ALTA CIRURGIA — MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS — OIATHERMIA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório: Assembléa 100 — Tel.

Central 3301 (1,30 h. a 4.30)
Residência; Rua Geulirt 15.

Tebehene Sul BIS
I irAin>i*p——¦———^---"—^m^^.r—n~.r<u~jiV

50 CONTOS BEM
DISTRIBUÍDOS PELA
LOTERIA DE SANTA

CATHARINA
... \ "Caso flntielio" conhecida

agencia dc loterias da Ruu Clillc
n. :> pagou o bilhete n. IB 791. pre-
miado com 50 contos na extracção
da Loteria de Santa Catharina do
dia 3 do corrente, ás seguintes pes-
soas: Appolinario Barbosa du Oll-
velra, rua dc Catumby fi. IS; An-
golo de Souza e Antônio Moda, cm-
pregados da firma Rodrigues &
Fernandes, á rua Fi*èl Caneca nu-
meros 171 e 173j Casemlro Fran-
cisco de Paiva, rua dc Catumby n. 7;
Antônio da Hilva, rua do Mattoso
ri. 12: José A'ieira Rodrigues, rua
Frei Caneca ri. 89: Antonio Augusto
Peres, travessa, Marietta n. 7; Ma-
noel Pinto, rua Padre Miguclino
ii. 1(1: Almiro ,lus6 da Piedade, rua
dos Aristidvs n. 

'86; Aristides Kcr-
reira, rua S. Francisco Xavier nu-
mero 47)6; cada uma destas pessoas
rccebcii , *1:7f*3Ç, parte correspondeu-
to a um décimo.

A próxima extracção, terça-feira,
lõ do corrente, • sáo õU contos
custando apenas iõfOOO'.'. — **«

54 Os petronios da cie-
gancla. fluminense

«•estem-se na - Gua-
íiabara — R. Carie-

ca, 51.

lie
17$500

55500

5$800

Todas as cores (ga-
rantídas) ....

Marca ÁGUIA de
SEDA p. homens

Pó de arroz COTY
todos os perfumes

Artigos para homens, o
maior, sortiraento. PERFU-
MARIA, CHAPELARIA e CA-
MISAftlA. A maior UQUI-
DAÇÃO do SÉCULO, com
60 % de redacção, CASA
ESTRELLA, acaba-se, appa-
rece a ASSOMBROSA CASA
INDIANA. POVO, meu PO-
V0, aproveite os ultimes dias
da colossal LIQUIDAÇÃO.
RUA DO OUVIDOR, 134,
RUA DOS ANDRADAS, 11
e!3. 
. MUDAS DE MANGAS

ESPADA
liem -elecetonadas cnl halaii*Of*. a ;3

c, de outrss quaMade.. promptas para
planta-lo. Pcildoõ ** Informações cam L«-
íuos Sajano, Ustaçâo Andrade C»sta, Ba-
tado do Riu, LMa Auxiliar.
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PRISÃO LEGAL

TOI IiARAVIO 1»KONIJNC1A1)0
Os Investigadores da nocçflo do

capturas rocommondaidas, da •!" do-
legada auxiliar, prenderam o Indi-
vtduo Hernanl da Veiga Cabral,
brasileiro, sóHolro, do 33 nnnos do
edado o residente íl avenida Oomeo'Freire, 93, que se acha pronuncia-
do pelo Julf, da 3"» Vara Criminal,
corno Incurso nos nrt:i. 330, para-
grapho 4°, o 3J1, no. 2, do Código
Pnnul.

O referido preso, quo nüo tom no-
nhuma Mgnçio do parontosco com o
nosso collega do lmpronua, sr. Hon-
rlque da Veiga Cabral, depois do
Identificado na Policia Central foi
apresontudo ao referido 'juizo, ondo
prestou fiança, sendo por Isto posto
em liberdade.

Ferido sem saber por quem
Ao passur pela rua Miguel Ângelo,

próximo ao prodlo n. 250, nu ma-
drugada ultima, o sorvento do po-
dreiro Jolio Baptista dos Santos foi
alvejado a tiros por um dosconho-
cido, rocebonflo um ferimento no
braço esquerdo.

Dopols do modlcado no poslo de
Asslstenola do Meyer, o ferido reti-
rou-se, sondo, a policia do 1!)" dis-
trloto Intoirada do occorrldo pelo
boletim medico.

A respeito, foi aborto inquérito.

' Menor fugitiva
"tia cerca do dez annos quo o sr.

Adolpho Machado Guerr-ao, nfbrador
,1 rua Cardoso, 255, tinha sob a sua
protecçflo a monor Nair. do 14 annos
do edade, quo fora abaadonada pelos
seus progenltores.

Na noito ultima, a re:ferida menor
desappareceu de casa ¦Ao seus pro-¦tceloros, dlrlglndo-so para logár
ignorado, motivo por qoe aquelle se-
nhor procurou a policia do 19° dis-
tricto c pediu providencias.

Registrada a queixa foi pedido
auxilio á 4* delegacia auxiliar.

flNDA_AJUsFElÇÃO
SUcmiMMUl. KKPENTINAMEMB,

UM HtJTPIjKNTK OE JÜM5 .
Corou das 18 horas, do hontem, o

dr. Amilcar PorunhoB da Silva Vel-
loso, siipplenlo om exorclclo na 7'
protorln criminal, foi a nm restftti-
rnutu existente il Avenida Amaro Ca-
valcuntl, onde fo-/. uma rofolçllo.

Ao sair, o roforldo prutor, Inle-
rlnoi foi nccomirtflttldo do un) mal
súbito, vindo a fallecer tintos que
lho fossou ministrados os sncuorros
da Assistência, quo fui chamada ao
loenl.

As autoridades do 20" distrleto po-
lidai foram BClentlflcadas do oceor-
rido o pormKtlram que o cuilavor do
mesmo fosso removido para a resl-
doneln da família, cotn sjloncla do
delegado auxiliar do dia.

Luta a bordo do "Hacáva"
Entro o eomniissarlo do vapor

"ltiieuva" atracado áo cíiou do porto,
sr. Antônio do Miranda o Silva, o o
tniiolro Francisco Ribeiro, houve,
hontem, unia luta, sulndo, ambos fo-
ridos a compasso nns mãos o no
peito. . '

O soldado 154, da Cl' eompanhla
do 5" batalhão da Policia Militar
effoetuou a prisflo dc ambos, que
foram apresentados ao 11" distrlcto
o, dahl, mandados para a Assis-
toncin.

O motivo da luta foi qiieslõcs do
serviço Interno.

Mal irremediável Tiro casual

Do caes ao mar
- No necrotério do litsdtuto Medico
«Legal foi necropsiado, liontem, pelo
medico Rego Barros, o cadáver do
marinheiro nacional Iiuiz Silva, com
30 annos de edado, brasileiro, do-
imiclliudo ã rua Sncuilura Cabral nu-
mero 373. I.uiz Silva caiu do Cães
do Porto ao mar. perecendo afogado,

A "causa-mortis" foi "asphyxia

por submersão".

ACGIDENTES NO TRABALHO
FRACTUROU O CRANEO — Na

Santa Casa, na 4" enfermaria, velu,
hontem, a fallecer, o operário Joa-
uulm Balo, tom 46 annos do edade,
que ali se achava om tratamento,
por ler sido victima de uni accidente
do trabalho, fracturando o craneo.

Baio deu entrada naquelle hospl-
lul, levado por uma ambulância da
companhia dc seguros Lloyd Sul
Americano.

O cadáver fui paru o necrotério.

o m a
i:m operário baleado — No

posto central de Assistência, foi me-
ilicailu o operário I.uiz Manoel Pinto,
ile 45 annos de edade e residente ã
rua Souza Barros, 82, que apresen-
•lava ))))) frrhnonto na coxa usquer-
da, produzido por projectii de arma
dt: fuso. Segundo disso o ferido uo
médico quo o soocorreu, o facto pus-
sou-so na rua S. Francisco Xavier,
sendo o seu aggressor descunhecid).

PrédiosPINTO
' construcçBee e outras

o terrenos,
operações;

rua do Rosário, 161, aob. Tel. Nor-
te 5236 c 3166.

WINGUEM compre terrenos sem ver
os da Companhia Territorial do

Rio de Janeiro e verificar as condi-
ç6es de venda. AssemlJlía. 70.

RENDEM-SE doía bons terrenos,
l" a 4:500$ cada <lole, promptos a
serem ediflcados, em local ventilado
e saudável (Bocca do Matto), dlatan-
to cento c poucos metros dc tres
linhas de bondes que gastam 45 ml-
mitos até ás barcas; trata-se, pela
manhã, ü rua Ar-aujó Leitão, 62.

VENDIE-SE o predio magniflea-
' mente sltuadotó rua da Passagem
m. 214, Botafofjw. cm loilão, pelo
ikriloeiro PAT/TjAiDüO, terça-feira, 22
do corrente, ás 4 1|2 horas.

\/]ENDEM-3B 5 sextas partes do pre-
1 dlo á rua Cunha Barbosa' n. 71
('próximo á rua, do Livramento), em
leilão, pelo. leiloeiro PAI/LA01O,
sexta-íolra, 18 do corrente, ãs 4 1|"
horae.

V/ÍEN.DEM-S13 propriedades .situadas
uu Alto òa Serra, cm Petròpolte,

em leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
sabbado, 19 do corrente, ás 13 ho-
rus, em seu armazém, á rua tí. José
n. 57.

Oents*o CQBnmercSal
PREDIO A' RUA S. PEDRO

X. 173
Vende-se u solido predio de tres

pavlmentos, á vua S. Pedro n. 175
(próximo, ao largo do Capim), en
leilão, pelo leiloeiro "
sexta-feira, IS do corroí)te, ás 33
haras.

j\/lEND!E-SE» mentos, ;
o prodlo de tres pavi-

rua S. Podro n. 175.
(próximo ao largo do Capim), em
leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
sexta-feira, 18 do corrente, ãfi 13
horas.

VENDE-SE o predio á rua Gonçal-
' v<js n. 24, Catumby, em loilão,
•pelo leiloeiro PALLAIDIO',
feira, 16 do corrente, ás 4 ll

quarta-
: horas.

VENDEM-SE lotes de terrenos, na
l mua Alzira ValdetaTO n. 63, a cin-
co minutos da estação de Sampaio.
Si dinheiro ou em prestações. Lotes
ide 500* para cima. Informações no
local, com o encarregado. Trata-se
com O. R6e, Alfândega, 110, 1°, das
M->12 e 4-í|.

PREOIOS A' VIHDA
AVENIDA 11 DE NOVEMBRO

(Hínddock Lobo)

Um /pavimento eom porão liubita-
v.cl, dividido, forrado c assoalhado,
no corpo superior magníficos dor-
mllorios, salas, cozinha e mais de-
pendências (entregue vasio).

RUA CASSIANO (Gloria)

Tres pavlmentos, cinco dormito-
rios, salas e mais dependências
(está vago).

RUA BAMBINA (Botafogo) |
Dois prédios. Doía pavlmentos,

sois e nove quartos, salas, grande
quintal/Frente para u rua cia As-
suimpção onde tem mais um predio.

RUA OLAUDINA NS. 21 E 23
(Meyer)

Um pavimento, duas ealas, Iits
qualrtos c mais dependências.

RUA VICENTE DE SOUZA
(Botafogo)

Dote pavlmentos, boas salas e
quartos e mais dependências. O ter-
reno mede 17,m.00 x 85.ni.-00.
Photographia e Informações ooni o

leiloeiro PALTiADIO, à rua
S. José n. 57, loja, onde se trata

CHOCOU-SE COM O BONDE
Por tor, segundo lnformaçfics das

autoridades'flo 14" dtatrlcto, desres-
poltado o signal do fiacal do vohl-
imiIuh que dirige o trafego na praça
da Ropubllca, esquina da rua Se-
nador •Buüobto, o auto n, 126, do
Ministério da Vlaçio, dlrteldo pelo"chauffeur" Arlindo Maftius, na-
quelle local, chocou-se com o bondo
n, 22(1, da Unha praça tíaenz Pena,
condiuldo pnlii motorneiro do regu-
lamonto 3.587.

O auto ficou bastante avariado,
n&o se registrando porém victimas
pesmaoK.

A policia do 14° districto abriu In-
quorlto a respeito.

UMA SENHORA VICTIMADA
Quando pretendia atravessar a rua

do Cnttole, foi colhida por um au-
tnmovol, qulf por ali passava em
grando veldeldado, a ura. Mercedes
Soares do Almeida, com 38 unnos dc
edade, casada, brasileira, residente á
rua Santo Amaro, 159.

Após os soecorros da Assistência,
que verificou ter a victima uoffrldo
fortes contusões pclus pernas, loi,
cila, mandada para o Hospital du
Misericórdia,

UMA SENHORA GRAVEMENTE
FERIDA

Ao passar pela rua Barão de Mos-
quita, u viuva Alzira Galatl, brasilei-
ra, do 56 annos de edade o residon-
to á travessa Mangaratlba, 15, foi
atropelada por um automóvel e rece-
beu fractura da rotula esquerda,
além de varias contusões pelo corpo.

Conduzida para o posto central do
Assistência, a rofcrlda senhora rece-
beu os soecorros de que carecia, sen-
do, em seguida, internada ua Santa
Casa.

A policia do 16° distrlcto foi sclen-
tlflcuda do desastre, por nosso Inter-
médio, e Iniciou diligencias no sen-
tido üo capturar o motorista ova-
dido.

UM J1ENOR OOI/HIDO
O menino Romano, de oito annos

de ednde, filho de Nlcola Pampourl,
morador á rua das Marrecas, 4S. foi,
na mesma rua, esquina da de Eví-
rislo da Veiga, colhido por um au-
tomovcl, soffrondo escoriações no
nariz e no Joelho.

A victima foi «occorrlda pela As-
slslenola o a policia do 5" dislricto
registrou 0 facto.

OUTRO -MENOR VICTI.HADO
Francisco Abramo, brasileiro, com

18 annos dc edade, solteiro, opera-
rio, morador á rua Barão de Ubá,
14, foi á noite, colhtde por um au-
lomovol, na Avenida Mem do Sá,
próximo á rua Maranguepo, suffreii-
do escoriações Pelo corpo.

A Assistência aoecorreu-o.

ABREVIANDO A VIDA
INCÉR1U SAL DE AZEDAS —

Tentando pôr termo á existência, a
menor Thereza Caseado, dc 19 annos
de edade, em sua residência, á lu-
deira do Barroso, N5, ingeriu peque-
na -quantidade dc sal do 'azedas.

Levada ao poslo central da Assis-
tencia, tevo ahi Thereza os soecor-
ros de que enreda.

BEBEU SUBLIMADO — Por mo-
tivos Íntimos e quu não chegaram
tio conhecimento da policia, o ma-
ritlnio Floriano Joaquim Gonçalves,
brasileiro, solteiro, de 26 annos de
odttdo o residente á rua Anna Bar-
bosa, :10, no Meyer. tentou contra a

PALLADIO. I vida, ingerindo uma porção de su-
bllmado corrosivo. Soccorrida pela
Assistência do Meyer, o tresloueado
rotlrou-au para a sua residência. A
policia du JU" districto registou o
occorrldo,

Quando examinava um velho re-
volver do propriedade de eeu pao,
o monor Fraitulueo Mamou», de 15
unnos do edtdc, delxou-o cair ao
solo, fazend* com que o mínimo dis-
parneee.

O projectii tel attinglr no pé es-
querdo, o menor Francisco Barros,
de 13 annos do edade, que ue mi-
i.ontrava no local do accidente, ã
ludolra do Barroso, 22, ondo umbus
residem.

A policia do 8° dislricto sdonto
do 1'aoto, abriu .Inquérito a respolto.
O menor ferido foi Internado na
Santa Cusu, depois do sor soccorrldo
pela Assistência.

THEATRO, MUSICA E CINEMA
h

U THJiATRO NO

Unia conferência no Abrigo
Thereza de Jeras

No salio do conferências do Abri-
go Thereza do Jesus, il ruu Iblturuua
n. 53, Departa monto Masculino,
reallzu-so hoje, ás ltl horas, a con-
ferencla mensal, correajo()d«nto no
mez corrento. Attendendo ,ao con-
vlie quo lho foi feito pela directoria
do Abrigo, fará essa conforoncla o
dr. Dario Velloso. Como o confe-
ronolsta é um orador theoBophlsta,
a directoria do Abrigo, querendo
testemunhar o seu reconhecimento
pela gentileza dispensada, resolveu
usar, nossa conferência, os metho-
dos theosophlstas, inlciundo o encer-
rando a reunião com musica apro-
prlada a esses actos devoclonaes.

A entrada é franca ao publico.

0 exito do "Gelada" é cada
vez maior

A noticia da chegada dc um exom-
plar do bello o raro macaco "Gola-
da", para o nosso Jardim Zoológico,
despertou vivo Interesso pelo extra-
ordinário slmlo. Vantajosas propôs-
tas dc acquisição por melo do por-
muta, tim chegado ao Jardim, cuja
administração nada resolveu, por
motivo do Interesso tamíbem manl-
feslado pelo publico carioca, cm co-
nhecer o magnífico cynocephalo.

Entretanto, pelo re-celo do que o"Colada" não possa resistir ao ve-
rão, talvez, mais tarde, seja aceita
uma proposta de trocu, por variada
coliecção de animaes sul-americanos.
Continuando multo avultada a con-
curreneiu, funecionará hoje, domin-
go, o amanhã, segunda-feira (feria-
do), a porta do canto da rua J. do
Patrocínio, transito dos bondes Uru-
guay-lSngenho-Movo.

OS UL/ITMOS HHPEOTACCIjOS j>a
VKLASCO m. "LA UiVJINDA

DEL BESO", "LA MONTE-
RIA" E "ROSA DE

KUEOO"
A Companhia Volaíico faz «uns

despedida» do nonso pubHuo na nol-
to do ll" feira. V»o, pois, ronllzar-nu
oa últimos espectáculos da primeiraserie do umu temporada que é In-
terromplda cm pleno exlto artístico,
ma» quo as clruunistunclas obrigam
u terminar, fazendo com quo no dlu
lü, 4' feira próxima, omhurqiiu a
companhia para a Bahln, a bordo
do vapor "tíorteld", Os últimos cs-
pectaculo* norão, entretanto, lnto-
ressantes, com os peçoa do maior
succosao, sendo que "Lu rosa do fue-
go" constltue uma completa novl-
dado. Assim,- teremos hojo a preços
populares a opereta "La hiyenda dei
beso", on> "matinée" o á noito, u
preçou populares; amaulifl, 14 do Ju-Hio, haverá "matinéo" eom a ultima
representação da opereta "La mon-
teria" o ft noite, om primeira ro-
presontaçno, a "íoérle" do suecesso,
em Madrid, "La rosa do fuego", da
qual so dizem maravilhas. Esta ro
prosentução é em recita do asslgna
tura e pena 6 que uma peça que,em toda a parte, tem permanecidosemanao consecutivas no cartaz, te-
nha quo dar no Rlo do Janeiro ape
nas duas reprosontaçBes: a do ama-
nhã e terça-feira, sendo esta a Ie
despedida da companhia!
"EM FAMÍLIA..." Dl»PEDE-SE

DO CARTAZ
"Em familia...", a bem ícita co-

media do escripior uruguayo Flore))-
co Sanchcz, quo a Companhia Abi-
gull Mala vem ropresentando com
suecesso, no Trianon, pausa hojo o
sou ultimo domingo uo cartaz da-
queilo thoatio, sendo representada
em veaperal ua 13 horas o ã, noite, Ãs
1!) 3|4 o 21 3;4. Amanhã, feriado na-
cional, o Trlanon dará uma veBpe-
ral extraordinária ás 15 horas, com"Em família...", quo se repetirá
lambem á noite, pelas ultimas vc-

"SlGN.Ui DE ALARME
CARLOS GOMES

Amanhã, representara a Compa-
nhla l.eupoldo Fr/ieii, no Carlos Oo-
mes, a magnífica comedia "ülgtuil
du ulurmo", om rédta du hoiuena-
fie)» rt grande data du 14 do Julho.

E na terça-feira, turcnion umn
Ullloa lopriiBunlnçflo de "As vlnluus
do Senhor".

Assim, "O quebranto" c "Teus
beijos serão meus" terão, hoje, om
vesperal o ã nolt>\ tui «mui ultjiiiaa
representações po Carlos llomet),
cujo eartiiB continua a unnunelar
para bravo a novidade parlslcnso —
"O sapo o a estrella".

ItÉOITA DE GALA, NO MUNI-
ÇXPAL

Amanhã, cm D* .recita de asslgna-
tura, quo coincido com n eommemo-
raçilo da Tonuida du Bastilha, ha-
veWl uma réolta do gala no Theatro
Mutildpnl, Subirá á scenn pela prl-
meira vez a obra de um dns iniltó
notáveis cficrlptores dramáticos
friincezes, mr, l'Vrnyols de Curei:
"L'Ivreose du «age", peça de grande
exito e na qual tom a Inslgne actriz
quo dá muno ao elenco do Munici-
pai uma daa suas mais perfeitas
criações, sendo urompauh.ida por to-
dos sons collegas.
"íj'ECOLE DES MARI8" E "LES
NUITS", EM RECITA POPULAR
A Companhia Dramática Fmncc-

za do Msdnme Pierat dat-,l na pro-

xima irrça-feliii, depol* do umanhs.
umu rédla extiiio.rdi<iarli), a proçoo
populares, faiondo ropitlr o n)esmo
prniíiammii que (hnto BUÕOOMO ai-
cançou na sextd-ffllrai "Ui nult do
mnl" 0 "Ltl ilult d'octohrr", do Mus-
«et o "LEcole de« uuirhi", de Mo-
IWie.

COMPANHIA MWBARDÒ-
OAItAKBA

Como jú i< publico, ema comtin-
nhla de operotll* virá brovo |>nra o
Theatro Joílo Caetano, contratada
polu Umnrosa Paschoal Resrelo. O
jornal "ultimo Hora", d« Buenos
AlreM, om longo nnlgo do critica, pu-
bllcado a proposldu du sua eetréd, no
theatro da Opera, as.-dm se inanifes-
lu om relação it Ines Lldolbu, uni dos
principaes elementos du quadro fe-
mlnlno: "Ines Lldolbu (¦ nlguma col-
nn acima do viilüiir o recorda, nltl-
damonto, uma notuvei artista: Silvia
Gordonl Marohettl, o quo valo por um
grande ologlu. Tudo concorro para o
exilo artístico da formosa actriz. lí
com quo enthusiasmo ella trnbnlha!
Simo o irenoro, representa cem gos-
to o transmltte no espectador sou
onthuslosnío o sua nlegrln. Até o»
seus bailados silo oncantftdorosl

Ines Lldolbtt fará sua e.itréa nes-
ta cidade encarnando o principal pa-
pel da luxuosa opereta do Mnrio
CoMn — "Ncl pneso dei Campnnclll",
que f, além de multo Interessante
como' libreto, a opereta do maior

(Continua na 15' pagtnaA

PUBLICAÇÕES

Usado uma vez, sempre usado

CHA' PBOVOST

Leiteiro preso
Por vender leite com agua, na rua

Conde Lage, em frente ao edifício
da Leopoldína, toi preso e recolhido
ao xadrez do 13" districto policial o
leiteiro João Maria, de 3U annos de
edade, solteiro, portuguez e mora-
dor á rua Pedro Américo, 73.

0 "Duca d'Aosta" veiu de
Gênova

Pela manhã, fundeou no porto,
procedente de Gênova c escalas, o
paqueto italiano "Duca iPAosta", o
qual transportou para esta capital
10o passageiros, entre elles, 4 cm
l1 classo, 14 em segunda o os res-
tantes em 3".

A unidade Italiana conduz em
itranslto 1.043 passageiros, na sua
maioria immlgrantes italianos.

Em Ia elusse passou o general do
exercito argentino, tíevero Toranso,
que foi a Itália o á França em mis-
são do seu governo.

Nesta capital desembarcaram os
artistas italianos Maria Gondina e
ClloVannt Patuk.

O "Duca d'Aosla" saiu, hontem
mesmo.

VADIDMBCCM-CARIOGA — Do sr.
Antonio Lopes de Va-sconeellos, rece-
benios o n.; 4, do "Vudemeoum-Ca-
rloca", relativo ao 3." trimestre dcsle
anno.

Além de horários do estradas do fer.-
ro contém esta utll publicação Infor-
mações sobre saidas u escalas do va-
pores, sobre taxas telegraphicas. lo-
lophonlcas e postaes, imposto do sei-
lo, repartições publicas o uma Influi-
dado de outras informações necessa-
rias.

ILLUSTRAÇÃO MODERNA —
Variado o com farta reportagem
photographica, o sexto numero da"Illustraçáo Moderna" C mais. uni
passo para o exito dessa publicação
lllustrada,

l " i i ——)

ir f não ataca u coração O com
ftíSSy a rapidez do rolo elimina
as dores do cabeça enxaquecas, do-
res menstraiuM etc.

zes.
"A MORGADINHA DE VAL-FLOR"

NO REPUBLICA
Kcpretíentttndo o velho e conheci-

do drama de Pinheiro Chagas — "A
niorgadinha de Val-Flor", reappure-
ce no Republica, hoje, a Companhia
Brasileira dc Doclalhaçüo,

Encarnará a figura Ingênua de"D. Lconor Coutlnho", a prolugonis-
Ia, a sra. Itália Fausto. Os demais
papeis de relevo estão a cargo dos
srs, João Barbosa, Marcillo Lima o
Pereira da Costa.

A seguir subirá á scona a peça "A
mulher que delta cariou".

O 14 DE JULHO NO RECREIO
Amanhã, om "matinée", cujo cs-

ipectacuto começará ás 14 e UÍ4, lui-
verá, no Theatro Recreio, um fes-
tivai commemoralivo da data du 11
dc julho. A empresa Rangel & L'.

t resolveu dedicar este espectaculo á
colônia franceza do Rlo do Janeiro,
que terá opportuhldado do ouvir,
cantada pelas actrlzes sras. Esther
Lutln e Théo Dorah, a "Marselhe-
•za", com o acompanhamento dc to-
do o corpo coral.

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BRASILEIRA DE DIVEIISAES

51 — Kl'A VISCONDE Dli HIO «RANÇO — 51
A safo popular e querida caia de dlvrruflFs dtuta capital

APHRODITE
HOJE e todi» ** noites, it 8 o áa 10 horoi — Sonur.cionnes torneias duplos

disputados pelos melhores artistas do Electre-Ball
 Vencedores do partido do dia 12 — EGUIA e DORALDO 

QU'NTA-FEIRA, ás 2 horas — Grande "matinée", com um ontrooftilnario
torneio, em 20 pontos, disputado pelos melhores .-rtist.is do Electro-Ball

ENTRADA I»000, COM BONIKlCAÇrlO EM PRÊMIOS
AO ELECTRO-IIALL CINEMA — 51, liou Visconde do nio Bran st

.ilimilUUU)ll.lULl!J.linum.U!IUUlllU.|iUUUL'lUHUlUllLUlUUUlUI!lllll<UlUlUlUlli.

g JARDIM ZOOLÓGICO
ju lArX-iij jXfiAAA^AAft ne ~ i~i in i"i~ir r ninnrnr MMM* nnnn —

ABEUTU DIARIAMENTE DEífDE 8 HORAS

Ainda se acha em exhibkão o bello t raro macaco"G
LLnUn »

Apreciem as suas iv«íeições ás 10 '/si á 1 e ás 4
horas da tarde

iimnmiTinTnTmnrTírrTTmmrinmfrrmiinnnimTiiiií'

UTERO E OVARIOS
Tratamento medico moderno Bem opo-

rucgo das ir.riamniaçõca üo utero o uva-
rios. DR. ALTAMRO OLIVEIRA, adjunto
ua 1'ollcllnlea Geral,' — Especialista cm
molcsllaa das senhoras. Consultório: Ave-
iildu Passos, 55, sobrado, úm Ü ás 5.

Dr. Desiderio Márk
I —¦ —— ¦ \

PELOS CLUBS

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO -
SYSTEMA DE UHNAS K ESPHERAS — FISCALIZADA PEI.O ÜOVEHNO

DO ESTADO — E.YTRACÇOES A'S 15 'HORAS

DEPOIS DE AMANHA

4.0:0 0 0$ OOO
INTEIRO, 3?200 QUARTO, $800

TERÇA-PEÍKA, 22 DQ CORRENTE

50:000$000

AXCHIETA — O Grêmio das Viu-
letas, filiado ao Anchleta Club, reali-
za um festival, amanhã, ás 20 horas,
para solemnizar a data de 11 do cor-
rente, tendo convidado as familias
que procuram esae eentro de diver
sSes.

Aggressão a cacete
No morro do Salgueiro, o cpchelro

Jusé Luiz Pereira, brasileiro, casado,
de -14 annos de edade, e morador eni
uma casa, sem numero, do alluilido
murro, teve uma altercaijão com un>
aeu desaffecto, conhecido pelo nome
de Felix e recebeu uma piuilada na
cabeça.

C^ ferido foi à delegacia do 17"
districto e apresen tim queixa, sendo
mandado ao posto de Assistência, 011-
de recebeu curativos.

EM NICTHER0Y

C
ISTEIRO, 4$000 QUINTO, $800 VENDE-SE EM TODA A PAUTE 1——.

Concessionária: COMPANHIA INTEGRIDADE FLUMINENSE
Hua Visconde do Bio Branco, 499 — Nlcthetoy

Puramente vegetal—r Para
tosses, bronchltes, asth-
ma e doenças pulmonares

TOSSE TENAZ
Cyrillo Bernardino Fernandes, eapltüo ajudante do 11° batalhSo do

infantaria do Exercito, etc.
. Attesto que fiz uso do xarope PULMONAL, para combater um» bron-

chlte com tosse tenaz, dc que sofrrJa lm tres para quatro annos o ao
terminar o quarto vidro, vl-mc completamente restabelecido, e, Jublloso,
passo o presente.

Rio, 5 de Fevereiro de 1002. — CYRILLO' BERNARDINO F£R-
NANDES. ,.- - '

PARA ACQUISIÇÃO UE MAR-
MORES PARA U NOVO EDIFÍCIO

OA CÂMARA

O si-, Feliciano Sodré, presidente
do Estado do Rlo, assignou, liontem,
um decreto abrindo um credito ue
100:000.1000 pdrq, aeiiuisição de mar-
mores das jazidas do município do
Cantagallo, destinados uo novo edifi-
elo da Câmara dos Deputados, c qne
devorfio ser offorecidos á mesa dessa
casa do Congresso Nacional, pelo go-
verno fluminense.

Tratamento do apparelho digestivo.
Consultas das dietas especiaes.

Curas positivas para emmagreuer c
pura engordar pelo mcthodo o mais

moderno.

Consultório: Rua Uruguayana, 35.
•.'.«a, i.»» o 0." feiras, das 3 ús 6 üo-

ras da tarde.

RosMeneia: Rua Machado da Aaala, 20

Tel. B. M. 1105 -- Attcndc a chama-
dos por telephone.

SO NAO USA
A8 CANETAS TINTE1R0 E AS LAWSEIRAS

Quem não tem gosto ou não tem dinheiro
mr- 1 11 11-

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY
OUVIDOR 93 S. BENTO 45
Rio são Paulo
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I INSUPERÁVEIS 1
TINTAS, VERNIZES E ESMALTES I

OnLnWíFê WWtmUãmBMBw^
TRATAMENTO DA OZENA I

Dr. Sebastiüo César da Silva trouxo o
appllca as vacclnas de Holet, do Vienna.
Nariz, Garganta e Ouvidos. Ouvidor, 189,
Uas a ús 5.

Installações electricas"IjeLüze força
**l**n***nr*n****lm***\

Em Iodas ns drogarias e pharmacias.
í; C. — t» de Marco, MO e 151. — nio.

Agentes: SILVA 00MES

Comp. Nacional de Eletricidade

Rua da Quitanda, 45

28 OE SETEMBRO
(Medalha de prata n. 1, na

Exposição do Centenário)

Organização original:
1 — Perfeita organizarão militar,

-' — Ensino obrigatório,
ü — Cultura especial do ver-

uáculu.
4—Educação integral: do cor-

po, da cabeça e do coração.
5 — Religião do dever cumprido,
(í — Combato ao futebol o aos

esportes violentos.
— Apuro das qualidades mo-

rais.
— Oficina singular de modelar

o carieter infantil.
0—Direcção de conhecido edu-

cador—o coronel dr. Llbe-
rato Bittencourt, lente da
Escola Militar.

Singularidades:
— Com a Cartilha 28 do Se-

tombro ensina a lêr e a es-
crever em 2$ dias.

— Nunca perdeu um só alu-
no uo vestlbulo das acadu-
mias.

S — Casa única dò ansino que
compareceu Cs. Exposição do
Centenário o aos funerais
de Rui — o maior mestre
da lingua.

— 90 "|° de aprovações noa
exames do Pedro II.

— Medalha de prata n. 1 na
Bxpoülçfio de Centenário.

— 24 reservistas, aem um bô
inabilitado.

— Publicação mensal de Re-
vista, no 10° auno, com ofl-
clnaa próprias.

— lnternato o externato, edi-
ficios próprios, 24 de Maio
n. 355.

— Succursal de Santo»; Amador
Buenos 315.

****** 
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PRODUCTOS ESPECIAES PARA SUPERFÍCIES DE CIMENTO,
OBJECTOS DE FERRO E OUTROS METAES, PAREDES EXTEi
RIORESi INTERIOR DE PRÉDIOS, ESO.UADRiAS, SOAUfOS,

MOVEIS, ETC. H

Consulte-nos HOJE

PINTE ACOHA!

Rua da Alfândega, 98-100 — Tel. Norte 1870
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0 novo plano de operações
de Primo de Rivera

MADRID, 12 (17. P.) — Sabo-se
«110 o gonoral Primo do Rlvora, na
huii viagem a Marrocos, pretendo
Bubmottor aoa ofüclaes em operação
uma formula aue consistirá no ho-
sulntu: limitar as Unhas fortifica-
duo, approvado Isso, renunciar o
lilnno «obro Alhueomus, prescindiu-
do-so da zunu do Mellllu cujas po-
slçCoa so consideram desnecessárias o
devem ser empregadas unicamente
para o avanço definitivo; cstabolc-
cor pusiçOeu fortlcadas no soctur <lo
Tizzlazza, 1111 altura da costa do
Afrau; reduzir-so o oxercito 11 qua-
renta mil homens o oxtender-so o
protectoratlo valendn-so das co-
luinnna volnnles; augmontar us es-
quadrilhas do aviação; plono respel-
to A rollgiãu o costumei) mulsu-
manos.
OS MOUROS FORAM CASTIGADOS

MADRID, 12 ÍU. P.) — O chefe
do Dlrectorlo Militar general Primo
do Rivera, ilcclurou cin unia dus ci-
iludes por ondo passou cm sua via-
gem a Marrocos, quu o Alto
Coniiiiissorio tinhu-JIic communicado
qun os mouros receberam severo cas-
ligo.

O general elogiou n, portela do
commandqnlu chefo das forças lies-
paijholtia general Alspurtl u uolien-
lou a bravura das tropas. Accreocon-
lou o chefo du guverno que antes
de serem ractificailos us planos da
cam panha tornava-su necessário pu-
uir os rebeldes.

Falando da politica gerai declarou
o general Primo do Rivera que o Dl-
reotoriu continuará 11 nua obra, an-
iiuilando us invenções insidlosas o
resolvendo todos ou pre blemas in-
cluindo os soelaes,

Annunclou o general quo dovldo A
pobreza das colheitas do cereaes, o
preijo ilo pão terá quu augmentar.

ü chefe du Dlreetoriu promottou
visitar a Gulliza apus a sua viagem
11 Marrocos.

Iff*t^**^m * ¦i*rVnWV»AAl

RESENHA DE PORTUGAL

LISBOA, 12. (U. P.) _ Hoje, iis
11 lioras, partiu pura Londres o sr.
Azevedo Coutinho, afim Uo embar-
car para Lourenço Marques, onde
vao assumir o commlssariado de
Moçambique.

Falleceu em Lisboa o jurnalista
Leinus Oliveira.

O "Az" luso, commandante Sa-
caduru Cabral, partirá brevemente
para a Hollanda, afim de adquirir o
experimentar os cinco aviões adqul-
•ridos por uma subsoripçõu popular
o destinados A aviação marítima.

O ministro das Colunias estuda
a situação econômica de Angola,
procurando a realização do um em-
.presumo afim de satisfazer compro-
mlssos,

LISBOA. 12 OU. P.) — Ovar.
Azevedo Coutinho, Alto Commlssa-
riu do Portugal, em Moçombiquu.-
antes de paxtir, declarou ao "Dia-
rio de Noticias" que tencionava sa-
near as finanças de Moçambique ini-
ciando uma politica econômica, ao-
crescentando que tenciona demorar-
se em Londres o tempo necessário
pura a utilização do empréstimo.

O presidente do Conselho, sr.
Rodrigueá Gaspar, adaptara os pro-
jectos financeiros do ex-chefe do go-
verno Álvaro do Castro o quo a cri-
ao impediu que fossem publicados.

O presidente da Republica
inaugurou em Lisboa o leilão dos
objectos offerecidos para auxiliar o
"rald" aéreo entre Lisboa o Macau.

LISBOA, 12 (A.) — Diversos ele-
mentos de maior evidencia do Par-
tido Democrata, estão, advogando,
perante o governo, a nomeação do
ex-ministro das Colônias, sr. Paiva
Oomes, paru o cargo de alto com-
missurio do governo em Angola.

Os aviadores norte-america-
nos chegaram a Vienna

CONSTANTINOPLA, 12 (U. P.) —
Os aviadores uorte-amerleanos, que
tentam reallzar o "rald" do clrcum-
navegação aeroa mundial, partiram
para Uukurest, hoje, ás s horas,

PARIS, 12 (U. P.) — Consta quu
os aviadores uorto-amoricunos, que
tentam realizar o "rald" do clrcum-
navegação ucrea mundial, partirão
du Constantlnopla, hojo, do manhã,
aterrisando om Vlenna, hojo do
noite, fazendo, assim, um esforço
para chegar nesta capital a tempo de
participar da grande parada militar
a ser realizada 110 dia 11 do cor-
rente.

VIENNA, 12 (U. P.) — Commu-
uicam de Bucltarest quo os aviadores
do Exercito norte-americano, quo
realizam uma viagem de circuinna-
vegaçuo aérea, chegaram, hojo, fts
15 lioras, a essa capital.

O AVIADOR INGLEZ seguiu
PARA MINATO

TOKIO, 12 (U. P.) — O aviador
brltannico, major Mac Glaren, que
tenta o "rald'' de cireuiiinavegoçãu
aérea ínuiidlal, partiu ,1o Kasuiulgou-
ru, pura Minulu, seguindo o roteiro
dos aviadores iiurtc-ainericanus.

Depois du deixar Mlnatu, o nin-
Jor Mac Lareu voará para YittoforU
o depois para Pitrumaslilru, onde o
seu aeroplano soffrerá uma limpeza
gerai, afim de apromptal-o para O
vôo através du norto Atlântico.

DO MÉXICO
MÉXICO, 12 (A.) — A Câmara

Municipal desta capital cunvidou
personalidades do destaquu nas in-
dustrias, finanças c coinmcrclu dus
Estados 'Unidos, para vlsi-taruiu esta
capital por oceasião das grandes
festas patrióticas quu aqui serão
realizadas em setembro do anno cor-
rente.

Entre as possuas quu auceilarum
esse convite, está u conhecido mil-
lionario o industrial Henry Ford, di-
rector da fabrica du automóveis
desse nome.

A Inglaterra solicitou do go-
verno dos Estados Unidos os seus
bons officios afim do quo aquella
nação fiscalizasse e olhasso pelos in-
teresses dos subditos britannicos ro-
sldentes em território mexicano.

O governo do México resolveu
aceitar esso alvitro do governo
inglez.

—Inaugurou-se hojo em Águas ca-
llentes a grandu convenção ferro-
viária das Uniões dos Syndicatos de
toda a Republica Mexicana.

Convidado pela Secretaria de
Educação Publica, o celebre escri-
ptor o philosopho mystlco hindu'
Rubindranath Tagore, virá a esta
capital em novembro próximo, rea-
lizando algumas conferências sobre
as suas ufamadas doutrinas.

O governo baixou hontem um
decreto assentando os termos e as
condições para o cambio dos bllhe-
tes de Bancos por bons ou certifica-
dos a cargo dos antigos Bancos de
Emissãu.

Vao ser brevemente aberto
nesta capital, especialmente para
fornecer capitães o provisões mo-
netarius aos algodoeiros, um banco
quo disporá de forte capital.

Já foi designada a commissão mo-
netaria para discutir com os dele-

NAS OLYMPIADAS
* . —

Os Estados Unidos vencedo-
res da Decathlona

STADIUM DE COLOMBES, 12 (U.
l'.) — Au terminar o dia do hontem,
o athlela norto americano Norton,
achava-ao na frentu ua competição da
Docathkmu, tendo feito um total do
•1.170 pontos. Bra segundo logar acha-
va-He Osborno, tambom dos Estadus
Unidos com -i.lfis pontos; Klolmberg,
da Estlionlu, om terceiro, com
3.813.08; II. Janscn, da Sueclu, em
quarto, cum S.778.10; Sutherland, da
Africa do Sul, em quinto, com
3.«11.31; Gei-bascli, da Suissa, em
sexto, com 3.-115.26; Cekals, da LI-
thuunla, cm sétimo, com 2.-l!M.<iO c
Pyrjols, da Finlândia, cm oituvu, com
3.48D.71 pontos.

Hojo continuou o concurso da Doca-
thlona.

AS RELAÇÕES BELGO-
BRASILEIRAS

.NOTA DA U. P. — o cerüiinen daDecathlona comprehonde os seguintesexercícios: corrida de cem • metros;corrida o pulo largo; lançamento de
peso; corrida o salto do altura o cor-
rida du lon metros no primeiro dia.
Corrida do 110 metros com obstáculos;
lançamento de disco; salto de vara;
lançamento do dardo o corrida de 1.500
metros no dia seguintes. Os athletas
acima mencionados tomam parto nos-sa competição.

As provas da Decathlona, .são muito
mais rigorosas para us nlhk-tns quoil 1'enUt'hIuna, pels esta ultima so-
mente comprehóndo clncu exercícios,
emquanto que a primeira liohatu dodez c os concorrentes devem tomar
parto uni todotí.

STADIUM DE COLOMBES, 12 (U.V.) — O othlutu norto timurioauu lia-
rulil M. Osborne, bateu hoju o ro-
cord mundial du concurso olymplco du
Decathlona, làzemki 7.770 pou-tos. .

O SALTO TRÍPLICE
•STADIUM DE COLOMBES, 1-2 (U.

P.) — Nas provas finaes de salto trl-
pllcc, reallzadus huje nas Ulym]i!adas
o sr. Winto, da Austrália, saiu victu-
rlusu, estabelecendo novo record mun-
dial Ue 15.02 metros. Druneto, da
Argentina obtevo o segundu lugar, re-
glstrando novo record de 10.42 me-
tros nas preliminares, sendu porénl
balido pelu australiano.

O "CROSS COUTR1"
ÜTADIUM DE COLOMBES, 12 (U.

P.) — O celebre alihlotu finlundoz
Paovo Nurmi, ganhou lioje a corrida
final de "cross cuuntry", 'William Ni-
cola tambem, da Finlândia, chegou cm
segundo logar e Johnson, dos Estadus
Unidos em terceiro.

O POLO
PARIS, 12 (TJ P.) — No mateh do

polo jogado hoje, em Salnt Cloud, a
Argentina ganhou o Campeonato
Oiympico, derrotundu a França pelo
seoro de lo-U, o tendo já vencido a
Hespanha, os Estados Unidos * a
Inglaterra.

PORTUGAL NAS OLYM-
PIADAS

1» LOGAR NAS CORRIDAS DE
HIATES

LISBOA, 12 (A.) — Portugal foi
classificado em primeiro logar na
corrida do hiates, da segunda serie,
das Olympladas.
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A ENTREGA DAS CREDEN-
CIAES DOS EMBAIXAD0-

RES INGLEZ E PORTUGUEZ
LISBOA, 12 (A.) — Durante o

dia de hontem houve troca de tele-
grammao entre S. M. o rei Jorge V.
da Inglaterra o o dr. Teixeira Go-.

gados dos industriaes e commercian- j mes, presidente da Republica, refe-
tes as. bases quo regerão o novo es-I rindo-se á mutua apresentação de
ta.belecimento do credito. Acredita- credenciaes dos primeiros embaixa-
se que, com o funecionamento do 1 dores dos duis paizes.

BANCO COMMERCIAL DO
ESTADO OÈ SÃO PAULO

MATRIZ EM S. PAULO
Capital Rs. 50.000:000$

I Capital realizado. Rs. 30.000:000$
Fundo de reserva . Rs. 19 010:500$

FILIAL DO RIO DE JANEIRO
Rua da Alfândega 21

TELS.: N. 6434 e 6435

novo Banco não haverá iuconvenien-
te em se permittir a livre exporta-
ção do algodão, uma vez satisfeitas
as necessidades das fabricas do paiz.

— A Secretaria da Educação Pu-
blica está preparando para os prin-
cipios do anno entrante a Olympia-
ãa Nacional em quo tomarão parte
athletas do todos os Estados da
Republica. . ¦

As provas serão disputadas no
grande e confortável "stadium" re-

Nesses despachos telegraphicos.
tanto a Inglaterra como Portugal se
referem á antiga amizade e a cor-
dialldade que sempre reinou entre
as duas nações.

— No mesmo momento em que.
em Londres, o sr. Norton de Mattos
apresentava ao rei Jorge V, as suas
credenciaes de primeiro embaixador
portuguez na Inglaterra, sir Lance-
lot D. Carnegie, que, desde 1013,

O SR. RAUL FERNANDES VISITA
O REI ALBERTO

BRUXELLAS, 12 (A.) _ Os prin-
clpucs Jornues'desta capital referem-
se A visita quo o dr. Raul Fernandes,
membro da delegação do Brasil fl
Llgu das Nações, fez ao rei Alberto
o ao sr, Hynmns, ministro dos Es-
triingelros, quo o acoollieram com
multa symputhlit.

O roprosentanto brasileiro lem
recebido multas provas do conside-
ração das autoridades e membros do
corpo diplomático.

UM PROTESTO CONTRA 0
GOVERNO DE PRIMO DE

RIVERA
MADRID, 12. (A.) — Apesar do

esperado já ha algum tempo, causou
sensação cm lodo u paiz, o manifesto
quo vem de ser dlrigldu au dlrecto-
riu militar cm nome das forçug vi-
vas da Nação, pelas principaes nota-
bllldudes hcspanholiis om artes, sei-
enclas, lotriuj, industria e commer-
ciu.

Neste memorial que fi dc caracter
ostrlctanionto liberal o redigido cm
linguagem enérgica o positiva, os
manifestantes declaram ao directo-
riu militar que estãu descontentes
com o regimen Implanludu pelo go-
verno du sr. Primo du Itlveru.

A .seguir atai-uii durante a SUUptill-
silo das garantias inldividuocs, di-
zendo que isso õ contrario ã libera-
lidadu lu-spanliola, nunca desmenti-
da, manifestutido-sc tambem uilver-
sarios da criação du novo partido dtl
União dus Patriotas.

O sensacional manifesto termina
pedindo a cessaçuu da inútil o dis-
pendiosa campanha de Marrocos, on-
iiu a llcspanlm tem perdidu tantos du
seus filhos.

Ainda não sc sabe qual a altitude
que vae tuinat- u dlrectorlo militar,
em relação au memorial.

0 ATTENTADO CONTRA
ZAGHLUL PACHA'

iliUNDKES, 12 tU. 1*.) —São ex-
treinamento contraditórios os despa-
clios du Calru, transmlttldos pur
agencias telegraphicos e noticiando
a tentativa contra íi vida de Zagh-
lul Pachá, u presidente do Conselho
de Ministros do Egypto.

'Diz a "Exchange 'felograpli Com-
pany" que o ehufu.du governo egy-
peio foi assassinado, emquanto que
a "Central . News Agency" informa
quo Zaglilul Pachá foi aiponas gra-
vemente ferido. Espera-se do um
momento para outro a chegada de
novos despachos detalhando u oc-
corrido.

LONDRES, 12 (A.) — Telegram-
mas recebidos do Cairo noticiam o
«Uentodu contra a vlda do Primeiro
•Ministro do Egypto, Zaghlul-Pachá.
oceorrido quando esto personagem ia
tomar o trem cum destino a Ale-
sandria.

Um individuo que sc postava nas
primeiras filou do multidão que as-
sistla ã passagem de Zaghlul, á súa
approximação, eaeou do revólver c o
disparou, sendo aquelle attingido por (lo Conselho do .Ministros, sr. Her-
um projectil. i-Iod e os demais membros da dele-

O povo sorprehondido, uu primei- galJao. franceza,. A conferência dos
ro momento, com o attentado, afãs- :liliudos em Londres, partirão, terça-

feira próxima, com destino aquella
cidade.

AS REPARAÇÕES
¦ ALLEMÃS

A França, sendo necessário,
agirá só

PARrS, 12. (U. P.) — O sr. Hor-
rlot, presldento ilo ConseHlò do Ml-
nistros, declarou hontem no Senado,
a respeito dus suns conferências com
o sr. Runwuy MuoDonuld, primeiro
ministro brltannico:

"Eli sustonfol firmemente o Trn-
tiulo de Versullies o a Commissão
do Reparações o recuso^ uniu iirbl-
trio, porem, coucorel com a vinda
do um delegado norte americano,
mas isso fi de accordo com u pro-
prlo Tratado de Versalhes.1'

Nessa altura um senador, comba-
tondo a vinda do delegado norte-
americano,' fez ver quo os Estados
Unidos não tinham ainda ratificado
u Tratado ila Paz o o sr. Her rlot res-
pondeu "que, apesar disso, seria uma
coisa optima se os Estados Unidos
participassem na execução do Tra-
lado do Versalhes, pois não podere-
mus sozinhos fazer cumprir as re-
commendaçõea dos peritos".

"Precisamos dos nossos alllados e
estamos promptos para agir conjun-
tamento com elles. No caso da Alie-
manha nüo cumprir as suas obriga-
çüets estamos livros para agir cm
prol dos interesses du I-Yunça.'1
MUSSOLINI NÃO IRA* A LON-

DRES

ROMA, 12. (U. P.) — 0 presi-
dento do Conselho, sr. Mussolini, rc-
solvou não tomar parte pessoalmeu-
te nu Conferência Inter Alllada do
Londres.

A Italia estará ruproseutadu nesta
reunião pelutj ministros das Finanças
c da Economia, ars. di Stefani o Ce-
sare Novo.

A SAUDE DA RAINHA
HELENA

ROMA, !-'. IU. [>.) — Informam
du Pitíu que ti rallíllll Elcliu, que. se
encontra nesto momento passando o
verão ua ea.-a do campo dc. San
[tob'sorc, está atacada de. perturba-
ções cardíacas,

A real enferma esto aos cuidados
de um medico especialista.

A PROPAGANDA DA EGRE-
JA NOS PAIZES NÃO CA-

JHOLICOS
— ? —

AUGMENTOS DE FUNDOS
OKXMIA, 12 (U. P.) — us fundos

de contribuição du Vaticano para o
propagando da egreja nus paizes não
catholicos tiveram augnienlo du dez
por cento o anuo passado, graças A
maior liberalidudo com que us ctttho-
licos responderam ous appellos dc sua
santidade.

A CONFERÊNCIA DE
LONDRES

¦ ¦ *> ' '¦-

A PARTIDA, HO SR. UERRIOT
PARIS, 12 (A.) — ü presidente

CHARLES HUGHES VAE A'
EUROPA

SEM OBJBOTTVOS POLÍTICOS
NOVA YORK, 12 (U. P.) — O

er, Charles Hughes, ministro dus Re-
lações Exteriores, parte puni a Eu-
ropa a bordo do pu-quetc "Bercngu-
ria".

Interogado jxlos Jornalistas sobro os
motivos da sua viugxMn, declarou o sr.
Hughes que ella 6 destituída de qual-
quer significação política,

O sr. McAdoo, quo u convenção dc-
moerota acaba de designar candidato
á presidência, está tambom de viagem
assentada para a Europa,

0 CHOLERA
t EM BADAJOZ

LISBOA, 12 (U. P.) — Causou
optima impressão a communicação
publicada peln Direcção da Saude
Publica, desmentindo que o cholera
grasse em Bodajoz.

MADRID, 12 (A.) — Communl-
cam de Badnjoz, para os jornaes
ditita capital, que a epidemia do
cholera inorbiis que ali irrompera
lia dias, não teve a gravidade que a
principio lhe emprestavam em MU-
drid.

Devido fis onergicas providencias
tumndoa pelo serviço sanitário, os
poucos casos manifestados ficaram
uircumscriptos.

UMA NOITE DE SAN-
GUE NO PARA'

tou-se du criminoso, que ainda vol-
tou a arma contra o chefe de poli-
cia, ameaçando-o.

O criminoso, ferido no rosto, foi,
afinal, subjugado, sendo garantida
suo vida pelo policia, visto que o
povo quiz lynchttl-o.

¦O Primeiro Ministro Haghlul-Pachó
foi carregado immediatamente para
sua .residência, verlficando-Se que o . clUB lla em -sú empregar na fabrica-
projectil attingiu o . pulmão direito. yio a canna cortada no mesmo dia.
Seu estado, porém, não fi grave. | D'ahi' vermos o costume prejudi-

0 melhor aproveitamento da
canna de assucar

O fabricante de assucar, entre nós,
não tem uttendidu bem ás vantagens

| •vinha exercendo as funeções de mi-
centemente inaugurado nesta capibil.! , • , ., . , _ . ,' I nistro inglez junto a Portugal, e que— Dentro de pouco devo ser inau- . , ', ,„,recentemente foi elevado a embal-

xador, comparecia perante o presi-

I A SEDALIM
Actua sobwranamenta
nos embaraças dys-
menorrimicos (mens-

truação laboriosa).
O uso de SEDALINA
nesse periodo critico
supprime por comple-

to a "dôr".

BP

gurado nesta capital um monumento
aos soldados francezes mortos na
Grande Guerra o que antes de irem
para a Europa residiram neste paiz.

Para assistir o essa ceremonia, o
governo francez encarregou o gene-
ral Georges Dumont, para, como seu
embaixador especial, tomar parto na
inauguração. O general Dumont iã
chegou a esta capital.

OS INTRÉPIDOS AVIADO-
RES PAES E BEIRES EM
VIAGEM DE REGRESSO
LISBOA, 12. (AO — Noticias ro-

cebidaa nesta capital, procedentes
de Hong Kong, dizem quo oe aviado-
rea portuguezes que realizaram o
rald Lisboa-Macau, e que ali se
acham de passagem, têm sido alvo
das maiores o das mais significativas
provas de apreço.

O desenVbarque dos arrojados
"raldmen" — dizem os telegram-
mM _ constituiu naquella cidade
uma verdadeira apotheose.

Afim do receberem varias home-
nagens que lhes estão preparadas,
Beires e Paes demorar-«c-ãu alguns
dias cm Hong Konã-

dente da Republico, dr. Teixeira Go-

; mes, afim de tambem apresentar as
lesuas credenciaes.
j A curemonio, effectuado no pala-

cio do governo, fui revestida do ma-
I ximo 3olemnidade, havendo troca de
cordiaes saudações out.ro sir Carne-
gie e,o chefe do Estado.

CAIRO. 12 (U. P.) — O autor
do attentado corilra o primeiro ml-
nistro íSaghlul-Paehó, fi um estudan-
te de medicina pertencente ao parti-
do nacionalista.

NOTAS DE ITALIA
ROMA, 12. (U. P.) — O' governo

abriu um credito ile vinte e cinco
milhões de liras paro auxiliar as
victimas do grande incêndio do Mes-
sina.

NÁPOLES, 12. (U. PO — Nau fra-
gou nas alturas do Cano Misemo
unia esc una. ucóssadü pur terrível
furacão. Morreram dois tripulantes,
sendo salvos quatro.

CATANIA, 12. (U. PO — Cahiu
aqui violenta chuva du pedras, cau-
sando grandes prejuízos os casas, c
colheitas. Estão perdidos oito barcos
dc pesca.

us jornaes desta capital collocam
om excepcional relevo esse gesto dos

governos das duas nações amigas,
salientando o perfoüa uniõu de vis-
tas que sempre existiu entre u In-

glaterra e Portugal.
A biographio de sir Lancelot D.

Carnegie, é traçada com grandes
elogios por parte da imprensa.

LONDRES, 12 (A.) — Os jornaes
desta capital publicam em logar do ' mundial de resistência para hydropla-

0 "RECORD" DA RESIS-
TENCIA DE HYDROPLANOS

1.500 MILHAS EM 15 HORAS
¦WAlSHKNGTCIN', 12 (U. P.) — Os

aviadores tenentes Frank Weok e

ciai, adoptado em multas usinas c
em quasi todos os engenhos bangüês,
de sfi se dar inicio á moagem, quan-
do lia matéria prima em abundan-
cio, nas fabricas.

Esse habito que ainda hoje fi mui-
to commum, traz gravíssimos incon-
venientes o uma somma considera-
vel do prejuizos. facilmente evita-
veis se o agricultor tivesse o cuidado
do só empregar na fabricação do as-
sucar as cannas cortadas no espaço
de 2.4 horos, nu máximo.

A revisto hespanhola "Lo Hacien-
da", cm seu ultimo numero, nus dá
conta dos resultados ublidos cum as
experiências que, nesse sentido fo-.
rum feitos na Guayanna Ingleza, e
por onde se vê quo a canna curta-
da e manipulada nu mesmo dia ao
cuso unia polarização de 16.7-1 °j" u
uniu. pureza dc S0,1 °|?j contra 12.97 "j"
u "2,2 "\* para as manipuladas qua-
tro dias depois do córte.

Veri fica-se ainda pelu exame seien-
tiflco que a baixa da polarização vao

j su pronunciando á proporção quo a
' canna fica exposta A acção do
tempo. .. . ./ ¦;" .

relevo, com pormenores, it ceremo-
nia hontem havida no palácio de
Buekingham, durante a entrega das
credenciaes do primeiro embaixador
portuguez na Inglaterra, sr. Norton
de Mattos, o S. M. o .rei Jorge V,

Os jornaes publicam a plioíogra-
phia du embaixador, tecendo elogios
á sua personalidade.•

Assim, a polarização, no segundo
John T. Rlce bateram hoje, o record-T,^ ap6a Q Q^ aesce.;para 15,2.0 t

e no terceiro já não A'ae além de
14.7S "j". ' * V''

A pureza tombem ê multo preju-
dicada pela demora da fabricação,
obseíyando-se que a canna cortada e

uos, voando no CS-2 sobre o rio Po-
tomae durante 15 horas c dezenove
minutos.

A distancia percorrida durante o
vôo foi de mil e quinhentas milhas., s0 manipulada quatro dias depois

Oi aviadores teriam ainda podido nQ0 attinge a mais de 71,1
prolongar a suo permanência uos ares,
sc não.foíse.o intento nevoeiro, que
os obrigou a descer.

São resultados quo convém não se-
jam esquecidos pelos nossos fabrl-
contes do assucar.

A "Provincia do Paro", assim des-
crevu um crime oceorrido um 23 de
junho findo, no arraial do S. .lu.iu:"A' hora du crime, emquanto fora,
no arraial fustivu compacto iniilii-
dfiu passeava, lumadn du alegria du
quadra, nas casos do .ingu. ..-ni frunlu
ou nefasto panno verdi- tresvulravaiii
os victimas du grando polvo do Viola,
infelizes a quem a niiserla uu n
tava do jogadores Impelllu para a
inconstância dos ganhos fabulosos mi
das penúrias extremas.

Súbito o urriHol fi perturbado pelo
luniiilid íiugurador dos grandes tra-
gedlas, Confusões de gritos e car-
ruiriiH agitadas o um tudo a Intorru-
gação .-suspensa de um terror Impro-
visto.

Logo, porém, chegoli-se il tristu
certeza da verdade. Numa cspclimca
sórdida que demora no arrulal, junto
ao botequim ".Minerva", acabava de
se consummar um erlmó nefiiudo o
revoltante: u desordeiro Salustlano
dus Reis Gonçalves, vulgo "tíalú",
apuiihaláro um soldado.

E 0 i-riiiio sc desenrolou da se-
guinte fôrma:

Cedo ainda, na quitanda acima nl-
ludldo, o que su denomino "Recreio
da Rapaziada", do propriedade' dó
Antônio Pedro, portuguez, "Salú",
um oompanhiii do estivador Josfi
Olymplo Rlboiro, tomou assentu em
unia banca do bacarat, oxislonlo na-
quella tosco, pedindo fichas.

Sem sorte, ontrotanlo, "Solú" on-
trou a perder, o, cm febre, o custo
assistia u ãesáippareciiiiento do seu
dinheiro na banca.

Súbito, enfurecido, o desordeiro le-
vontondú-H'-, encarou cojii atrevi-
mento os parceiros, começando a lan-
çar o esmo imprccoçfies o desafios,
ante o pasmo c receio dos clrcum-
stantes, que se encolhiam á volto do
dono da espelunca, solicitando, a
medo. providencias.

Este, entrando na sala do jogo o
deparando "Salú", achou por bem
trazel-o á ordem por meios brandos,
uííerecendu-llie mesmo dinheiro,.

O bandido sorriu com frio despre-
zo e, mais furioso, desofiotl o qui-
taildelro, que, ó vista disso, 'foi cila-
mar o agente de Policia Marcellino
Nonnalo das Chagas ollm de prender
o valentão,

O agente, por seu lado, na impo-
tencia do agir sozinho, correu ao
theatro S. João, a ipoucos passos, ahi
pedindo auxilio a uma praça da For-
ça Publica. Esta, de nome Manoel
Pedro Alexandrino, que era do ro-
gimento de cavallaria, acompanhou o
agente e, na quitanda, deu voz de
prisõu o ''Salú", que o recebeu com
umo cabeçada;

O tumulto maior se tornou na tas-
eo e varias outras praças, guardas-
civis e homens do povo, todos pro-
curavam prendei-lo homem fera, que
rugla transflgurtfto pela raiva,- es-
palhandn vertiginosamente os que o
procuravam prender.

O soldado Alexandrino desembal-
ilha o espada e Investe dé novo con-
tra "Saiu"' pura o prender.'

Este, palmilhando a oceultas um
punhal, finge que fraqueja o ao ter
junto de si o soldado apunhala-o no
baixu ventre com uma satisfação dia-
bélica, fria. •

O ferido, com um grito, tombou
Inerme num charco db sangue, em-
quanto "Solu"' tenta a evasão.

Em frente ao "Bar Cecy", porém,
a massa indignada do seus persegui-
dores, eiivolvendo-o, deu tempo a que
o sargento Pedro Costa é a praça
Manoel Ramos de ' Vasconcellos o
prendessem, conduzlndo-o ao posto
policial do Umarlzal.

Ahi íoi o homicida autuado em fia-
grante.

No arraial a victima era soecorrida
por*varias pessoas e levada cm uma
eadeiero por alguns escuteiros do In-
stituto Louro Sodré atfi a Casa Leal-
dado, na esquina da ilravessa D. Per
dro.

Em aulumoveí, depois, dahi foi le-
vado, já semi-morto, para <j hospital
da Santa Casa, unde, dentro do pou-
cos horus, expirava* ,_ -. â':

Era u pobre soldado natural deste
Estodo, pardo, do 40 annos do edade
c filho de Josfi Pedro Alexandrino.

No Necrotério, qiari^ondo : foi
transportado oseu corpo, foi-lhe fei-
ta autópsia, -atte^tando os médicos
legistas-.cumo "causa-mortis" hemor-;
rliagia interno por ferimento pene-
trànte, no abdômen. ' ,.

Salustlano dos Reis Gonçalves, o
assassino', 6 ostivador, de 39 annos
viuVó. naturat.de Pernambuco e resi-
dente. á. Villa Frederico, fronteira á
Penitenciaria. ; :

/Saiu'" ô um flesordelro contumaz,
temido 0 perigoso, tendo já o anno
passado dado doze facadas em Cos-
riie. dò tal, estivador, facto passado
em-Canudos.¦Hontem foi elle remettido para a
Ceniral, "indo mais tarde para a ca-
leiade S. José.

— O•comijanheiro dé "Saiu'"", José
Olympio, tentou,, ao ver o criminoso
cercado' pelas praças,' desarmar uma
dellas, sendo perseguido,'- sem, entre-
laDto, conseguirem a sua prisão,

NOTICIAS DA AMERI.
. CA DO SUL

¦ .
«Na Argentina
AS NOVAS LVSTOVCÇÔKS DA li;.

l>t»AçAO ALUUTIMA
BUENOS AIRES, 12. (U. P.) -i.

Do accordo com as InstruêçBw daFederai-ào Marítima do Trabalho.
iuicluu-Ho o de«cmbarqu0 das tripu-lações do« navios argentinos quu „a-vogam na costa sul,, ,

Os marinheiros mostram-se optl-
mlstns „,mnto «o desfecho do ques-tão, ufflnnando quo os conimandan-
tes não consnguirão orgnntenr novas
tripulações com poreoal estranho ú
Federação.

Os demais navios quo so acham
cm viagem, íarão o mesmo, desem-
barcundo us suas equlpagcns em
chvgando ao porto.

A RECEPÇÃO DO PRÍNCIPE
VJU1U-1RTO

DUENOS AIRES, 12. (U. P.) —
Acllvam-so os preparativos para a
recepção ao princlpo Umborto. Foi
nomeada uma commlsaao constitui-
da por membros da FederaçSo das
soclídades ItalIanaB, afim do obtíl'
o concurso de todas as dclcguções
do interior do paiz.

O comltfi Italiano encarrcga-Bo dc
organizar todas as manifestações do
colônia italiana, da liosjiedugcm ao
príncipe o do uni grande manifesta-
çSo populur, na qual tomarão parto
todus os sociedades italiaims.
O FRACASSO DA KIüBELLLUl DE

SANTA CRU!
t: .

BUENOS AIRES, 12! (U. P.) — O
Ministério das Ri-laçScs Kxtrriortw
recebeu Informação da legaçüo ar-
gentina eni Lu Paz, dando como fra-
cassado o movimento revolu-cionurlú
quo explodira na provincia boliviana
do Santa Cruz.

No Uruguay
" 

RENUNCIA DE VM SENADOR '

MONTEVIDÉU, 12. (A.)'— Re-
nuncliiu á senuluria pelo departa- '

incuto do Colônia, ò senador José
Amargos, fülaãd oo Partido Nacio
iiaTista.
UM NOVO llOSPITAli DE C1JN1-

CAS
.MONTEVIbE'0. 12. (A.J — A

Congregação da Faculdade do Me-
ilicinii, em sua ultima 'reunido, 

re-iul-
vou encarregar o respectivo director,
dr. Manoel Qulntela, da organização
dos bases paro installação de uitt
hospital do clinicas.

O GENERAL UOTAFOGO
MONTEVIDE'0, 12. (A.) —, A

bordo do vapor inglez "Crcfeld", em-
bareou, hoje, .para o Rio, cm com-
panhia do seu filho, o general Ga-
brlel Botafogo, chefe da còmnilssSo
do limites do Brasil 3om a Ropübli-
ca Oriental do Uruguay,

Na Bolívia
FOI JÜGULADA A REVOLUÇÃO

LA PAZ, 12 (A.) — Em seu ulti-
mo communicado, o governo annun-
ciou que foi completamente debei-
lado o movimento revolucionário
que ha dias surgira em Santa Cruz.

As tropas legalistas, eommondadas
pelo coronel Banzer, dando cerco ao
logar ondo se achavam os sedlcio-
sos, receberam pedido de paz. dlze.i-
do osrevoltosos quo se entregavam
sem resistir.

Aceita a parlamentaç&o, o coronel
Banzer entrou no rodueto dos suble-
vados, prendendo-os, sem conuiwt-
ter violências,

No Chile
UM NOVO PLANO PARA O CURSO

DE LEIS
SANTIAGO, 12 (AO - O Conse-lho Siiperlor de lnstrucção appro-vou um novo plono para. o curso deleis, installnndo-se mimo Escola deDireito para o preparo de cândida-tos a carreira de advocacia, á dotunccionallsmo publico, o um cursode altos estudos jurídicos, políticoso sociaes,

FALLECIMENTO DE UM PRE-
LADO CHILENO

SANTIAGO, 12 (AO — Faleceumonsenhor Arlstobulo Vlllalobos, oujaillustre personalidade serviüí á egre-Ja durante meio século, gosando deelevado conceito o de um longo con-eeito no seio da sociedade chilena'.O flnudo exerceu ultimamente o car-go de Conselheiro ti Estado.
NO CONGRESSO DE SOCIOLOGIA

SANTIAGO, 12 (A.) — Segundocommunicações recebidas de Roma,o internacionalista chileno, sr. Ale-
jandro Alvarez, foi eleito presidentedo Congresso de Sociologia que uHse installou.
HOMENAGENS DA COLÔNIA HES-

PANHOLA A U. FRANCISCO
CAMBO'

SANTIAGO, 12. (AO — A colôniahespanhola vao oftereeer varias de-munstruçôes do seu eminente com-
patriota, D. Francisco Cambo, quoora so acha nesta Capital.
OS NOVOS PLENIPOTENCIARIOS

CHHjENOS
SANTIAGO, 12 (AO — O Senado

approvou as seguintes nomeações
feitas pelo Poder Executivo para mi-
nistros: no Japão', do sr. Pedro Ri-
vas Vieuna; em Venezuela e Cuba,
do sr. Diego Duble Urrutia; e na Co-
lombin, do sr. Oscar Gama Serruys,
actual conselheiro de embnixada ent
Washington,
O PREPARO «Fi MOSTRUARIOS

DE PRODUCTOS CHILENOS
SANTIAGO, 12 (A.) — A Asso-

ciação do Trabalho foi encarregada
de preparai- os mostruarios du pro-
duetos nacionaes destinados ás lesa-
ções e consulados chilenos no «kV
terior.
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JURY
A'a iu I|3 horas de liontem, pre-bOKteu 21 Juràilim, sob u iiresldcnclii'do dr. Kd-daiil Costii, tendo como cs-

urlrSo o sr. Frederico Moua do Cas-
tro, foi aberta a iiegunda seguiu do
Julgamento do eorrcnto mez do Trl-
bu»al do .lury.

Apregoado, compareceu o réu Au-
tonlo Gouçaiveu do Moura, uccusudo
do dellcto do art. 2II4 parag. 2" com-
binado com o art. 13 do Código Po-
na!, por tor no dlu UO do novem-
bro ultimo, pela* 8 l|i! horas, na
rua Bete do Relembro, em fronto a
Fapclurla Villas BOaa, com um pftoencastondo do chumbo na ponta, vi-
brado diversas puncaUns ua cabeça
do sou dcsaffecto Joíto Baptlsta
IxitiJieloUI, ferlndo-o,• O conselho do sentença ficou con-
utltuldo dos seguintes jurados: Wal-
dem.nr Magno do Carvalho, dr. An-
tonlo Baptluta Ramos Bittencourt,
José Ouedes-Corrêa Lnndlno. Uiola-
no Toseano do Brtto, Jotto Pinto do
Souza Vargon, dr. JosC Cllmaeu do"Ksplrlio Santo Filho o Alyslo do
Carvalho.

Feita a leitura do processo, foi
dada u palavra ao roprenorrtanto do
MlnlHterlo Publico, dr, Mafra do
Laet quo, apus haver procedido a
leilura do libello, com linbll nrgu-
mentação, procurou demonstrar a
autoria do crlmo Imputado no rto,
bom .como convencer o Jury. do que
o aceusado agira com intenção dc-
terminada do matar-o sou uhtago-
nlstft. .tendo puni Isso se nriuudu do
um instrumento apto para tal fim,
nfio tendo dado completa execução
no mesmo por clrcumstanclus inde-
pondonlcs a sua vontade, sustentou
us itggravantes urtlculadus no mos-,
ino libello o terminou a sua oraydo
pedindo a condemnacilo do iiccuando
pelo crlmo de tentativa do homicídio.

Falou cm seguida o dr., Mario
Corrêa Sarundy, auxiliar da aCcusa-
i;üo, quo secundou as palavras do
Promotor Publico, salientando que o
rfo plocurufli supprlmlt' u vida dt1
l4inaolo(tl,; para :urredaI-o- da cou-
correncia commerclal quo esto lho
fazia.

, Bm seguida foi dada a palavra ao
advogado do río. o sr. .loao da Cos-
ta Pinto, quli falou durante mais do
uma Hora, procurando provar que,

do conformidade com u provu cila-
tente nu proeeaso, nüo huvlu u fi-
gura Jurídica da tentativa, pelo quo
o seu csnntltulntu deveria respondei'
tão uómenlu pelas oífensno physicas
feitas nu sou iiutatonlsta. Oepòls de
varias consIdcrii-jOes, tendentes a de-
iiionstrar que o aceusado nto Obrara
com "dolus detornilnatus", n&o ten-
do, portanto, querido matar a Lan-
zelottl, pediu n duticlamlf IcacKo do
crime |iara o urt. 803 do Código
Penal, grão mínimo.

Findos os debates, pasiou o Jury
a funecionar secretamente, sob u
presidência do dr. Jul/, de direito.

A*s 15 1|2 lioras, volíeu o Conse-
lho do sentença da sala du dellbo-
ruçOns ü, presentes as partes, leu o
presidente do Tribunal a sentença,
eondomniutílo Antônio Gonçalves de
Moura a 4 annos du prisão celhilar,
grôo minimo do nrt. 294 parag. 2°
combinado com o art. 13, anibos do
Código Penal.

Foi esta a segunda vez quo o Jury
desta cnpltnl duranto o corrente
anno proferiu sentença condemnato-
ria por crlmo do tentativa.

—, Terga-felra serft chamado &
borra do Tribunal- popular o réo
Ijiilü do Souza por crime de lioml-
cldlo simples (art. 2»4 parag. 2" do
Código Penal).

CHRONICA DO FôRO
DESQUITE AMIGÁVEL

Por sentença dó hontem do dr.
(inldlho Siqueira, Juiz do dlroltu da
5" Vara Civel tol homologado ò des-
quito amigável, requerido om 24 de
setembro du 'lsüü, pelu dr. Fran-
cisco do 1'aula Ijucerda u Almeida
Junior o d. .Julleta Velho Lacerda o
Almeida.

O Juiz. na fôrma da lol. appellou
"cx-officio" para li Corto dc Appel-
laçüo.
nao era apropriação inde-

bita, e Wm furto
13111 liiuffiO desto anno forniu do-

nunciiidos perante d, Juizo du Direi-
to-da 4* Vara Criminal como Incurso
no an. 331 ri. 2 do Código Penal,
os Irmãos José o Abílio Domingos
Borges, ;por se haverem apropriado,
dò materiaes do uma casa cm de-
riioUoãO, á rUn ' Hafldock Lólio nu-
ineru lüL', ile propriedade du d. Ma-
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, APPARELHOS SALUS

Os apparelhos «SALUS» esterilisa a
agita, Brita a dysenteria c o typho!

Cnidae áa saúde de vorsi familia!
Encontra-se nas principaes casas desta

capital .
Depositários: Sociedade de

Produetos Chlmlcos
L. QUEIROZ

95-RUA DA SAÚDE-95

Rti ds Jiniro - S. Paulo

J VELL.OZO & O.
MADEIRAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

EScriptórltf : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
xf (Ahtlôi rua Strlo do Sio Gonçalo)

- TELEPHONE : CENTRAL 496
Grande Serraria e Deposito de' Madeiras c Materiaes dc

*'-. - construcção Nacionaes e Estrangeiros á
RUA SANTO CHRISTO í)OS MILAGRES 142 e 144

RUÁ DELTA 19 c 21 — Cães do Porto
TELEPHONE: NORTE 343

Sactairsai á RUA S. CLEMENTE 33 — Telephone: Sul 647

Recebedores tío cimento inglez marca PYRAMÍDE
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Casa de Saúde Êstellíta Lins
OPERAÇÕES EM GERAL •

:~' i^vnòt&iifòiàtâ^ fyy
Após a r.ocenlo. rtinqdelaçtu por quo pasiou o iiàtabclec'|iníüii> hosplta-•

lnr. ruram, ampliadas as InstallaçOcs o creado hotq serviço, chi, aecçllo òs-
pecial, Vara o tratamento cirúrgico üas Doen-ja« daa Vlaa UrlntriM,

:':.... ..'.'"..',': 
' "SALA Ali BABRAN* ' | ; ;;; 

'" 
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Opcrai-íiu, diárias o curativos, inclusive, exame, dc Raios X.e-do^LalK)-
raiòrlo. (saíiguç, urina o pús), 12 dias .....^,...,.'.;.'.,,. soojooô

Vs, Eslcllita Lins; (Ua Cruz Vermellia).. Com pratica- dos -Hospitaes di
üuropa. Avenida i'S do Sclcliiliro 22i. Tclcplione: VIU» 6143.-
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ria Baptlata Morin, umlladon om
l:U2"*t«00.

P»r de.ip«che de hontem, o dr.
Renato do Carvalho Tuvnr**. — rc-
conliHu-iiiidô i|uu nu oktò om lidn nio
HO tratava ria tliura dclkluoiia da
Hprcpi-laijiio Indébita, por luto uuoiloHireii L-lemotiti>H essoneluea a-eu-
racterhag&u daquello vrimo: quo a
colaa neju movol, quo a poítio tenha
aldu ti-aii.slftrldii. ao ctilpadu polo pro-
prlotarlo o quo exista n. obrigagio do
1-entltulr ou do foliei* du colaa um
iloterminudu, — doclarou-so Incom-
potonto para Julsnr o folto, por no
trtitur do funlo, de valor inferior a
H:000S, da competência do pretor,
pelo quo mandou íon.wm oh iiutou
rcmettldos ao dr. Juiz da •!*,' Pretória
Criminal por t«r u delicto oceorrido
na freguezia do Engenho Velho.

CONSELHO 1>IHCIP1,IN.MI
Knli u pi-OHl-dencrhi. do desembar-

Kiidor OvIdlJ Romeiro, i-vuuIu-hc
liontonj, ia 15 heran o conselho dis-
clpllnar, tendo comparecido todos os
sens membros, drs. Maíra do Laot o
José Uurlo de Flsticlredo e Luiz
Marcondea <lu A. Figueira, esto ser-
vindo de secretario.

Tratou-so nessa reunião do ultimo
concurso du escreventes Juramen-tados,

CONDEMNADO
Por soütença do dr. nenato Ta-

vares, juiz do direito da -t' Vara
Criminal, foi liontem condeniniulo a
pena ilu uni annu de prlsüo cellular,
convertida um prlsüo com trabalho
na Casa du Correcção, gráo mínimo
do Urt. 2(17'do Código 1'enal, o a
dotar a ofCendldn, u hespanhol An-
drá Cid y Cid.
falsificou Varios cheques

O Jul-/. da 2' Vara Criminal dr.
Hurlco Cruz condemnou Mario Oon-
«alves Albernaü a 2 annoa o •! mezes
de prisão o ao pagamento da mui-
ta de 5 "|° sobro o valor do objecto
do ci-Imç, gráo mínimo do urt. IS
combinado com o art. lli du lul nu-
mero I.78Ü, dc 1\)22.

Albernaz sob o falso mimo do
Francisco Mendes Maranhão conse-
gulu ludibriar varios Bancos, dan-
do-lhes um prejuízo do !i3:u0i)$00ü.
"HABEAS-CORnUS" REQUERIDO

Allcgiindu estar illegalmentu pro-
so desdo u dia, 7 du junho na Casa
du Detencüò, Antônio Vianna reque-
reu na U* Vara Criminal urna or-
dem de "habeas-corpus"..

O juiz solicitou «k necessárias in-
formaijoes a respeito. • •

ALLEOA ESTAR PRESO SEM
MOTIVO

Ao Juizo ila 'I* Vara Criminal foi
polo advogado sr. Oscar Rleger lm-
potrada uniu, ordem do "'habeas-
corpus" cm favor ilu João Ijeoyl-
glldo César, preso ha D dias sem
nola dc culpa jior urdem o a cilspo-
siijüo do delegado du 18" districto
policial.
FRONLNOÍADÓ POR CRIME DE

MORTE
No dia 18 do maio do corrénto

anno, Hs S horas, na- rua Borja Reis,
próximo ao campo de football, ao
regressar Antônio Reis em compa-
nli1".' do outros indivíduos, cfnpe-
nliou-se em luta corporal com Ar-
ceiluo Cesario Xavier, terminando
por feril-o a navalha. A vlctima
falleceu dias após uo crime. Na mes-
mu oceasião o aceusado feriu tam-
bem Joaquim Marques Barbosa.

Itomettldo os autos ao Juízo da 6*
Vara Criminal, o dr. Kdgard Costa
pi-onunclbu liontem o i'6o, como in-
curso no art. üS-1 purag. "" o IIOS do
Código Penal.

JURADOS MULTADOS
o presldéutu do Tribunal do .lury

multou hontem cm 30$. otí jutVtdos
dr, Lysanlas du Cerqueira Leite,
João Alontcnegro Cordeiro c 1-Yan-
cisco Oomes Carvalho Junior puf
ttreui faltado a sessão dc Julga-
mento.

EXPEDIENTE
CORTE DE APPELLAÇÃO

•Ia Cmmira
Sob a presidem-la do ileaembar-ja-

dor Angra do Oliveira, «ecrctarinito
pelo sr. João Luiz Pinheiro da tíll-
va, chefe interino da 3" seesão.

Compareceram os deseinuargado-
i'es Machado Guimarães, Cesario Al-
vim c Moraes .Sarmento.

Esteve presente o dr. Andró dc
Faria Pereira, procurador -jcral do
distrlülo.

JLMiAMKNTOS
Habeus-corpuM — N. 5i2liõ r— Re-

la^or. ó'c.seiiibai-í.-ii.(loi- Moraes 'Sar-
incuto: hiípclranto, dr. Fncas Gal-
vfio da silva, um favor do paciento
Américo dc Souza — Foi dcnegaila
a ordem.

N. i.2'M — Kclator; desembarga-
dor Cesario Alvim; Impetrante; dr.
Antônio Egydlo du Barro» Campcllo,
oiri favor do paciento José do Cai'-
valho — Foi ilenecada a ordem.

N. 5,^:!0 — Relator, deseinbarsa-
dor M. Guimarães; Impetrante,, Ma-
rio de Souza Caravana, cm favor do
paciente iillrts Novoa Mondes —
Julgou-ao prejudicado.

N. .5.231 — Relator, desembarga-
dor íl. GnHniarães; paciente, Ger-
mano Rodrigues — Foi denegada a
ordem.

N. 5.2D.2 — Relator, desembarga-
dor Cesario Alvim; Impetrante, Ame-
rico Pereira, ern favor dos pacien-
tos Sebastião Oliveira Filho o .\n-
tonio Pedro Maciel — .Tulgou-so prer
judicado o pedido do ultimo iiacién-
to. o não ne poniico.eu do pedido do
ultimo pela incompetência da Ca-
mara.

N, 0.233 — Relator, de.icmbarga-
deu- M. Guimarães; lihpotrahtcs dr.
Aahuinai- do Faria.o Josc.Leal Mas-
carenlia.s — Foi denegada a ordem.

N. 5,23ii —¦ Relator, desembarga-
dôr Ceaario- paciente, Jacob acha-
Vâry — Concedeu-sc' a ordem . para
informações do dr. Juhí de direito da
3* Vara CriminnJ,.

N. 5.237 — Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento; paciente, Es-
tovam Alves do MbÚrUj— Concedeu-
se a ordem para intormagõea do dr.
juiz da •!* Vara Criminal.

N. 5.238 — Relator, desembarga-
dór Machado Guimarães; impetrante,
di'. Álvaro Campista, em favor do
paciento Antônio Tembolarlo Uc
Vasconcellos — Concedeu-ae a ór-
dòm para" InformaçOe-s do -di-. juiz
dé direito dà '2* Vara Criminal.

¦ÁppcUaçõt'8 clvçls— N. tí.737 —
Relator, desembargaflôr Cesario Al--vim; appellante, Fazenda Municipal;
appellado, Pedro de Mello Carvalho'
{Monteiro — Deu-ad. provimento pa-
rá condemnar ;or réó.*'

N. B.S40 — Relator, desembarga-
dor Cesario Al.vlm; appellante, Chris-
pl'm Antòftio.P-srréira. da.Costa; ap-
pellada, a 

'.Justloá í-- Negou-so pro-
vlmento. •'

N; 6.857 '—- Relator; desembarga-
dór Cesario ->Alvim;'.appellante. Ar-
thur. Jfiíaus.-^óreira; aiipellada, a. Jue-
tlfià. -r^ Negou-ráe.. provimeníb.', 

'".." '
''N.Í.B.iáB* 

;-i—< Relator, o^ésembaríá-
dor , tiéiarlo '¦ AÍHm; 'appellante, Joa-
qulm Ferreira' Cardoso; appellada,
Fazenda Municipal •—•: Deii-se provi'
n*iènto iiára annúllar-todo'o proces-
so; 

"¦;••" 
.-••". i . '

N. G.820 — Relator, desembarga-
dor. Machado Guimarães; appellante,
Juliitá Prâdõ*dè"Brito; appellada", a
Justiça — Negou-so provimento.

N, 6.985 —- Relator, dtsamtarga-
¦'' 

*.' 
¦-!

tlor Moraes Sarmento; appoilanU,
Fazenda Municipal; apvelladai*, —
Fourcada & Amaranto — N-nrou-ee
provlrnento.

N. «.889 —• r.elator. desembarxa-
dor Cesario Alvim; appolliintc, B«-
nedicto da Silva VUnna; uppellada,
a Justiça — Negsu-èo provimento.

N. 6.m — Relat»r. des*M»barga-
dor Muchado <}ulmi»rãeti; ttppcllan-
te, JosC Cabral Pereira Fagundes;
iippelladu, a Justiça — Ueu-so pro-
vlmento, em parto, para re4uelr u
pena uo grão inídlo do artigo 393
do Código Penal. ¦

PASSAGEM Dg AUTOS
ApixfllnçAt-H crimes — Ao desem-

bargador Moraca Sarmento — Nu-
mero (i,878.

Em mesa — Ns. «.8(3, li.tlSI.
llom dln — Ns, 6.69«, 0.570, «,027,

6,t!7l, 7.090, 0.973, 6,971, 6.060.
8,801, 6.9«7, 0.963, 0.951. 6.946,
O.I)„ Ü.ÍÍ4, 0.714, 0.630, «.722, f
0.824.

ACCOnlSos pubticadoü — Ns. 6.829,
6.807, 0.613, 6.787, 6.866, 6.867.

Conflicto n. 1 o reclamação n. 1.
SFPREMO TRIBUNAL FEDERAL

•lü" sessão, em 12 do Julho de
1924—Presidência do ministro André
Cavalcanti.

•A's 12 1|3 horas abrlíl-aô a sessão,
achando-se presentes os ministros
Guimarães Natal, (lodofredo Cunha,
Leonl Ramos, Muniz Barreto, Pedro
Miblelll, Viveiros do Castro, Hdinun-
du Lins, Hcrmcncgfldu do Uarros,
Padro dos Santos, Oemlnianu da
Fràliua ú Arthur Ribeiro. Delxurani
dc comparecer os ministros 1-lerinl-
nio do Espirito Santo, presidente, o
Sebastião Lueerrln, que so acham cm
goso Mo Mcehija 0 Pires Albuquerque,
procurador geral da Republica, com
cansa justificada.

O presidente siibmettcu tio Tribu-
nal os requerimentos que os mllils-
tros Sebastião dc Lacerda o Pires o
Albuquerque, pediam, respoctlviimen-
to, o primeiro, prorogaijtu ila licença
cm cujo goso se achava, por mais 00
dias u o segundo a concessão do
15 dlHS de Ileemjn, sendo esses dois
requerimentos deferidos, unanimo-
mente.

O presidente siibníctteu ao Tribu-
nul o' requerimento em que Francisco
Luiz Barbosa, pettla preferencia puni.
o julgamento da revisão orimlivi!
n. 2.3S7, sendo deferido o pedido,
unanimemente.

JULGAMENTOS
" HaberisKterpns":
N. 11.160 — Districto Fetforal --

Relator, ministro Artliur Ribeiro;
paciente, Alfredo Hemetorlo Vivelra
ilu Magalhães; recorrido, o Juiz te-
deral da 2" Vara — Deu-so provi-
mento au recurso para conceder a
ordem. tirtaiiMiieniênte.

N. 11.286 — Districto Federal —
Relator, ministro Arthur Ribeiro;
recorrente, João Barboea do Amn-
rim; recorrida, a D* Camara da C8r-
te de Appullacão — Deu-se provi-
mento ao recurso para conceder a
ordem, unanimemente.

N. 11.398 — Districto Federal —
Relator, ministro Viveiros de Castro;
paciente, cândido Razzano Araims

Converteu :ie o julgamento cm
diligencias para pedirem-se informt-
cões ao ministro da Justiça, unanl-
inwiente, para o Jin. 10 do corrente.

. N. 11.198 — Districto Federal —
Relator, ministro Godofredo Cunha;
recorrente, o juiz federal; recorrido,
Alcides Barreto Sampaio — Negòu-sc
provimento ao recurso contra o voto
do ministro Godofredo Cunha.

N. 11.189 — S. Paulo — Relator,
ministro Godofredo Cunha; recôrren-
lo, ex-offlciü, o Juiz federal; recor-
rido. Ângelo Mobile — Negou-se pro-
vimento ao recurso contra os votos
dos ministros Godofredo Cunha u G.
Natal.

N. 11.207 — Districto Federal —
Relator, ministro Godofredo Cunha;
recorrento cx-officlo, o juiz federul;
recorrido, Alcy Dermilllcamps —
Negou-se provimento uo recurso
contra.Os votos dos ministros Godo-
frodó Cunlm u Guimarães Natal.

Além desses "habeas-corpus" fo-
rafii Julgados inala seto recursos ox-
(ífflt-io. cm favor dos sorteados dos
Estados du S. Paulo, Parahyba o RJo
do Janeiro.

Apprflaçôcs criniinaes:
N. U13 — Diàíricto Federal — Ri-

lator, ministro G. Natal: appellante,
Abílio da Conta Magalhães; embar-
gada, ;t Justiça fòderal — Foram rc-
Jeitados os embargos, unanimemen-
te. Quanto ao pedido endereçado to
ministro rOlãtor, pnr Alfredo líyppo-
Uto Eslruc, pedindo para ser solto,
visto llic favorecer u noVa-lel, reeol-
vcu o Tribunal indoferil-o, unanime-
inunlc, Impedido o ministro Muniz
Barreto, por ter sido nt*neado pro-
curador geral da Republica, interino.

iV. 1H8 — Districto Federal — Ro-
laior. íninistro Muniz Barreto; appel1-
lauto, Cyprlano Lemos; appellado,
João Maria da Silva Junior — Con-
verteu-se o julgamento cm dlligen-
cia para aer ouvido o appcllaiio so-
bre os documentos juntos pulo ap-
pollante. Funecionou como procura-
dor geral "ad hoc" o ministro Godo-
fredo Cunha.

Pedido de e-rtrudiopjío —¦ N. -12 —
Districto Federal — Relator, minis-
tro Muniz Barreto: requerente, a Ie-
gac&u de Hespanha; extraditando,
Cândido Rcsano Aranaz — Julgou-
se improcedente o pedido, unanime-
monto.

Aggravo ifci petição —- N. 8.810 —
Pernambuco — Relator, ministro O.
Natal; aggravante, a Fazenda Naclo-
nal; aggravados, José Rufino & C.—
Negou provimento an, aggravo,
unanimemente. Kimccionou como
procurador geral, o ministro Muniz
Harreto. Ausentes us ministros Looni
Ramos o Pedro Miblelll.

Carta*, tosteimiuihavcit,:
N. 3.710 — Rio Grande, do Sul —¦

Relator, ministro G. da Frinca; sup-
plk-antc, Ladario dc Azambuja; su,i-
plicado o Bráziliaiiisohé Bank íur
Dcutschland — Julgou-so jmporce-
dente a carta, unanimemente. Impe-
dldo, o ministro Pedro Miblelll.

N. 3.771 — S. Paulo — Relator,
ministro G. da Franca; embargante.
a Fazenda do Estado; embargada, a
S. Paulo RaihVay Co. Foram rejeita-'
dos os embargos, unanimemiônte. Au-
sente o ministro Pedro Miblelll.

N. 3.785 — Rio ile Janeiro — Re*
lator, ministro H. Barros;. supplican-
to, Brites de Si de Castro Menezes;
sunplicadu. Gcorgu Jennings — Jul-
gou-sc improcedente a carta, unani-

¦ momente. Ausentu o ministro Podro
Miblelll.' N. 3.789 — Districto Fedíral —
Relator, ' ministro Edmundo Lins;
supplicante, Carlos José de Fa-
ria Brandão; supplicado, Américo do
Lacerda Brandão — Julgou-se lm-
procedente a carta, unanimemente.
Ausente o ministro Pedro Miblelll.

A pei lações eiveis:
N*V £» — Districto Federal —- Rc-

lalór, ministro A. Ribeiro; embar-
gante, a Empresa Ediflcadora — Fo-
ram rejeitados os embargos, por na-
da "haver a declarar, unanimemente.
Ausente o ministro P. Miblelll. ln>-
pedido, o' ministro Leonl Ramos.

•N. 4.875 — Districto Federal —
Relator, ministro E. Lins; appellan-
tes, o juizo e a União Federal; .ap-
pellados,, 'Leoritiaa tlórrêa Oe Mello
Bulhões c outros — Negou-so provi-
mento â a*R>ctt»siol uoaninMaa&iKc,

A PEDIDOS
TIUM Mfl HM CíBWÍÍ HlCll-

Mlltta ,'.
A ««pimíâo dos -fuyaii"», s«iUda

na cumaru dos senadores pelo *ei»iior
•Ruiiios Calado, correspondo a uma
aaplracio conunuiii dos brasileiros.
Ha mais do trinta annos ti-aham Jã
os nossos constituintes a vindo onaetu
dos inconvenientes «tie advêm para
a nação do facto do haver installado
a sido do governo numa cidado marl-
Uma o cosmopolita. Ha .problemas
quo a Republica ilovla ter solutolona-
do de íornitt imperativa na primeira
hors, nuo era a oceasião das medi-
das radlcaes, -las jfrandes transforma-
i;6es do caracter geral.

Hojo é iiossivel calcular oa beaefl-
cios qUe a naoloiialhfcdo teria conse-
gtlldo com a decretação do algumas
providencias do alcanço pragmático,
como a obrigatoriedade do ensino pri-
marlo c a mudança da capital da Ro-
publica para o contro do palz. Hesi-
tações o divergências, quu agora de-
pioramos, predominaram sobre o pen-
tia men tu dos fundadores du regimen,
lnduílndo-os n estabelecerem uma le-
glstui;ão dcscciitralizaãora cm inalo-
ria du instrucção publica, -quando so
Impunha a dcrogaçtu da politica lc-
guida pelo imperio, c a inscreverem
no texto constitucional, de íórma ti-
mUii, «orno uma disposição secunda-
riu, susceptível dc protelação lndufl-
nlda, u Idéa da mudança da séde do
governo para uniu arc-a a escolher no
plunulto central. (Quanto ao primeiro
problema, permanecem cm relaçSo
aus Estados us ruzõcs que tornaram
condcmnavel. pur irregular u moroso,
o systema dc deixar tis aullgau pro-
vincias o encargo dc dirigir o ensino
rudimentar. A solução necessária,
pela qual aluda su batem pedagogos o
pensadores, é a mesma quo, negllcen-
ciada pelos legisladores du 1891, serã.
um dia, afinal, decretada.

Mas a construcção do uma cidade
no "hinterland", destinada ã Capital
Federal, 6 uma nccessldadedu que o
tempo tornou maior. A segurança
contra ataques navaes, quo sempre
foi, em toda a parte, o argumento dc-
cislvo cm favor da idéa do Installar
os órgãos do governo om cidades
afustadas do llttoral, C aqui uma ullú-
gação robusleeida por muitos outros
motivos, sejam do ordem militar,
como a uoção quo os modernos hydro-
pianos podem desenvolver JiOBtlliaan-
do uma cidade marítima, sejam do
ordem sOclal, como expoz o ef. Síifta-
dor Caiado enumerando aspectos qifo
poderiam ser íllustrudos, exemplifica-
dos com os factos.

As finalidades nacionalistas dc quu
nenhuma oriéntuçã.o política poderia
<losintcressar-su reclamam o cumpri-
monto do <iuu dlspõo o artigo 3." da
Constituição da Republica o a cir-
eumstantia dc tratar-se dc um orrt-pre-
hendimento dispendioso nio Justifica
o sou abandono. E' indiscutível a
actuação depressiva o do certo modo
coactora que o conglomerato de olc-
mentos estrangeiros, dispondo do pre»-
tlglo ckpitallstlco oxorcu sobre o
jornalismo, a burocracia o a política,
numa cidado como o Rio dc Janeiro.
Solttento oste aspecto do problema,
impõe a 'necesidade da mudança, sem
contar •com aa "perspectivas do povoa-
mento, do colonização o de expansão
econômica du sertão brasileiro iv com
as facilidades quo aobrovirão para u
vigilância o defesa das nossas fron-

, loiras.

(Do "A.'B. C")

Como si limpa o
NOTA DE 1NTBHBSSE

Para evitar os lijeoiiimodoa com-
mims da dlgest&o, aconsulham os mo-
dlcoH não tomar purgantes, magnesia.
nem blcarbonatoo simples, muitas va-
zes impuros o de offeltou duvldoooa.
B' neoessarlo, dizem clica, limpar o
estômago, tomando bicarboaato este-
rlzado em um pouco d'agua, remédio
agrudavel, puro c efficaz quando uê\\
sento o estômago pesado depois dau
refeições No nosso páiz u bicarbortato
esterlzado do ulta qualidade so pôde
conseguir só em vidros bom fechados,
porém, uunea em caixas ou pacotes
de baixo preço.

DevoWc-se o dinheiro
a quem fizer uso do PEITORAL
ROUSSELET 0 não aloanqar o resul-
tado desojaii», Mais de 15.000 pessOas
que obtiveram oplimca reeultados cm
pouco tompo garantem a Inoontoutavel
efricaci» do PEITORAL nOUSatLET era
todos oiréaíoe do T09S2S, 69 dos mais
emineiitei medicou braslMlroe e estran-
selros atteiitam der 0 PEITORAL
ROUS8ELB1' o quo supera todos os
preparados. Leiam com attenção o fo-
lheto que acompanha o frasco. Exigir
o PEITORAL ROUSSELET, gem que
vos darão outro qualquer que lho dé
mais lucro na venda o que estraj^ri
vosso estômago, csperdlçando vosso
dinheiro. * ****** *

Curso Auxiliar de Proparatorios
Rua l." -dc 'março rt. tf, 2.° an-

dar.

Malas sim cwa in

Ü8 BOirDfc.S Dt) SANTA TMHlOBEA
13 AH BARCAS DA CANTA-

11E1RA

O eurranclsmo de eertos inrtwiduoa
prejudica cnormem«nto os InteMsees
da coloctlvldade, ad porqao os fun-
cclonarloí oncarregados do flacalhar
certos serviços não cumprem com o
seu dever. Fosso citar dois casas
frisantes: as barcas da Cantareira o
os bondes de Santa Therezu.

Quanto -ãs bareas da Cantareira
baotard dizer quo ed.no Brasil se
supportarla o abuso do delMr trafe-
gar velhas embarcaçdou, algumas
adernadas u pondo em risco constan*
to a vida dos passageiros. No» Esta-
dos Unldos JA se teria collocado um
canal submarino ou trata grando pon-
to, .ligando o Rio a Nictheroy. Aqui,
em vez do empregarmos dinheiro
numa obra dessa naturoaa, desmonta-
mos o Castello para aterrar uni tre-
cho da mais linda bahla do mundo !

Oa bondes do Santa Theresa são,
por sua vez, uni ubstauulo ao pro-
gresso desse lindo bairro. Linha c
material rodante ««tão, ha annos, cm
péssimas condiçies. U- publico rccla-
ma cm vào. O c-jmmcndador Tintu
ras está du mãos dadus com o meu
dcsaffecto, o commendador da Man-
são de Estéreo, para so constituírem
senhores absolutos do bairro, udqul-
rirem os terrenos baratos e Veridel-os
por alto preço. O.s bonde» andam íia
guinadas c, volta u tnela, por fora
dos trilhos.

Tivo de subir â Santa Therczj,
afim dc flsCaliiar sc. dc facto, ali ue
faziam, como tiio informaram, irau-
tas plantações Ju bananeiras Com o
estéreo da cidude,

Foi uma verdadeira (ragedia ! Che-
guel lá arriba, cm punflaréços !

A barca da Cantareira com uma
roda só a funecionar o toda virada
para uni lado, embrulhou-me o esto-
mago o estragou-me os nervos; os
bondes do commendador Tiatoras
encarregaram-so de misturar-me Ia-
mentavclmento, os intestinos...

Aa barcas da Cantareira o os bon-
des do Santa Thereza ! Doia males
sem cura, emquanto não vior uni aJ-
minlstrkdoi- du pulso...

Nlotheroy — Julho — 1934.'
Dr. J. Hetainhas

Pobre Umairhãol
O "ttntaáor" e o "ratmOur"

Segundo so 16 «m um Jora-o! do
Maranhão, cirt. umentada a elclcilo
do ur, Lopes Gaacahroo para uttuco-
d»'i- uo sr. Rego Montoiro, nu so-
verno do AmAzona-v. ID adeanta o
Jernal: "Sendo eleito o sonadM' Lo-
pea Gencalveo, noseo conterrâneo, ó
a segunda vez que um maranhense
dirige a grando Amazônia. O pri-
meiro foi Edunrdo Ribeiro, n "Pen-

sador", a cuja fecunda administra-
Cto se deve A. reaMiaçio do todas us
grandes obras quo flzaram de Ma-
nãos a -mais moderna dau cidades do
norte do Brasil."

lOdnurdn Ribeiro, a que so refere
o Jornal do S. Luiz, era maiu ee-
nfcecldo pelo a-ppellido de "Femaa-

dor". Pensava, mas nio falava.
Quem sabo so invertendo eseas qna-
lidados o dofoltos, o sr. Lepcs Gon-
çai»os, segundo governador mara-
nhenao do Amazonas, uão l'ifiai-4
sendo—'O "Falador" 7

(Extraído d' "u Impárohtl",)

Falta de pagaromto
Ha doia nioses, maio u junhe, O

pessoal da oslaçào do talegraplio na-
clonal dosta cidade esti tem receber
sous vonclmòntw.

Tomos, ptn-tsnto, quo alftra a« riit-
íieuldadca já existentes 0 itéo pe<iue-
nas da Tida, esses funecionarios sof-
irem ulnda cn cinbaruyoa iice«prentc:i
da 'falta do seu pagamento.

ODu "O Tempo", da oidarie do Jlio
Grande, !E3l*d<« do 'Rio Gsailflo do
Sul).

« *i»—» ' '¦—

Malas e artigos de viagem
A "Cidu Marinho" e.-ií fitiendo j. ven-

d» do todo o í<iu stock, por menes do
custo, tudo o çue ha dc melhor em obra
de lei. yuefli qulwr lér msla= tnpr-riorf¦•',
aproveito a occurfilo. t' im rua .sete Uu
Setembro, 56. — tlUneel Jo«fl»lm Wla-
rinha.

500 rs,!
*E' * preco de unna i>ajytna daetyk)-

grar*ada. Ouvidor 7>, aobntdo.

Cunplido de SanfAnna
Prof. de Direito Civil ru Umversi.HJo

— Esc. Ilun 1° do Março 11, x'3. — Tel.
• N. 105S — hes. üul 3003,

Concurso de Quadras & Sonetos
Fica instituído -desta sécçâo

mais um concurso literário c
este de quadras soltas e sone-
tos. As prodncções enviadas a
concurso só ppderáo ser lyricas
ou humorísticas. Náo seráo to-
rrtados em consideração os tra-
balhos que não forem desse ge-
nem

Só serão publicadas as pro-
ducções julgadas interessante*.

Prêmios: pava a melhor pro-
ducção lyrica uma collecção de
lindos romances c pava u nic-
lhor producção humorística
uma assignatura do 0 JOR-
NAL.

DECLARAÇÕES
Secretaria da instrneção do Estado do Espirito

Santo
EDITAL DE CONOÜRR13NOIA

Do ordem do EímO. Sr, Seoretario <fct Inabraeoão, dtoeiaw
aon-ar-eo aberta conijui-ronoia publica para o foi-nccfAMOte d»
material oscolar abaixo discriminado, tleatinado aoa ostalieííoi,
piontos de cnfiísrto do Eíatado.

AJi propostas deverão ser ntm*ttidaa ao Dir-',-.Un- *i Ra-
pedionto da Secretaria da Inatroecfco, om envolucro» Sectedoa,
som o subneripto — PnoeowrA.

As propostas serão voriOCadas a vlsta doa interesartos. ot»
do ««us repreeonta.nte*. no *a' «0 de .laíi*» do corrente ««no, áa
33 horaa. na Socçlo do EJxpediante da m«ma aecreísoda. dft.
vendo dallas constar on prectw de cada artigo, por unidade, o,
tagaidamente, por quantidade.

Ô julgamento da proposta aerí. fetto laroelladamenlr, oetide
preferida, a do «oltanto que prc«pu«er, por esortpto, raaoor abiá.
tiMento o offewoer artiajo do melhor qaialidado.

Nio comparreoeodo os ooneurrtBtee, ou sous iwpreBoota*ote«|
íi aprocia-)ão da propoaía entregue, corrwâ e«aa. â rercUa.

As propostas detréíto ser esoHptaB em tre* <3) niaui. aem
entenda» ou raauras, «wn oe pteçoo mencionados por aartons-., e
cm algarismo.

Os lMta-ates do pragas «ommereiaeo oxtranlMui devwão fa-
aer conatar da propOHta todaa as dwrpeaae de erotanjue, de*-
pacho, segnro, eml>aiunr«*m, «le modo «tte a mercador», fictut,
IhTe do qualquer oiiaa, deade que esteja embarcada, deade o«ao«
do correrão por conta do oompradep as demais despesas.

SocQão do Èiapodiente da escréteria da Inatruosâo do Ba-
Udo do EBpirito Santo, em 26 de Junho de MIA. •— Bmteml»
do Rezende Ptix»lo, JA-maitrr.

150 cart«lra.u c«oolaM«, de aoofirdO cojb o nkodelo ataaín,
aeodo -'30 Unra-thhO' maior, 160 tani*f>hrt YJiâdl» * K*

Tntimli «n Btiott» di ntnos
BIOGASTRINA

(Comprimidos toni-digestivos)
Nonc rttmtfiém

Btogãstrína revigora a vitalidade gas-
tro-intettinal cm atonia, fac voltar i
normalidade a secreçio dos órgãos
digestivos que recupteram o seu func*

cionamento integral.

Biogasirina é a vida do eslomaso

Mm^mmmkmLMM MM

C3EÍ2. 9B«

S duaUus de QMWras atmmtmmt paia. uw> de nr
devendo ser ártico 6é rtgrular qualidade.

ldft cont-adorae HiMlisi^iiliii, oom MO
100 tyiapUUM d* quaUdaden illinsis
100 bandeiras nactoaoes, d* lm.Ui)*».
60 pares de ferros pan oarteiMc, de atando ema- e, aagrrMa

aahrra apraemlado. .
. 30 pares dc ferros pata carlseiraii iinliii*li—i, endxuatoti.

SOO tinteiros com tampa de «Mal, pan uso soe tact&lnw,:
200 ditou dc vidro.  - ~^>

RA.TA.fi AN moHtT DA ""00A
on-Irt-V/l/All oa maia bem fal-
toa. — AVENIDA PA880S, 1t« Alfaia.

tea RMtUree da actualidade

DAMA DE COMPANHIA
| Mog* fruteoza dewia empregt) em cana
| do fajnilta distineti cerne, Orna. 06 cem-
paaitN ou -joeçmMÉa; kafeNtaetas éi-
na. assar-sc.-a Paia de "Búo/cb*, iV2..f tt

| RAIOS X
)>Mta>úti àè «Mede pmadel. tDdH.

pcaetmi Lw» c voa poma— im
GBAÇfl, da .-KSdciaáa «t» Hedietoa e Mm-

•íy^yL
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A cultura do algodão | Na cidade dos íilms
Os inglezes querem libertar-se da

producção norte-americana
(Coinnnnlcado cplntolar de Clurence

Jhibo-o)
LONDRES, junho, <U. V.) ¦— A

(ioclaração da liidopondoncia contra
o ulprodão doH Estados UnldoH fi o
grando iicontcclineiito om processo
nu Inglaterra. Rovosto-ao ella do
maior o mal» intorosaonto esforço cm
ngrlt-ultiirii coimtructora iiuo o mun»
do Jíiiiialn prcBoncIou.

Se u ilesldortitutn Cíir attingido,
enormes uiew< o* terra da África,
iictunliatnto IncultuH, produirlrão ai-
godão nufflclontc pura abastecer o»
teares brltannlcos que vivem boje, na
niulor parte, dependenteu dos Esta-
dos Unidos.

Us Inglezes estenderão o Bcu pru*
Jeclo de grando producção do ul-
goiluo â Inillu, niigiuciitanilo a arca
ora ali cultivada, tanto (jimiilo o per-
niittlreni aa coiuliijSes du solo o do
clima.

O resultado definitivo desuca dol»
projocto.l, 'lon.suiii as autoridades brl-
l.inulcus, será tornar todo o império
capuz do prover as kuuh necesslda-
des cm maioria du algodão.

Eimiuunto Isso o Japão, quo de-
pende dou Estados Unidos cm mais
dó metade do algodão que elle cou-
some, luta contra eondlijões natu-
mes adversas no sentido du obter
abastecimento mala próximo do palz.
Elle espera estabelecer uu promover
o estabelecimento de grandes plan-
taçCes na China, ou, falhando Isso,
poder comprar cada vez mais algo-
dão da Índia, caso se lornein reali-
dade oa planos inglezes rolatlvòs á.
grande producção Indiana.

A ofCectlvação do taes projectos
será coisa ainda para aiguií.i ounos,
o alô lá os Estados linldoa comi-
nuarão a dominar o mercado algo-
doelro mundial. E' um íaclo multo
problemático a hypothose de vir a
China a produzir realmente grando
quiinticlado dc algodão, na propor-
cão (|uc se desenvolve o consumo go-
ral, da mesma sorte que renta pro-
var sc-.as terras naturalmente apro-
veitavels para essa cultura na indlá

podem se estendei" multo alfim de cuo
representam actualmente. Quanto ã
África, porém, tanto no Sudan comu
no Sul. a ui inião dos peritos fi Úliu-
niltiçnionto effirmativa. Dizem eiie.-i

que íl cultura do algodão offerocil aü
possibilidades illimitadas, embora lia-
ja necessidade de grandes capitães
para os trabalhou prellminaroü do
construcção de represas, extensos
planos dc irrigação e dorrlbadà dc
enormes áreas:

Esses projectos- -de independência
algoiloeira da Clrã-Bretanlia nãu im-
pilciini qualquer idéa tle lioutllliltulb
contra o.s Estiulus Unidos, ncni de
doproelaeSo du algodão umerieanu,
nem o desejo dc pol-o fora du mer-
cado. Ao contrario, o projecto c in-
spiràdo pelo temor de oue a iiuius-
trio. tecelã do algodãu ingleza ve-
nha ella própria a ser eliminada) se
permanecer' indefinidamente na de-
pendência da matéria prima norlc-
aincricunn.

Os U-i-eir.es e loduti as pessoas au-
torizuilas no asslimpto anui provêm
Flniplosmento ".ue chegará o dia —
k*: njuJH cedo ou mais tarde, nãu sa-
bem digerem que us Estados Uni-
dos precisarão c utilizarão elles pro-
lírios a maior parte da sua produ-
cijão. o, consequentemente, disporüo
de muito pouco para vender aos ou-
tros paizes. A Inglaterra propuc-sc,
pois, a estai" preparada para esso
dia, venha olie quando vier. Elle pen-
sa ter o seu próprio algodão, pro-
ritizido na África, Índia e Egypto. E

Dr. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL 550 .10A0 BÍ1PTISTA)
Syphllis e moléstias doa oroàoa genito-

urinarios. Consultório: Visoonde ds Inhaú-
ma, 82, próximo á Avenida. Das 10 '/z as
18 horas. Norte 4.164.

CAIXAS D'AGUA
Uo chapa galvanizada n, 18.

1.200 lilros t(ÍOSOOO
i.llüO " 150S000

sou " inosooo
oou "  UOrJOOO
Este prei;o 6. só ate a insinuarão Ua no-

va rubrica,- quo será muito breve. .
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DR. CARLOS OSBORNE
Du Instituto de Hadiodlap-noiitico e
Hndiolhcrnpln do Dr. Manoel de
Abreu. Rua Kvaristo da Veiga,. 20;
próximo ao Tlieatro .Municipal. To-

lephono C. 4*43.
**V*9*io*o*****m*m*wf*m*m*m*m*m*^

pído bci* quo o Japão obtenha o bou
da China.

So os poiitofl estilo ongaiiudofl o
fracuõssatn u projecto da Afrloftj se
a Itallu o a China não acudlrum uo
apcllo, cntflo scra nocetwarla uma
dua guernia du grando-alllanua, nãu
liara a conquista do terroti potroll-
foraa ou aurlferaa ou doa altos
IdeucH, mus para a posso dos torro-
noj u-òlioaos ondo o «ul fi infalllvel
o u cultura 6 segura, A coisa C esta,
lia de chegar a togo,... ou então a
nude-rr. I'orquo afinal do contas, d
maior parto da população do mundo
quo bo rosto do algodão vivo em dl-
mus benéficos, onde «erlu portella-
mente oonforlttVol a riiupa quo truii-
xerani uu naoccr, t:u lhes fusrau poa-
ul vel vencer oa prejuízo») contra a
escutrsez daquelle uniamentu inven-
tado por occaslão (lu pequeno inel-
dento do Pariilao. l'arcco fantasia,
uma só dessa fôrma podemos dar o
relevo necessário ao facto dc que o
mundo, cada anno que patmi, mais
so upproxima da "fome" de algodão,
o que, do facto, qualquer dia a crlce
sobrevirá, r-e não se promover a cul-
tura du algodãu cm outras reglües
du terra, tal cumu a (J rã-Bretanha
cogita.

Calcula-se a população do mundo
em 1.Ü0O.UOO.0O0 de Indivíduos, dus
quacti apenas um terço no vefite
convenientemente. Ü bilhãu rcntaiiT
ic, presúme-se que usaria mais rou-
pus, so pudesse obtel-a na suu malòr
parto de algodão, porquo a maioria
delles vive em climas quented. Essa
população c.!-cEi'o dc anno paru unno,
ao rncvinru tcr.-iu que a producyuo
de algodão .'diminuo. Ulla ê hoje d--'
dozoaela por cento do que a mfidin
anterior a guerra. E' provável que
a producção dos Estados Unidos
continue a decrerreer, mas é certo
que uão augmcnturã, c por duns ra-
zões prlncipaes; primeiro, porque o
"boll-woeil"" continua as suas devas-
triijües; segundo, porque os ugricul-
toros do sul dedicam-fe cada vez
mais. a polycultura: em vez de plan-
tarem todas as mias terras de algo-
dão, destinam parte delia: a outras
culturas, por obterem da variedade
ile producção maia lucro do quo com
a. cultura exclusiva do algodãu, mes-
mo n.uando e«tc produeto attinge «os
mais altos preços."Mala eloqüente do que tudo Issc.
porém, são o.<) algarismos quo mos-
tram a proporção cm quo, do anno
para anno, oa Estados Unidos au-
gn.çntam o consumo dus oeus teá-
res e diminuem a aua exportação.

A Inglaterra cogita'do duas pro*
videnclus por não se ver colhida na
"fome" de algodão, que sobrevirá fa-
lalme-nte a continuai- o tendência que
ora so revela. Essas duas medidas
são:

I — Um projecto colossal de ir-
rlgagão do Sudan, afim de adaptai-
1.000.000 dc aci-.*8 de terra li cul-
tura du algodãu. gaslandu nisso
07.nou.000 dc doilares, capital pai'*
lieulai- apoiado pelo governo.

- — Uni projocto de grande trulo-
nização no sul da África, onde, se-
sumiu o parecer du chefe do gover-
no ÉSul-ufricano, general Sumiu, pu-
de ser pruduzidu todo o algodão de
quo careça a Inglaterra.

A primeiro, parto do projecto con-
cernento ao Sudun consta da con-
strucção de uma barragem no Nilo
Azul e a Irrigação do 300.000 acres.
Represas e eanaea e extensões Irrl-
gaduraa eompleiiieularcs, Irrigarão
1.000.000 de acres entre o Nilo Azul
e Branco, nu grande valle abaixo de
Khartuni.

No outro projecto — Colonização
da África (lo Sul — o governo já
gastou a somma do II.500.000 dulln-
ros com a construcção dc represas
para irrigação. Empresas partícula-
ros estão mandando pura ali coloiil-
«adores — jovens agricultores ingle-
•lhe ,quo so preparam cm escolas
agrícolas; e o governo está prom-
pto a construir novas represas o ca-
naes dc irrigação nas grandes zonas,
logo que cheguem novos plantado-
res.

r**m*m*>o*m*m*lim*>'*m*o*m*^^

Os segredos do officio eo film "Maria IH"
(Commuhlcndo opiatolur do Harold

E, Sv.lr.lu*!")

HOIXYWOOD, maio, (U. P.) —
Nenhum outro rumo do negocio no
mundo comprelicndo tão nltldunicn-
to u valor do publicidade melhor do
quo a ' Industria elnematogruphlca.
Ella vivo da propaganda o cada
"Studlo" tem um corpo do rodacçáu
geralinento composto do antigos Jor-
niilistas, —- encarregado da tarefa
do Informar os onthuslnstas cinema-
tographlcos sobro tudu que diz res-
peito* ãs graciosas novidades da
"flliiilandla".

"Mau ha uma phase da publicidade
quo não ú — nadd lucrativa pura
a industria, — trata-se da publica-
ção do "segredos du ufficio". Com
excepçãu Uos escândalos nos círculos
elnomatogruphlcos nuo, do quando cm
((liando sãu publicados detalhada-
mente,'a publicidade dada aos "so-

colíIçã^
PRATICA DE
AVAI.I""Rlr.D"

XA "ESCOEiA
CO.ILUERCIO

Com multo brilhantismo, teve Io-
gar hunlem, ás 20 horas, a curomo-
nlu de collação de grão dos dlplo»
mandos do 1923, pela "I-Ik.-oIu Pra-
tica dc Cunimerclu Avalfrcd".

A sessão foi presidida, pelo Jr.
Avelino I.opcs. que teve palavras de
agradecimento a todas as pessoas
que compareceram aquelle aetu.

Fórum, depois; entregues us diplo-
ma:; nos seguintes srs.: Jullo Fcilnto
de Oliveira, Rodolpho da Silva Mou-
ra, João Alfredo Silva, Álvaro de
Souza, .losfi Scliclnkrriaiin, Rubem
Fuutes M*oníelro, Luiz Fabrlelo Sil-
vu, ,lusé nibclro da Silva, Aristides
Lisboa, Newton Daçheux, Arnaldo
Moreira Donat. Edmundo de Oliveira
Paulo, Joaquim A. linchado, Hánocl
"Moreira da Silva, Erwln Thieme,
Antônio Teixeira. Maxlmhio Cruzei-
ro, .fuão de Dcuu Freitas, .Tonathus
A. 1*. dos Santos, Henrique Braga,
Shlzno Ikcdn, Anthero flodrlgues,
Carlos Gomes de Lemos, Luiz Ralles
Vieira, Francisco Marques c .Manoel
Antônio Teixeira.

•Dada a palavra uo orador da tur-
mu, pronunciou o sr. Henrique Ura-
ga um discurso, uuncitando os seus
collegas au cumprimento du dever.

O uradur fui secundado pelo pa-
ranympho, dr. Pinto da Rocha que,
em seu discurso lembrou aos novéis
coiitabilistas a asperoza da. profissão
que abraçarum, uo par da belleza
que a mesma apresenta, em seu eon-
juntu de especialidades e que deter-
minam uma boa escripta cumu cha-
ve da grandeza da Pátria.

•Au espoucar du "champagne" as
referencias elogiosas feitas á im-
prensa pelo dr. Avelino l.upes, fo-
ram agradecidos pelo sr. Álvaro Vu.-
lentim Gomes, nossu companheiro
de trabalho;

Terminou a festa com um baile
que se prolongou animadamente atfi
á madrugada.

CONTRATOS NÃO FIRMA-
DOS COM A REPARTIÇÃO

DE ÁGUAS
IIUSTITUIÇAO DE C.YCÇôES

Ao ministro da Fazenda, o s".
Franolsco Sii. titular da pasta da
Viação. sullcitoii quo sejam restlltll-
rios' as wguintes eauçües, deposita-
das nu Thesouro Nacional, comu ga-
rantia de contrates com a Reparti-
cão dc Águas: de 2:000$, a R. Pe-
tersen & C. por ter sirlu annuüada
a. concorrência para fornecimento de
itiuleriiil metallleo, doatlnadu ús
obras iirgentosi de quatro apólices
de UOOUÇ cada uma, a .1. G. Perei-
iu &C. per ter cumprido fielmente
ao fttie se obrigou na propoBta para

I fornecimento de artigos diversos, em
i lti2;i-, de I! apólices de ^rOOlií cada

uma, a Henrique Braga ít C. por
nãu ler sido aceita a sua proposta
paia fornecimento de artigos de o»
pedlente o diversos. ,á E. I"'. Uio
il'Oili-i>. ern II12II: de ti apólices ile
J:0t'0$ cada uma. à Empresa lnilus-
tnal Kiindiijão Guanabara, Llniitada,
por nâo ter sido aceita sua propus'*
ta na concorrência de materiaes pa-
ia a referida; Estrada: de H:000$,. a
Soares uus Santos & C„ por nãu ter'
sido aceita a proposta para- forneci-
irieruu de .irilhos; de 2 apólices dc
1:000? cada uma. pela proposta não
aceita, para fornecimento üo tubos
espeelaes.

¦ :•:

CCTÍ1W! ÍIPÍ1 Digestões dirrioels —
L D I U III H U U gastrites — dôr o pe-
mi du estômago —vomllos, prisão de ven-
tre, nulas, etc, Irata-.KC com fli.vlr Eupe-
ptlcu do rir. Bcniclo de Abreu — 1 caltx
ii» fim do -cada refélçSb, A' venda em to-
Uns as pharmacias do , Prasil o no Uepo-
pilai-lo: Drogaria •'Baptlsta Rua I» do
Marco, 10 — Uio dc Janeiro.

a melhor injecção mercurial,. no
tratamento da syphills, cfficacia e au-
sencla absoluta de dôr, attestadas po-
los grandes clinicosr Profs. Abreu Fia-
lho, Rocha Vaz, Henrique Roxo, Aus»
trcgesilo, Bd. Magalhães, etc, etc.

VEJiOEi Rodolpho Hess & C. —
63, 7 de Setembro.

Ç WS PARA SENHORA Gosto - Dls-
 tlncçao -

Elegância — Modelos orlginaes — Pre-
fos módicos. Visitar o modesto ateíier da
M0(li5ta Francena Mme. JEANNE BARD, ii
rua 7 de Scicmbro, 211, 2o. Encoiiimcn-
daa e returraas. Preços módicos;

A MONARCHIA
ALLEMÃ

, o

A resolução da associação
dos officiaes allemães

(Cormniinlcado eplstolnr Uc Carl dc
' Groat)

iBEULl-M, junhu pi/j P.) — O Uai-
ser Guilherme 11 nunca mais subirá
ao-throno da Allemanha, tanto quan-
to isso depender" dos officiaes alie-
mães.

A "Deutsche Officiers»-Euiid", a
mais importante organização do of-
fioiaes do antigo exercito imperial,
segundo fui infurma-da a "United

Press", votou uma moção contra o
ex-moiiare.ha. Levantou-se no seio
dessa associação a questão do saber
so ella favoreceria ou não a volta
de Guilherme, e não chegou a um
terço o numero dos que votaram a
favor.

Xo que respeita ao movimento
•ofonarchista ua Allemanha, a acção

da "Deutsche Ufticiers Bund" 6 ex-
treinamento importante. Irlin pri-
meiru legar, elle revela que o gran-
de contingente dos ufticiaes está
abandonando a antiga concepção,
quo estubelociu a indissolubHidade
do juramento prestado ao impera-
dor; cm segundo logar, 6 significa-
tlvo u facto dos próprios monarchis-
tas "enragés" haverem adoptado os
sentimentos quo desde muito expe-
rimentado pelo povo em geral, isto
é, ü- convicção não se deve sonhai*
com a possibilidade da restauração
do kaiser.

A "United Press" sabe que a
"Bund" dos officiaes é inspirada por
dois motivos principaes: primeiro, u
desgusto causado pela fuga do kai-
ser para a Hullan-da na hora da in-
certeza, muito embora tenha elle sido
aconselhado a isso por 

"altas 
palen-

tes do exercito; segundo, u facto de
haver casado com a princeza Her-
minia, tão precipitadamente após a
morte da imperatriz.

sredos do officio" 6 a. coisu que mala
tem prejudicado a Industria do tltas,
o o st*. Georgo Slolfonl, dlroclor cl-
noiiiiitographlco do destaque, doela-
rou-so contra esso uystema.

Palundo contra u publicação du
dolallics quo sô sirvam para "dos»
trulr a lllusão do palco" o ar. Mel-
fonl dlsae:

"A divulgação dua mothodoa om-
pregados no fabrico dos dramas da
tela está arruinando o drama clno-
matographlco.

Sem duvida alguma ua "fllms" ai-
eunçam exito, uu não, conformo a
Mutuo quu conseguem criar. Essua
fltua têm a lllusão por base, — o
nem olla teriam poucas probablllda-
des du exilo, Uu upolo o ulvitru sug-
gerindo no artigo recentemente pu-
blleado numa revista clncmatogra-
phlcu, — fazendo vêr quo o fecha-
mento du "Studlos" uuu visitantes
era um pussu acertudo. .Mus os de-
talhes dos "segredus do officio", pu-
bllcudos nos Jornaes o rovlstaa tèm
conseqüências muito mais deaastra-
das, Os meios empregados no íabrl-
eo de um, "film" conslltueni um ao-
gredo do ufficio e deveriam ser guar-
dados em segredo, pois o ambiento
mysterloso que envolve a fabricação
das fitus constituo o "artigo princi-
pai" de "stock" da, industria, clne-
mutugruphlcu.

Eleonor Boardmun, quo foi esco-
Hilda pura desempenhai* o papel dc
"Klupper" (moça iiltra-modcrnista)
nu "fllm" ".Mary the Third" (Ma-
rla III), viu-se repentinamente ubrl-
gadu a augmeiitar em dez libras o
seu pesu. Afim de fuzel-o ella foi
passar dez dias na Casa do Saudo
umlo u fizeram seguir uma dieta do
leite.

A engraçada "estrella" "lamenta"
como segue os seus "padeclmentos"
na "Sanitarium" (fusa de Saude):"A "Sanitarium" é um grande edl-
ficlo .branco, construído nu cume do
uma collinú, a cúr 0 s.vmboliea, poiso unlco alimento disponível ali 0 o
leite. A casa 6 tão alta que se podevêr todos us cartazes nu Sul dc Ca-
llíorniu...

"Ao cliegui* o doente elle (ou ella)
é pesado c tem de pagar — udeanta-
danientc — a sua estadia de cura.

Depois disso elles lhe deitam
cama, informando-o que vae
uma temporada esplendida...

lSu só queria saber o que entendem
por temporada divertida.

"De trinta cm trinta minutos elles
lho obi-iga.m a beber um copo dc lei-
te. liu nunca tinha cumprchemlido
quantas meia horas faziam um dia...
Os primeiros seis copos não aborrecem,
mas depois o doente (ou a doente) co-
moça a cogitar de pastagens... Ao
décimo copo começa-se a pensar em
Uícticiniot*.

"Todos os quartos tèm um rece-
pior radiogra.phk.-o. :w unia bõu idéa.
O doente fica deitado escutando as
irradiações das cotuçOM ün bo'.sa cte.

'.Mas, qüiindò a estação irrudiadora
começa a irradiar uma musica atira-
ente ou uma conferência divertida,
ou qualquer outro "numero" agrada-
vel, chega u "Xurse" (enfermeira),
dizendo 'que é hura de bebei- niuia um
copo- dc leite, — e o doente tem quo
desligar us receptores. ,

Depois do <iuatru dias na "Sanata-
ruim" a maioria dos doentes comera
a escrever poesia I

Um dos doentes disse:
"A minha saudo melüiora diária-

mente porém, a dieta dá a impressão
de que estou sendo transformado em
manteiga..." (Cumu eastigu fui obri-
gado. u beber muis um copo dc leite...)

"Mus 0 uma optlma cusu do saude
c o meu peso augmentou dez l/bras
em dez dias.

"Quando .regressei ao "Studio" ve-
ilfiquél ter sido cm vão u minha dio-
tu, pois o iiobso director sr. King VI-
dor tinha visto uma "Flupper" nm-
gra e, pensando a ultima hura que
talvez uma "Flapper" magra, convi-
ria muis do que uma gorda nu film,
estava tentando resolver so deveria
mandar me seguir uma outra dieta
uflni de emmagrecer, ou se eu deveria
seguir um.curso de gymnasticu com o
mesmo objeetivo.

na
passar
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\0 BLOQUEIO ECO-
! WMIC0 E COM-

MEROAL
A Liga das Nações irá dar
forma definitiva á sua única

arma
(Commuiilcado i-plsiohir du llcnr)-

Wood)
GUNEBRA, junho. (U. P.) —¦ A

Llgu daa Naçfles espera poder, na
próxima, Assembléa, a rounlr-so om
aetembro. dur ileflnltivamento -fôrma
â sua unlca urina, o bloqueio eco-
r.onilco o commerclal dctormlnado
no artigo 10 do Pacto, da mosma
Liga.

Comquanto a Liga nunca fosse
chamada a pôr cm exoeuçúo esae
artigo, os hoiih membros reconhecem
quo mula cedu ou mais tardo surgi-
rão casos Internaclonucs que exijam
a suu appllcaçfio. Lembra-se quo o
ex-prlmelro ministro da Grã Brota-
nha sr. Lluyd ticolge, em unia oc-
caalão ameaçou a servia de recorrer
au bloqueio econômico Internacional,
por Intermédio da Liga, afim do ob-
ter a solução das difficuldadcs que
nu. época oxlstiam entro cese pulz e
a Albanlu.

A Uemura em dar a essa d.isposl-
ção du pacto da Liga daa Nações
uma fúrma viuvei, é devida uo faeto
lie ter a Segunda Assembléa da Li-
gu das Ntiçüca introduzido numero-
soa emcrfdas, afim de aperfeiçoar o
artigo.

Taes emendas entrarão cm vigor
sômeulu quando forem ratificadas
por duls terços dus membros da LI-
ga, incluindo todos os estados repre-
sontadoà no Conseihu da Liga,

Até agora» foram recebidas vinte
í-utiflcuções desses emendas, espo-
randu-sc que por occaslão da proxl-
ma rouniãu da Assembléa, em so-
'lembro, tenhani-so obtido todas as
que são necessárias, afim de dar-lhes
a devida execução-quando tur neces
sarlo applicar a unlca medida cocr
eitiva de que dispOe a Liga.

Com excepção do artigo der:, (
dozeseis foi o mais discutido, polo
motivo de que cm sua fúrma ori_
nal .podia scr interpretado como
¦dando ao Conselho da Liga as attri-
buições de um aupor-estado.

Allegava-so cgualmente que o ro-
ferido artigo supprimlrla os direitos
soberanos dos membros da Liga nos
casus em que esta tivesse que decidir i
sobre a applicação do bluqucio eco-
uomicu aos membros recalcltruntes.

Da mesma fôrma que o artigo dez
tOra interpretado no sentido de não
obrigar os membros da Liga a qual-
quer acção contra a sua vontade so-
berana, espera-se que o artigo deze-
seis' seja finalmente julgado satis-
íutor-io por- todos os paizes que fa-
zem parto da Liga.

Lm sua íónua definitiva o artigo
dezeseia attrlbuo ao Conselho da Li-
ga dus .Nações o dever- de julgar cm
primeiro logar se houve violação do
paetu e onde so dea a violação, e,
em caso affintiatlvo, recommendar
a todos os membros da Liga a data
em quo deve iniciar-se o bloqueio
econômico contra o estado donun-
ciado.

O artigo dezceoia, como fora
emendado, especifica, que a pi'e-»ão
econômica comprehende a suspensão
de todas as redações do commereio
e financeiras com o estado castigado
e a prevenção dc quaesquer relações,
commerciaes, financeiras ou pessoaea
entyc os cidadãos das nações perten-
centea á Liga o os do paiz que so
trata do perseguir, embora seja ou
não membro da Suciedado Interna-
ciónal.

Finalmente, apesar do que so acre-
dita no exterior, as emendas intro-
duzidns dc maneira, nenhuma anuul-
Iam u direito da Liga de fazei- uso
das forças militares, navaes e aéreas,
átini de tornar offec.ilvas aa suas Jis-
po-iiçõe.s sobre o bloqueio econômico.

O texto final do artigo determina-
rã que o Conselho da Liga recom-
monde a todos os membros da Liga
os effcctlvoa com que devem contri-
buli* afim de realizar o esforço com-
muni do obrigar o estado rebelde a
cumprir o pacto da Liga.

No ca-so do artigo dez. as nações
não podem ser obrigadas a tnmar
pinto em uma acção commum con-
tra a decisão do seus respectivos
parlamentos.

RADIO-JORSMAL

NOVO CIRCUITO DE DUPLA AMPLI-
FICACÃO

Já no« temos referido oo methodo
do dupla ampllflcnção.

liaremos, hoje, segundo "Tho Wl»
reless World", a dcscrlpçSo de umu
montagem do dupla amptlficaçüo,

c;.<S
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Delector, dt galem

nãu comportando mais que
lâmpada e uma galena detectoru.

O circuito da lâmpada não apro-
senta nenhuma novidade, e comporta
uni nnodo necordado para a am-

pIlflcuçAo Uc nlta freqüência, umtl
galena dotectora o uma etapa do
iimplltleação, do baixa frequenolu,
por Intermédio de uni transformador.
A reacção se fu::, pela bobina do
placa Gou bobina II, ambas do
egual valor, sobre a bobina B, Inter-
callada no circuito do grado da
lâmpada.

A direccão dos emolamentos da»
bobinas deverá ser culdadooamento
observada. As bobinas C o D rea-
gem, ambas, sobro U, para augmen-
tar a intensidade du slgnal; mas,
quando O o 1> so approxlmatn uma
da outra, produz-so uma neutraliza-
ção mutua do sua reacção sobro B.

Quando G c D são párallelas, n
reacção é mlnlniuin; quando C o J>
são perpendiculares, a reacção é ma-

umu xinium; mns essa posição, geralmcn-,
te, não é possível.

Investlgur-sc-ã, portanto, uma po»
slção intermediária susceptível do
dar uma bôa reacção.

RADIO TELEPHONIA
APPARELHOS RECEPTORES E TRANSMISSORES —- PEÇAS SOBRESALEN»

TES E ACCE880RIOS
LIGNEUL, SANTOS & CIA1 Largo da Carioca n. 6, 1° andar

 RIO DE JANEIRO 

RADIO-TELEPHONIA
APPARELHOS RECEPTORES

Para ouvir os Concertos, Noticias, Discursos, irradiados diarlamenU y«la
Estação Marconi, dt Radio Socwdado do Rio da Jansiro

COMPREM OS APPARELHOS

MARCONIPHONES
Receptores de galena e de válvulas de todos os preços

AMPLIFICADORES - ALTO FALANTE?
PEÇAM CATÁLOGOS E INFORMAÇÕES OA

C." NACIONAL DE G0MMÜN1CAÇÕES SEM FIP
RUA Io DE MARÇO 107 — Rio de Janeiro

CAIXA POSTAL 128 :,. TELEPHONE l NORTE:

Escola para Chauffeurs
Km virtude da próxima mtidauça da sfi-

do para o predio próprio á Avenida Salva-
dor üe i-à, resolveu u Dlroclor ú.n Eseola
para Chauffeurs, cum sedo actual a rua
Rlacliuelo n. 38a, fazer reducç6es nos pre-
c,oá ilas matrículas dos dlfforentea cursos.
Mlnlslrani-so Inslriicrões n domicilio.
Friniipieii-se enlradn ao distineto publico.
l)ii'l.laiii-.-:e para a rua Illacliuclo n. 2i2 —-
Pliono Norte 0319.

A NOVA DIRECCÃO
DAeu star

convida V. Ex. a fazer uma visita aos
seus vastos Armazéns das Ruas Gon-
çalvcs Dias, 69 o 71 a Uruguayana, 82

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

de aua residência.

MARTINS MAU) ü CM.

ULTIM08 MODELOS DE
FOGÕES A GAZ ALLEMÃES"PR0METHEU8"
ECONÔMICOS E HYGIENICOS

BRANCO!) K THETOS

tí
GASÀ CARIOCA

Papeis pintados, vitraux e congoleum.
A maior e mais bella collecção no gênero.

ForraçÕes artísticas. Amostras e orçamentos
a domicilio.

Os nossos papeis, approvados pela Saude Publica,
obtiveram um grande prêmio na Exposição.

Internacional.
Acabam de chegar da Bélgica as mais modernas

creações em VITRAUX.
Rua da Carioca 19 — Telephone 1940 Central

Jp-ff
ÍÜÍiHii(^V

ACABAM DE RECEIIER KOVO SOR»
TI31ENTO .

CASA HAMBURGO
EWEL & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRADAS, 44
TBLEPHOXE XOKTE Í988

ran SEM RIVAL PARA VERMES INTÊSTÍNAES
ENÉRGICO PURGATIVO E IROFFTERSIVO

Único representante: ORSINI VARGES MELLO
RIO CAIXA POSTAL 230-3

AVENIDA 28 8ETEMBRO, 19 — TEL. VILLA 6260

Internato, «eu-.Materr.ato e exter
nato para aiealana-

K. 1BITURUNA ia* - Phsne V. 2388
Uduuai;ão Intellectual, artística c

multo especialmente moral, Ensino
da arte culinária, de trabalhos de
agulha, curte do vestidos, confe
cção do chapéos, etc.

Estão abertas as matrículas dae
8 as 11 horas.

PEÇAM PROSPECTOS

CLINICA. OE DOENÇAS DO RE»
.'-. CTBBI-É.ANTJ»

Tratamento ciacclal ladolor daa
HEM0RRH0IDAS

•era opernçllo.
DR. RAUL PITANGA! SANTOS

Passeis, SC, sob., de 1 aa 4

METHODO DE COUTE ROUPA
homem — em portuguez

IIS. 12»000 'j
IliJOU DE I.A MODE . . . S$5Ü0

no typo do M. Demaln, checou
o n. SO

JOllKAES para BORDaii, avulso e cm
nsslgniiliiru
FIGURINOS

sempre novlündea

CASA REYNAÜD
nua dos Ourives n. 57

Doenças TraUmiento <*aarhi-
doso o rn-jMo irna-i-
lo Bossi-rel da mo-

venereas TT****?^
oómpakjmtjmui na,

urethra, prostato, (t-eiJculos, Iwsic».
rins. utero c otários: dn sirphHfg, rta»
cancros motes, das mlesütcs, etc.,
pelo 1>R. JUIiiO Wl MAOUIM). á
rua da CARIOCA 54 - A (do 8 áa
11 « de 1 ás 6.)

DOENÇAS
DE

ÕIMBOS
GARGANTA

NARIZ
. BOGGA

Cun gsmtMf
i rápida ds

OZEHA
(Mdflz di lariz),
írocissi Inteira

mente me
dr. ¦nuca oe LEMOB

profeaaor livre dsata «apecialldade da)
Faculdade de Medicina do Rio de Ja»
nelro. Consultório: rua da AaaamblM
ii. lt. «obrado, dáa 12 ts S da tarde.
Tclepbone Central 1587.

um
y****»*,********»********^^

MÂes
Qnerels a saudo ac vossos filhos?
Qnereis vê.»!» fortes o sadiòu

Dae-lhes o

VERMICIDA CRUZ
que 6 o melhor remédio para ei»
pulsar oa vermes (lombrisaa),
que silo os perigosos Inimigos da
saudé das crlai-sas.- - ^-^

Depois dt.o "usar,, as orlajiças
tornairi-se* alerres, o somno aoce-
caldo, desapparecendo as convul»
sBes, eólicas, etc. Drogarias c
¦pharmaelas.

Rua do Livramento, 72
FELO CORREIO. 3*260

méroafm*õt*o*m*o*m*oí*m*m^

Leilão de penhores
24 de Julho de 1924

CASA G0NTHIER
Fundada em 1SS7

HENRT at ARMANDO
ii — RUA LUIZ DE'CAMÔEU — 4T

Fazem leilão dos penhores veasidos
e avisam aos Srs. mutuárias qne po-
dem reformar ou resgatar as susui cau-
telas até a. véspera do k-ibi».
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Teíegfammas e Ca*tas dos Estados -:-
¦
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Da Parahyba
O SERVIÇO POSTAI; AINDA NAO

ESTA' NORMALIZADO
' PARAHYBA, 12. (A.) — Ainda

não poudo sor normalizado o sorvlço
.ponlnl douto Estado i-nli-i- us OBtilÇSOfj
limltrophes com o do Rio tirando do
Norto, quo «o achava Interrompido
dovldo ás grandes chuvas u Inunda-
cües havidas om março o abril desto
anno. Haso serviço está, entretanto,
sondo folto do melhor modo possl-
vol, tendo quo sor vencidas grando»
dlfflculdudiis.
DH1-X.OU O. DEPUTADO WAl.l'R._.

DO LEAL
PARAHYBA, 12. (A.) — Chotfoll

a cala capital monsenhor Walfrodo
" !

Loal, doputado foderal por esto Ks*
tado,
Do Rio Grnndo do Sul

COMMISSÕES NA BRIGADA
MILITAR

PORTO ALEGRE, 12. (A.) — Fo-
rum commlsHlonudOH no posto do to-
iioutcH coronéis da Brigada Militar
do ..«tudo os onpltão» Instriictorcs
Emillo Liii-lo Eslavos, João do Dous
CuiiiiijuiTo Cunha o Arthur Octavla-
no Travassos Alves,
Do Ceará

<_» DESFALQUE DA RÊUE DE
VIAÇÃO

FORTALEZA,'12 (A.) — O "Jor-
nal do Commerclo", órgão do partido

1ARG A -M E ...DEIXA-ME GRITAR!.

oxmom sm nom
É O MELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS OO

PEITO"- COM O SEU USO REGUtAR:
A tosse cessa rapidamente.
As grippes, constipações ou defluxos, cedem

e com eMag as dores do peito e das costas
Alliviam-se promptamente as crises (afflições)

dos asthmaticos a os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

As bronchites cedem suavemente, assim como
as inflammações da garganta.

A insomnk», a febre e os suores nocturnos des-
apparecem.

Accentuam-se as forças e normalisam-se as
funeções dos órgãos respiratórios.
O ______ 3 Oodb t?nconrr*g.-as? nas Ph^n—iaciAô

2.-

3."

5.»

Alvim & írenas— Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo
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Ar^TE-MOr^lTEIVl
| 10192  SOO:000$000 !

VENDIDOS NESTA FELIZ CASA
Habilitem-se para as exíracções futuras i
14, R. SACHET, 14 |

^mirnmiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHi.ii.

r- j_•*: n____\___^t

acolollflta, publica uma nota offlcio-
sa da Rfldo do VIoqUo Cearense, dos-
mentindo cabalmcnto nntlctun publi-
cudiiH om nlsuns Jornocii do Rio, nas
quuoH ho d li havor sido doscoborto
um.Krando dosfiilquo no Almoxarl-
fado daquella rapartlsio federal.

A referida nota oasegura tratur-ao
do nm oxpodlontii com o qual no pro-
tondo forlr Injustamente a udmlnls-
tragüo iictual du Redo do Vlaçtto
Coaronso.

A niCHina nccuaacão — continua o
Jornal — Jã bavla sido dctrniontlda
om maio ultimo, por vairloo Jornaes
coareiisos, Incluslvo do nuo estão ln-
tol-ramonto alheios ti política..

p**0$***********t*%**0

Cartas dos Estados
EXPEDIEN1E

Tendo chegado .ao escripto»
rio do O JORNAL, varias re»
clamações, todas ellas do»
cumentadas, de que S1LVINO
MAURÍCIO MEIRA, nosso ex»
agente em Parahyba, está cor-
rendo os Estados do norte do
paiz angariando assignaturas
para esta folha, declaramos
não estai* esse sr. a isso autori-
zado, e serem falsos os talões
de recibos por elle empregados.

Valença (Rio dc Janeiro) .
Realizou-se nesta cidado, o onlaco

matrimonial do Br. José Braga Netto,

E' dever de todo homem
assegurar o futuro do suu Cum.lla.

Assegure-o V., adquirindo a terra
ondo localizar o seu lar, a qual fi
vendida com aa maiores facilidades
pela
COMPANHIA TERRITORIAL OO

RIO DB JANEIRO
Rua du Assembléa, 79—Central 2351

Táos Je ferro galvani-
saios connexõBs

Parafusos para madei-
ra, de ferro e latão

| Comp. Nacional de Electricidade
Rua da Quitanda, 45

Casa Guiomar
CALÇADO DADO

A MAIS 11.VHATK1HA DO BRASIL

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA. GUIOMAR lnn<_a no merca-

do mais umn marca dc aua crlacfto
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para fubá

séíèk
M: HILPERT & Co,

ItlO DE JANEIRO

suo PAULfr Rua S. Pedro, 100 mmv-ui
Caixa postal 1847 Caixa postal 202(3 Caixa postal 11
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t/ERMES usem ABROL
ÍFFEIT0 SEGURO - NãOlE; TÓXICO

NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Pedidos a F, Spino — Rua Andradas 59 —Telephone! Norte 2112

RILHOS
STRUrJTtTRAS MBTAU,IOA6, IiOOOMOTIVA-S.

TURBINAS A VAPOR, DB
S. A.. JÒHN GOORERILt"•'< V 

ii"
.ÚNICOS R1-IPMS»OTAIOT_BS .

F. de Siqueira & C. Lia-
RUA I' OE MARÇO, 31

TEI.. NORTE, 2886.

HA-TA-CLA-i

Em vnqueln cacúrai

de il, 17 I -li .. .. -. ' «USOU
dc n». 27 a 33 .... 6fS0O

dc n». 33 a 40 ««600

Bnvcml«ailnm

dc ns. 17 a _!6 .. ......... 8*000
de na. 37 n 31!  10*000
dc nu. 33 a 40  llifOOO

Pelu Correia, mais 19500 por par.
Rcm-rltciu-Hc catalogo;, illustrndoa.
tiratis paru o Interior n quem os»»u.

Ucltur.

1'edldoa a

JTJMO UE SOUZA,

». joeaoi IOBOI

I TODOS OS APPARELHOS DE
jj ELECTROMEDICINA E

ELECTROCHIMICA

Companhia

ESCRIPTORIO, DEPOSITO
E VENDAS

L88 

Rua Primeiro de Março 88 I
RIO DE JANEIRO li

sionoi iQ-aocaasU
MACHINAS-MACHINAS

Nao comprem... nüo venüam... sen»
nos consultarem. Temos quantidade c va-
rlcdade om nosso armazém e deposito da
rua Santo Clirlsto, 856. Temos pessoal le-
clinico, correspondentes cm todo o' inte-
rlor, sc V. S. deseja adquirir alguma ma-
china o olla exista, Ilio será olTerccIda
em melhores coi)dlçOos, graças ao contra-
cto dlrecto em quc nos achamos com todos
os Interessados no artigo. So deseja \ren-
der alguma machina, escreva-nos ou nos
teleplione, será attendldo com presteza.
A.'Oonçalvos ít Barros, rua Frél Caneca
n. 45. Tleplionc: Horto 2.660.

SIQUEIRA CAVALCANTI ft C.
CASA BANCARIA SOB A PIS»

CALIZAÇAO DO GOVERNO
FEDERAL

DESCONTOS E REDESCONTOS
,\ccllam-«c depoaitoa a praso tlxòcom juros vantajosos

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

estimado funccionarlo da 15. F. C.
B., com u Henhorlta Iznnhi Medel-
roH, Irmft ilo hi". Cyro ModelroH, of-
flflnl do ro_rtBtro ulvll om Juparanl».

A corotiionla tovo logar nu rosl-
dencia da nolvu, íi rua d»". Nilo Po-
«.milia !>!), iioniln padrinho»» ob uri».
Ruul Bopulvoda o HQiilioi-a o Josi
Ferreira do Abrou o senhora.

Acaba do sor íouhada a saro
dU nilHHH «¦Htlli;íill.

Agora, não «era tilo facll lr-uc uté
lil, como pussateinpo, pois, cada ln-
srosso, segundo ouvimos, custa UOO
rela.

Dovemos essu melhoramento ao
sr. d»-. José Jardim, ongonhclru da
<l.a rti-HliioncIa.

Fullocou no dia 115 do mez p.
passado, nosta cidade, o si*. Anto-
nlo Vieira Camargo.

(Do correspondente).,

Camocim — (Bahia).
Foi entlironiuudo solemnomento

om a casa do rosldoncla do estima-
do casal Joio Huptlsta da Ponto e
Anialla Morei da Ponte, o Sagrado
Coruçi.o do Jesus, cujo acto foi as-
ulstldo polo nosso bcmqulsto vigário
padre José Augusto da Silva, tendo
comparecido ao religioso acto mui-
tus pessous gradas desta cidado,
dentre us quaes destacamos as se-
guintes: Coronel José Philadelpho
Pessoa,do Andrudo o exinu. família,
coronel Francisco Nelson, prelelto
municipal o familia, José Severlano
Morei o família, coronel Ozéas Pln-
to o família, Manoel Saldanha de
Brltto Junior o família, d. Carmella
Cavalcante, d. Francisquinha b.us-
tachlo, d, Argentina Morei, d. Rita
Trevia, major Antônio Porphitio da
Ponte, José Rodrigues da Silva o fa-
milia, Ildetrudes Cavalcante Rocha e
família, capitão José Ernesto Galvi-
no, Antônio Mariano, José Eufraslo
do Mesquita o família, José Agos-
tinho do Souza e família, Pedro Mo-
rei o família, Francisco Morei o
muitos outros.

Terminou a festividade do glo-
1-loso S. Joüo Baptlsta, quo tevo lo-
gar em Nova Fortaleza, do muni-
eiplo do Granja, sendo encarregado
da festa o sr. João Saldanha de
Brltto Filho, vereador da Camnra
Municipal daquelle visinho munlcl-
pio, tendo compai-ecldo a ultima no-
vena o o dia da festa grando nu-
mero do pessoas de diversos pontos
do districto, da cidade do Granja c
de Camocim.

Ao quo somos Informado o ca-
pl-tao. Jotto Saldanha Filho, preten-
de dentro em breve construir na-
qucllu localidade uma egreja ondo
será padroeiro o Glorioso S. 'João
Baptista.

O coronel José Nicolau F. Ca-
valcanti, íigura om destaque no nos-
so melo social promoveu uma sub-
st-rlpyão em favor dos filhos do
pranteado jornalista Deolindo Bar-
roto Lima, ultimamente assassinado
na visinlia cidade do Sobral, cuja
subscrlpgilo attingiu a somina de um
conto do réis.

—. Está neste porta o vapor "Ca-
mocim" ile propriedade da Impor-
tanto firma J. Adonias & C, desta
praga. Esso vapor chegou dos portos
do Fortaleza o Aracaty.

Falleceu em Sobi-al a senhora

¦ «

d. Mnrla do Llvramonto Mondes, os-
posa (Jo voronel Antônio Mendes
Cnrnolro, prefoko municipal da-
quolla localidade,

—¦ Transferiu sua residência desta
para a cidado do Sobral o capitão
Manoel Vlanni), quo até então com-
merclava cm nossa praça undo sem-
pro gosou do estima o sympathla
geral do tudos.

— Reassumiu o cargo a profes-
sora d. Argentina Ribeiro da Cunha,
quo estava licenciada desdo fevo-
iiilro o uo encontrava om uompanhia
da suu família na capital dento Es-
tudo

(Do correspondente.)

_r r »»<"»<> ataca o coração o cou»
«aty a rapidez do ralo elimina
as dores de cabeça enxaquecas, do-
res menstruaes etc.

tom Dia!1

Quer V. S. um ea»
toraago saudável?
Eis aqui um focil
caminho para taL
Depois de cada re»
feição, tome duas

Sem iguaes. Elias
digerem os alimetv
tos ajudando as-
aim os estômagos
debilitados; dSo
bom appatite e boa
digestão.

Brasileira de EleütricidadsD

SIEMENS |scminai S. JL I
o
D

"!*7xs*,\OJas.

ULCEHICID^
rmiRM*>Q!__a2£_

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir hoje nu sua nola de compras o

remédio necessário para ricos o pobres,
quo deve existir em todas as casas. Nada
superior pnra doenças da pelle, eezemus,
frlolras, enipingens ou golpes, escoria-
i-ões, ulecras antigas, etc, ctc. Nüo suja
;i roupa nem so conheço a appllcaçSo. be
preza a saudo o quer poupar dinheiro
compre Hoje mesmo um vidro do DERMOL
c leia o livro que o acompanha, citando
remédios para varias doenças dlfflccis do
curar. A' venda em Iodas as pharniacias e
drogarias Importantes. Exija DERMOL do
pharmaceutico Henrique E. N. Santos, o
nüo aceite imitações baratas.
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A M&IS rONHEGIDA DO BRASIL
HEMETTEM-SE AMOSTRAS B

ACEITAM-SE AGENTES
PEDIDOS A

SERAFIM A. VASCONCELLOS
Rua Marechal Floriano Psixoto 117

RIO Í)E JANEIRO

POLIAS!
Temos cm stock de todas as dlmensúes

e remes, rerro ou mudelra. A. üonçalvcs
k Barros; rua Frei Caneca n. 46. Telepho-
he TÍWtè 2.é60. Escrevam ou teièphônèm.

Bôa Sorte (Rio dc Janeiro)
uniu localidade, futuro sétimo dls-

trieto do município do Cuntagallo,
progrldo enormeniente, JA tem es-
cola publica mlxta, dirigida pela
professora -d. Joao-phlna do Andra-
de Costa; uoirgelugão e fabrica dc
mantelírii, usina do beneficiar cafí.
clnoniii, bilhar o bar; boa padaria,
'propriedade do ar. Manoel Gll;
phurmaelu sob a d_reo«_5o de eeu
proprietário sr. Armando Lontra.

O terreno do cemitério publico foi
offerecido A Municipalidade pelo sr.
Francisco Augusto dos Santos, fa-
zendelro misto districto.

Para taes melhoramentos multo
concorreram o.s espíritos progressls-
tan du coronel Custodio Marques,
João Marques e capitão Firmlno Fa-
ria, que eao Incansáveis em so tra-
tando do .progresso moral o mate-
rlal desta boa terra.

Pusscu por esto estação, com
dc-stino a Trea Irmãos, o coronel
Collecto Freiro Junior, quc foi acom-
panhar os resine mortaoa de aeu dl-
gno sogro, major Bertholdo Cam-
pos, fallecido naqueila localidade.

Do Rio, ondo foram a passeio,
-¦cgrcssaruiii a esta localldado o sr.
Custodio Marques o suus innãs c
sobrinhas, Maria o Isaura Marques
o Eraestina o Cecília Sflva.

Acha-so nesta localidade cm
casa de aeu cunhado Theophilo do
Abreu, gerente da Congelação, em
visita a eeus parentes, a senhorita
Maria Duarte, ornamento da aocie-
dado ma-cacuense.

(Do correspondente)

m^ma^jf

LAVOLHO
Néo pub-ka-so. a formola qur alUna doermil

dos olhou. Dc-tiWao' que Udoa os médicos
n «xAmlnen—«CKditamos qm o seu próprio
medico rectilarl este remédio pois este 6 o
verdadeiro remédio para os olhos.

Uivolho para os olhos «lotorosos—olhos
!nflamiaai_o«—olhos erifraoiierii-OB—um tônico
para os olboc cansadoü. Lave os olhos com
Larolho paia os f-u-er fortes e bellos.

Nio terá que usar este remédio por uma
semana ou um mez para obter resultados.
Si nao conseguir allivio com o primeiro frasco,
devolveremos o custo do mesmo. Sem arcii-
mentos. V. será o Juiz. Somente tem qus
escrever âosSres. GLOSSOP & CIA.. '

Rio de Janeiro. Com conU-ious,
nas ^tomadas, drogaria», etc.
Ch_«. ¦ haf .mo.- •ad. ohVsc» -r. iwt.-mma.teL -ato. hL

Se juros
contra

accidentes
"LLOYD INDUSTRIAL SUL

AMERICANO"
"SOCIEDADE ANONYMA DE 8EGU-

ROS GERAES"

Collectivos de Operários
individuaes

de responsabilidade civil
Automóveis — Vidros
Crystaes — Espelhos

PAI» INFORMAÇÕES:

AVENIDA RIO BRANCO N. 47
2

CÍO TERfl mi m u
E. F. C. do Brasil

A eataoBo Contrai forneceu, liou
tom, por conta dos divornos lulnlsto-
rios u outrii-i rei»artl«jile« publicas,
1U7 i|2 piiHSHKotis, na Importanolu lo-
tal de 1:0.UKi0U.

Por abandono do emprogo fo-
lum dcmlttldoH, do accordu com o
urtlBo 11-1 do ruBiilaniento ila Qen-
Irai, os HprendUc-» rto -Ia classe, Aris-
tldca Cumes do Oliveira. Jnrso Josó
do Almeida Junior o Oito lJlo da
Koiisocu, todos da uHIcliiu do En-
fienho do Dentro.

1'ara preonchlmeiito daa vasas
exlstontos no nuadro do pessoal Jor-
nalclro da offlclna tolegruphlca, ío-
ram designados os seguintes funecio-
narloH: para official operário do Ia*
classe, o dn _!a Rozendo Munia;' pa-ra official do üa classe, os do 3a 13ol-
trüo Pereira d« Andrade o João Po-
dro do Souza Pilho: para officiaes de
3a classe, us do Ia, Octavio Gomes
do Oliveira o Bllvu, Raul Meira o
Olaudlonor Francisco da Silva; paraofficiaes oporarlos do 4a classe, os
ujudantes do Ia João do Mello Bar-
boea e Oswaldo Goulart, o ajudante
do 2' Nelson Cardoso Loureiro o os
aprendizes de r Domingos Hlnioiio
Soares c Antônio Machado Coelho;
a ajudantes do Ia classe, os apron-
dlzcs do 2a Wuldomlro Bruno o Jo-
s«5 Joaquim Lopes; a ajuduntes de
2" clasne, os aprendizes dc 3a Raul
Gomes do Oliveira o Silva o Ary
Kocnei- Manool da ' Custa; paraaprendizes do Ia classe, os do 4" Da-
nle! Cardoso Loureiro e Altamir
Martins do Freitas; para aprendizes
do 2« classe, os do 4' Euclydes Le-
mou e Claranson da Silva Mello; pa-ra aprendizes do 3a Luiz FernandesCoelho o Domingos de Carvalho; ,pa-
ra aprendizes do 4' classe, João José
Fernandes Filho, Claudionoi- Telxol-
ra do Souza, Alcides Alexandre o
Norival Elias do Bai-ros.

—! Despachos da directoria: Salim
Hannes Irmão, pedindo truns.eren-

cia do. eadcrnola alloiuotrioa —
Trunsflra-so, modluiito o jiiiBnnioil»
to da'taxa rcupeollva, «chnii prost
«1 0«, peiliiiilo reítltulgão du •¦:, ohku
do freto — Providcnclo-so u ifsll-
tiilijão na Inipurluniilii do 11S7?000,
por conta da Central; I, do Anovodu
Goiiyalven, Allõo da Costa, pedindo
i-ertldfio — Certlfiquo-Hii; Itmliilii
Mula & <¦'., padlndn certificado tia
uiuilyso — Aitendldos. lüntrosuo-BO
a 1* via do oortlflaiido, inodluiito ro-
cibo a piiKiiminito do «««Hu rtõvldoi
SlniOos «fe Barros, porilndn •"•«tiHilijAo
do Imposto .pago din duplicata —
Solloni os amioxoH.
No Lloyd BraslVlro

O vapor "Affoiisn Penna" .saíra
no dia lii do correuto para Belóin,

O vapor "Baependy" deixará o
nosso porto no dia 24 du correntu
ixira Rio Grando o Montevidéo.

O vapor "Joio Alfrodu" s.iiiii
no dia IS do fluente para Belím o
Mandos,

O vapor "Cearíi" deve aalr nu
dia 25 doste para Manaus.

O vapor "MnnAos" deixará o
nosso porto iKir.i un do norto em l
dc agosto próximo.

o vapor "Coromandante Vas»
coiicollos" sairá no dia Ili dento pa-
ra Porto Alegre.

O vapor "Coniinandanto M.i-
nocl Louronço" solrá no dia 20 des-
to para Cananen o lguapo.

O vapor "Ruy Barbosa" o cs-
perado, hoje, do Hamburgo o caca-
las.

O vapor "João Alfredo' ehc-ím-
rá. amanhã de Manáo6.

O vapor "Baependy" entrará
no dia 17 do corrente procedente du
Belém.

O vapor "Conwiaandante Alei-
dlo" clicgai-íl do Porto Alegre, no
dia 17 deste.

O vni>or "Commmidaiite Capei-
la" entrara do Porto Alegre no di«i
2 1 do corrente.
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A'quelles que ainda não =
_\ tiverem experimentado este jEj
_\ notável preparado. =

_\ Acabam de ser lançados _\
_\ no mercado boiões de Virol _\
_\ de formato pequeno. §§j

Este maravilhoso alimento _\
_\ vigorizador não deixa agora _s
_\ de se achar ao alcance de =§
_í todos. Encommendai da vossa =§
_í pharmacia o tamanho peque- s§
_\ no de S

VI3F10X 1
Únicos Importadores nu Brasil: Sjj

GLOSSOP & Co. =
-— Calia Tostai -!<I5 — Hlo dc Janeira ggj
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ATTtiTO
A ÍUPERjORIDADE

GE
^ TlltQq

C45A

HU A LARGA 29
Em frente i rui Acre

OURO VELHO
JÓIAS velhM, platina, brilh«ntesu
dtntes e daitUdurM. COMPRAM-SE
pelo melhor preço ou TROCAM-SE
por Jeias ne*a» ou relógios para
bolse, pulse, eto, Conoertoo em geral

CASA DE CONFIANÇA
JOALHIRIA PALADINO

Monteiro A Loureiro — Telephone:
Norte 3044

TEM TOSSE 0 PEITO DOE ?
Torne...

Pneumatol Godoy
FRACOS, ANÊMICOS, Q.l:E NECESSITAM DE UM MEDICAMENTO

PERRUG-.VOSO IODO-t-HOSPHATADO, tíSBMl

. I0D0-FERR0L GODOY
0^**—**^——^m mm A m.-*^**^****-*****+*m,mm.mmm *-*.»*.**.* ¦ _fc.».>|.»|.»|_^_^^rwV-^vvvvvv>J^-1****** su.tfa

É DESNECESSÁRIO SOFFRER DORES
DIGESTIVAS

"Vão lia razão para uorrrerdes dc indi-
gestão, graslrite ou quaesquer outras per-
turbaçfles dos orííos dlirestlvosj cm no-
venta caso3 de cem a causa 6 motivada
pela ucldez c fermentação dus alimentos c
0 remédio 6 a MA6NE8IA BISURADA. A
MAGNESIA BISURADA neutraliza Instan-
taiieamentc os acldo., cessa a fermenta-
çJo o assegura digestão normal o per-
feita; du facto este remédio 6 Uo crflcaz
que os médicos, pharmaceutieos c enrer-
iiielros através do inundo ;i recofnnlon-
dam. Podeis tomar com toda a confiança
a MAGNESIA BISURADA; cila i de elTcl-
to radical, tanto pai-a novos como para ve-
lhos; c obtida cm qualquer pharniacln.
Tende o cuidado dc verificar a palavra
«- BISURADA — quando adquiril-a. Des-
ta forma toíeia a certeza üo ter o reme-
dlo necessário ao seu caso.

üiiinMJiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

n t-ats,
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Á CASA NIPPONI
Pede ús ocmiií;. famílias para -visitarem seu

uovo eslabeleclmeiito, o_>dc encontrarão lindo
sortimento on» artigos de porcelana, .ironw».
marfim, xarão. mutues finos, emfim todos os
objectos de nrte o fant-tsla, recebidos dlrecta-
mente do Japão.

Preços multo convenientes

— Rua Gonçalves Dias — 51 1
Telephone: Central 5511

^iiitifininiiuiiTnTTTTTTTTiniiuiiniiiniiinuiiMti iiiininitiinrTnTiTiTTnffiiTrnTf^

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma F"J*V
de pliyaiologla. da Faculdade de Me
dicina do Hlo de Janeiro; Assistente
«lo í?rófessor Oscar de Souza no ser-
viso do Moléstias Pulmonares e do Co-
ra«âo, da Policlinicá Oeral do Rio do
Janeiro, é encontrado todos os dias, em
sâii consultório. Rua da Carioca n. S,
de 2 Ab 4. Resideaciai R. Copanabai.
n. Í41. TalCDhor.c Ipanema 178S.

SENHORAS!
t*t*********M * * a m t—-—- . - - nrn.-Loruijnju*tAA-*uv*i/^.ia-nAi

HEN*ORRHA6'AS
COLICAS UTERINAS

COR RI MENTOS
PALLIDEZ ETC.

UTERCOLIN
O melhor «emadlo

NAS BOAS PHARMACIAS

M-MBM-MHBr
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___L i .
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aprownlnm-ao triiilcai, • iiwouvoiiinoileeu u oaeiiipoftorraiiiorniu.no>Moléstias das plantas causadas pelo
meio ambiente

cAüon
Multo pmico podei o homem con-

tra OH pliQnoiiia>no« rraturaos, n as-
«Ini limitarem eflinu obawvurjBoH o
vimls posnlvol, Indicando unam» a
»M'súo don plionoinonoa o ew raron
re»«-nTSos qno dlspíío a üclcncla u a
pratica para minorar-lhoe on ofícl-
toa.

O calor í um agonio Indleponsavol
da vida. Todaa aa plantus dollo pro-cisam, maa cada qual posmie um
optlmo para sua exislcnclu nor-
mal c- um limito do tolorunola pa-ra aa allaa e baixas da tompora*
tura.

Augmontando o calor nlím do um
limito quo a natureza lhos doterml-
nou aa plantas eoffrom nao suas fun-
«¦«•Oe-- phyaloloslcna o roagom como
podam.

O calor além do ourtoH ttmltea pro-dur, a. upoploxlet, a inaolauão, a quol-
madora das rolhas, etc.

IPara ovltur a accão do color «o-
bro oa vogolaea «ei so dlspío das Ir-
rlgar;õe«, das luvraa auporflclao», e.
cm algumiia oulturnH, do resguardos
o aombrolrns. Pnra ovllar quo oh fru-
tos soffrani a acejão do uni calor de-
masladu usam mottcl-os om saqul-
nhos apropriados,

FIUO
O frló aluda mais quo o calor pó-

do abaixam d o alím dos llmlte« da
tolorancla do corlna ospcclea vefjo-
tfte-H causar-lho grancfcs males. Ha
planta» quo r>slstom a grandes bal-
xns dei temperatura o outras que não
as mipportum. Oa grandcfi fi-los pro-
eluzemi aa geadas, o quo ainda mala
agffravà o plioiiomeno.

Na infância, ò comer
com vontade é a coisa mais natu-

irai deste mundo. Por isto, quando uma criança
recusa os alimentos, pode-se estar certo de
que necessita um medicamento que, como a
EMULSÃO DE SCOTT, devolve o apetite nor-
mal ao mesmo tempo que fornece valiosos
elementos nutritivos. Incomparavelmente \
efficaz tanto para crianças como para
adultos.

«JABÁS

As urartoii causam {rrandes projul-
zoa ;i lurenra,

Oa o-ffellofl das goeidaa sobro ns
plantua sao do na-tiirem variada, so-
gundo a rcsistonuln da planta o a
lntohaldudu dn íilienomeno.

A planta podo perder folha», re-
•novos o galhoa c algum tempo de-
pois tornar a brotar, embora Isto
uom pro traga prejuízos Immcnsos d
nciinuiiiia eicile-nlii, como sucuoda i'i>>
VMsea om fi. Paulo, onde os cnfoolro*
perdem ora a flurndti, oro, o fruln
do uma «afra.

Ha goadus de Invernu o da prima-
vera o outomno, nô a do Inverno 6
devida ao abal-tamunto da tempera-
tura, as outras são causadus pola
radiação.

As geados do outomno, quo oceor*
roni em maio geralinwito, não tOm o
caracter tão gravo como aa g«sada»
do Inverno, Isto entro nos, pois o
contrario ao dá nos climas frloa on-
do na goadas do Inverno encontram
aa plantas om pleno descanso hj-bor-
nal.

A protecção contra a geada con-
alsto cm produzir nuvens do fuma-
ça quo Impedem a formação da gea-
dei ou evita a sua rápida fusfln quan-
do obU Jil ."0 tenha formado.

Para so obter efllei fumaça dispSo*
eo, próximo a Arca quo so deseja
proteger, algumas fogueiras nas
qmios so queima qualquer ospoclo de
lenha, mus especialmente aa resino-
sas, as folhai-, palhas, ele.

Como o fim ó produzir fumaça o
não labaredas, esto material uão do-
vo catar seceo domai» o caso assim
esteja não so deixa arder livremente
o so vae sobrepondo á fogueira fo-
lhiu* verdes, etc Um bom material
para produzir fumaça 6 a serragem
molhada nn alcatrão.

listas fogueiras devem ser afasta-
das umas das outras, uns 50 metros.
Quanto íl sua collooue-jâo, esta de-
pendo da situação da fa»enda.

Como a geada gcrulmento ae fúr-
ma pela madrugada, 6 necessário
possuir um tliermometro-avisador, o
qual avisará logo quo n temperatura
dosça a Um grão conveniente a for-
mação da geada (1 grão acima de 0
já 6 preciso providencias).

O thi'1'momotro-avlsador 6 indis-
pensavol, iiiiíb sempro que o lavra-
dor suspeite da geada que elle bem
conhece, o prenuncio pela limpldez
do céo, 6 preci?o vigiar.

As fogueiras devem eer prévia-
mente preparadas na época sujeita
a gear, de fôrma íiuc mal o thermo-
meíro desça a 0°C, lança-sé fogo a
ellas.

0 PROBLEMA DA CONSERVAGAO

Oa lavradores do uacao na Bahia
entenderam fazer a resistência nos
preços baixos quo o commorclii of-
loreclu pelo uacito (13 u 10$ .por ar-
ruba).

Iloalmento os preços do caoao, om
oòmipofuCttO com o» do café, usou-
car, algodão, tomando om conulih:-
ração o cambio baixo dn uoaaa moo-
da, são lundu dcsanlniadorcs.

Como o nosso uacao representa
apenas 15 "l" dn producção mundial,

I Ve '

8,flL!TRE SMÍ CHILE
Rua São Bento, 1, sobr. Rio

riliiOTiiriera l«te das raça»; GUZZERnT. GVB

Em Barra do Pirahy, distante, 10 minutos da ost-iejão, podarão aor vistos lindos lotes das raças GUZZERAT e GVR, ao^ol-
rltfoa na Índia. Informaçáos com o sr. Josô Alvos Pimenta, em Barra do Pirahy — Estado do Rio, ou com o proprietário, «r,
fdòitandre Vigorito, á rua Primeiro de Março, ?A, sobrado, Rio ds «laneiro.

Rua dos Ourives. 60 -- RIO
FAZ T03>AS AS CGRSBIfíAÇíSES DE ESTYLO E OE FANTASIA

ARTE E BOM GOSTO — AMOSTRA E ORÇAMENTOS GRÁTIS — TELEPHONE NORTE 40ao|
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AÇO KRUPP paraTERRAMENTâS
ÚNICOS REPRESENTANTES?

HAUPTiCtí
1RIO de JANEIRO

t RUA SAO PCOR0,50.
ÍSÀO PÃfatO

«M BOA VISTA/**'

PORTO ALEGRE
RltA 15aE MOVtMBRa.16

¦ACOSrRARI'0,OS;;tàA.fVLTA VELOCIDADE :Y'*C*05...M'U:C^NT;ctH,e«St0ii0„i.f[SíAu[N7Ati
D.FM.

CXTRft
ESPECIAL

d.fm.
CXTRA

D.rTM.Si

Para tornos mechanicos^Uroadores,
plalnaseescaíciíadores.AmetRor quàlt-
dade das Usinas Krttpp para trabalhos
pesados e velocidade máxima. ;*"*-

Para brocas e fusos de toda especieTta-
baltia os mais duros «rcos. ~t

Para qualquer fim industrial, o padrão
de qualidade das Usinas Kropp.

A.14K.

/U£J>

HffirV

Aço especial para raoiri-zeti^

Atro em vercjalhocs octogMaes e re-
dondos,especial para lalnadcit-ds,Ira-
balhos em minaes^pt«l><Hras,etc.

Aço de cadinho «rra-duro. _
Especial para ptwcfc.maclifls-d-eabrir'fíexASimivri^,n<i'itad.ort^*t..y~ r

*-tí

A CO Sé ESPÉCIMES para MOLAS
¦-^¦l*^lff**W**tW**>g

DAflE Commercial
e

Industrial
no Brasil

SUISSA
São Paulo - RIO DE JANEIRO - Porto Alegre

Rua S. Pedro 14 — Catea Postal i*?*75

FABRICA "SULZER": Motores Diesel, Machinas a
vapor, Machinas frigorificas, bombas.**

Um paiol movoi

ohIu i-ealotcnclii mio Unha numa pro-
habilidade do exito, por Isso «1110 elln
favorecia oe caoaóa «ie -j. Tho ma c
Costa do Ouro, quo tC-in produeto
eemolhanto no nosso, o iiiie. apro-
veltando-se da pai-alyzução dius von-
das do nosso mercado por aleuns
mezes, venderiam o seu. produeto
mais caro, ás nossas custas.

Aconteceu, porêni, quo o tempo
eiilre net« correu chuvoso. O cacao
nos depósitos o trapiches, Inapropria-
dos íi iconsorvugio desso gênero o
que são ontre nós multo primitivou,
tomou mofo, deteriorou-se c do su-
perior "passou a good fulr" e "falr"
ou "niOCo" para so vender a P/jQO
dc 11, a l-U por arroba.

Desto modo, o lavrador, que pre-
cisa do dinheiro e que não pode
guardar o cacao, está vendenelo o
mesmo por dois terços dos .preços
anterloree, quo já oram baixos.

Jí' preciso reconhecer «íue, so a
Bahia não podo üenslvelmento ln-
fluir nos ipreços mundiaes do cacao,
eo o lavrador bahlano não pode for-
«jar o comprador a lho pagar mais
caro do quo paga aos outros, elle po-
derla bem esperar uma -melhoria nos
preços.

Os p-peejot- do cacao, como 09 do
outros gêneros, são sujeitos ás os-
clllae-iJos 'Constantes, que dependem
elo nwiltos factores. E' lflRico que o'
possuidor da mercadoria guarda-a
até o momento mais propicio.

Ha, poreím, entre nos, um factor
poderoso, com que é preciso contar
— dlfitculdado da conservação do
cacao.

Se nÓ3 pudéssemos guardar o ca-
cao evitando sua alteração, & certo
quo poderíamos escolhei' um 1110-
mento mais propicio para cffeçtuar
as vendas...

O cacao entre nôs de-grada-sc noB
depósitos, por dois motivos:

1) Os inaectos (ha quatro ou cin-
co espécies diversas) • que bicham o
cacao. o reduzem a ,pó, no fim de
poucos 'mezes, se o deixarmos arma-
zenado nes depósitos infecclonailos
destes carunchos..

-) ao ar liumido, a mucUaeom eia
pello da amêndoa do cacao absorve
água e --dáJoEar á. criaujão de diver-
sos cogumelos, que sc «Jeseiwolvem
tanto maia quanto mais humido 6 o
ambiente o menor a clreirlação do
ar.

No noaso modo do ver aa duas
causeis da degradação do cae?ao, po-
deí-iam ,ier facHm-ente removidas.
Basta avalio.'.* a invportancia econo-
mica do assumpto o mostrar uin
pouco de bôa vontade.

O cafsto, «jne deve ser conservado
entre nôs por aleuni tempo, devo
eer dealnf«ctado contra os cawin-
chos e tra-jaís por melo do 8Ulf*are'to
de carbono oa-ea-i cyanhldrico, em lm-
montzadoíes eepeelalmente e-onstrul-
dos (a Bahia já possue um do sr.
0'. J. de Oliveira, no ti>apiche 2" An-
drade), e depois do assim tratado,
ser co-riserwtflo em depósitos bem
fechados, Harues do insectos, o <|ue
peissam t*er desinfesurtados cada an-
nu eipôs a realização da safru.

Para preeervar o cacao contra o
niôfo, esses depósitos devem ter
euiuecimento artificial, por meio de
tubos meta-tticos. nos qimcs circule
água quento 011 vapores» dágua quen-
ío. ou emíliu o ar quente.

No lempo humido, o ar, nos de-
posKos. a«-|Oecido artificialmente,
iorna-se «seceo c impede o ctetjcnvol-
vimento dos cogumelos.

E' verdade que a armazenagem
nesses depósitos custará mais caro;
os depósitos fettos coni estas ada-
pta«*ões, exigem mais dinheiro .pelo
e-usto do combustível, po/-êm, poden-
do guardar-se nesses depósitos gran-
dee quantidades dc cacao, com a
garantia da sua conservação, o ac-
crosclmo do despesa seria facilmente
compensado pelas vantagens que
dahi adviriam paia o lavrador, as-
sim habilitado para enfrentar provi-
sorimento as osclllações desfavora-
veis do mercado.

G. Bondar.

CORRESPONDÊNCIA
CUCTCTtA 1>A PKCTA BB COiYDE

Gino — Ceará — Eucreve-nos:
Teirho alçíunas dezenas de obras

agrleolas, inas em nenhuma encon-
tro IneformttíjiVes sobro a cultura, elei
truta dc conde. Po-derá v, s. dar-me
informações minuciosas sobro este
assumpto, que lhe ficarei mui grato.

llwpoHUi — A fruta de conde 6,
como as demais anonaeeas, planta
da zona tropical.

Os -terrenos que mais. lhe convém
são os enxutos, sllicoeos ou silico-ai-
gllosos.

Pouco se sabe das suas exigências
no ponto de vista da adubação. O
certo é que a sua producção se man-
tém durante muitos annos sem nc-
ithuma adubaijão Como é observado
no norte do Brasil, entretanto adu-
bando^ae. 'consegue-se uma maior
producção.

KEMIODCOÇÃO — ENXERWA
Sua produwjão é feita por sêmen

tes.
Convém, entretanto, usar da en-

xertla. O melhor cavaHo «para a fruta
de i-onde o praa as demais aniouii-
ceas, 6 o aratleum vtrigar, devido fi
sua resistência.

O sr. JuKo Conceição adopta este
cavallo o reputa-o superior à gra-
veola ao bribâ, muito atretto a
broca.

Os typos do enxertos a adoptar
são: borbirlia, garfagem ou encos-
tia.

Para se praticar a ejnaertia em es-
cudo ou garfo, a -molho época. 6 o
que eiecorre de agosto a setembro
depois da qsoda das tolhas o anter;
da n«»va brotação.

A encoistia faa-sc em quaiquerépoca em quo a seiva esteja clrou-
lando.

A enxertia devo ser praticada cn-
tre des a vinte centímetros dô solo
pela razão quo mais avbaixo c-onhe-
cereraos.

Convinha que 00 •{Taiüeattare-.s len-
taseero euceessi-vss enxcrtiaau -coro a

iriiia da conde, iiliin do ver ho con-
Koiiulrlum dlinliuilr ou curuiios luo
11b11111l1111i1.il ii- *<t«« fruto o e|iio iiuicce
«.'onslltulr «eu unlco defeito.
Poda

Uni outro cuidado mtillo rouoiii-
inandavel .*¦ a iriratleu da podu. I"
unia oporacão Indl^poiimivol,

No iiniio 11,111.11 ho vn i' a arvore,
costumo uni iiuitu bárbaro, o Incon-
venlunte, A podu devo ser feita 110
Inverno, logu uu começo du quí-du
dos lolhns,

Além desta puda deve ser usada
ei podu du foi'iiiiii;,*.ii paru corrigir
os rtotellOH denta (r.iilelru, quo iiltin
do dcegrucloHii, aproaonta-eo com má
dlstrlbulçãu dc galhos,

Fórmiindo 11 truteira polu onxer*
tln, obtom-se não hô umu urvoro ole-
gunto comei uma inalur carga do fru-
tos bom dlritiibiiidos.

Afelru esto cuidado, convém Ilm-
.par oa arvoro» dos parasitas, tirar-
lho os galhos aoocos o dceladroul-a
(ollmlnaçllo dos in-otos).

A plantação devo ser iclta á dis-
landa do clncei motros do pé a pé.
A fruta do conda iprodüz dos tres uos
cinco unnus.
Inimigo-,

Nesto capitulo temos do ceder a
palavra ao 'mala dletlnòto dns frutl*
cultores brasllciios, o sr. Jullo Con-
celijMo:

Ouçamol-o:"Aa anonaeeas, salvo o aratleum
sllvesirc, são atacadas ele fôrma 11 se
extinguirem por completo 0111 nosso
lltloial, ospeclalmonto us variedades
linus o inals apreciadas, como, por
exemplo, u ata elei Cearei lou fruta
do condo, ou condessa, como lho
chamam), a cherlmolu do Chllo o
outras.

O Insccto que ns ataca no tronco
6 um pequeno besouro de dois centl-
metros ele comprimento por oito mil-
llmetros de largura, t-inii tromba
adunca, preto e com uma larga lis-
ta briinca elo ambos o.s leulos da ca-
beca, ao extremo das azas localizem-
do-so no tronco, cerca de uma pol-
legada abaixo da linha do solo. A
sua larva conlea c ipardaoenta, quaii-
do adulta, regula medir 1 1(2 cent.
de comprimento. Ella estaciona a

ipequena profundidade do tinnco, em
compartlmento revestido da própria
serragem do madeira e ahl, cm
curto período, de dois mezes mais ou
menos, se transforma no pequeno
besouro 11 que me refiro,

A eua extracção c dlfficll, quasl
Impraticável, sô pode ser feita por
meio de canivete ou outro instru-
niento cortante, procurando o sitio
cm que está estacionada. Nâo ha In-
grodlente quo a attinja senão com
o sacrifício dá planta, ipois o cam!-
nho ela sua trajectorlei, embora curta,
fica sempro impedido por compacta
serragem.

Custou-mo chegiir a 11111 fim pru-
tle» puru ovllar ou niuloflcio» iIouho
InaoclOi pois »ô pudo rofolvcl*o p»1"
melo du onxertln «lu» mfarldas imn-
nucriis entro dez it vlnto Qontltnoti'o«
ni-lnia do solo, nu nosso iirnllclini
lllvoatro, quo, seja por sua iiuluff/u
ou por iiualiiuor outro motivo, leu-
nha obsorvuda eoi* coinplolumonto
Ininiuno «mu roliição 11 tucii Inscclos."

JÜ. S,
ÜISTOB ADQUllUlt AVES DE RAÇA

,i« Araujo — itubornhy — Kaoro*
vc-iiom:

.'•llpscjei adi(iiliir 1 terno do
Oiipiniitoii (protus, IngloniiH) o outro
dc Plyinoutli RocU (bruni-un, nmoii-
ciiniiH). Hei quu nhl lio ltlo cxlstcin
diversos avlcultores que possuem os*
tus laçauj mus, 1:01110 douojo Bôincn*
te aves de grando selecçao o do pro-
pricdmin ,iio pessoas ariterlosas, po-
oo-voB a gentileza «lc solta noilios,
ondii são seus estiiboleclinèntos o por
quanto mo poderá ficar cada torno."

:LU*s)ii>st!i — Os orplnstoiifl podam
ser adquiridos no Avlarlo das Ma-
cliiniiK do Ovos. á ruu Itapuglpc.
135. Os plyiiioiiths A rua SanfAnna
Muthetis 11. 0, Bocca do Matto, com
o ur. Octavio .longo, ou então uma
quadra supotior ao sr. I.ul/. Marcon*
dos «los .reis, á rua d. «Julmlra, 11-
(casa 17 ).

O prerju mediu e"' ele .'05 por avo
do qualquer deu- raças,

O. S.
Da Soe. Braslloira de Avieultura,

1MR.V AOOt^TOMAU OS POJEBOS
A NOVO POMBAti

Hjnlr — Hlo — Kscrcvc-nos:"Possuo om iiiiiiliu residência uma
pequena «ilação de pombos, cerca
de clncocnta; suecede ejue tenho de
niuelar-nie e lenho estado a pensar
como acllmatal-os á nova residência,
Poderá v. s. indicar-mo alguma fôr-
ma?"

Itcspn.sta — S. s. «Tucr dizer que
não sabe como fazer paru acostu-
mar as aves na nova vlvcnelei?

Convém arrancar as .pennas voa-
iloriie o collocal-os num .pombal ou
viveiro com facll accesso 110 so'o,
aoe bebedouros o comodouròs.

i-imqiiantn se desenvolvam ias pen-
nas os animaes se adaptam ao local
o por tal fôrma que nenhum levan-
taríl acampamento para outras para-
gens. ";-¦*¦*'' '- 

o. s.
Da Soe. Brasileira de Avieultura.

SPmiM.*OSE DAS AVES
Jt. 'P. — Juiz do Fora — Eslaelo

do Minas Geraes — Escreve-nos:"Peço-lhe a fineza de indlcar-mc
o remédio para debcllar uma peste,
quo de hu tempos vem atacando us
galllnhus que possuo, as quaes tém
morrido súbita mente. As galllnhus

nprownlnm-ao tristes, « pm-mço
iiinnikTo o caem por torra, íiormano"
condo horns e liornu como inorlaüi
viiuiei n mii"iimiili' dopola de ninndo
onloi'|ioclnioiitii,

Tenho mandado rloílnfooliir o s.il-
llnholro, uppllendo onxofro nu usua,
duelo sul uiiiuigo, rem» 10111 crcollni
nu gulllnlii lm n iiiljeii'1'iiLÍuh, sem
obter n menor 1'MUltttdO,"

rU*e*q*i(^-.t4i — A Byillptolimlnluglll
ilfieeeilpta t t8o «U\'fi'«ia u Vllfffl qun
nonhuiii ellnr.iiiiisllcn J10M0 forniiiUir.
Enlrctiintii, como sei que ossa zona ü
íniV.>iurta LK*lot) MAt*ffOfl porííCUBVi tOr
commonilo m oxanio motloüloao dns
palolroa o orlClolos dó madolramon*
in «los abrluoD, So f<".r encontrado uni
peuiisllu pardo avermelhado, inuls ou
monos do tamanho ilo um pricevojó,
desconfio de> um maj rlmm.ido "'5*ipi-
rllloao". Inimodlatamonto mo escro-
vn, pois onslriarcl todos os meios
prophylacticos.

.Miinilo-mo dizer qilul li alimenta ¦
çilo distribuída as aves u «u iôm uo
uloaiico restos do mesa ou mi! do
coplnliei.

Pois tenho observado que multa
gente chama de peste uo fautp ele
succumblrom muitas aves no mos-
mo tempo, fe«*-ja qual for n causa!

Alndu ha «Uns ol-Horveil r.nin poste
<\uo dizimou 1.1 avós na ceisei dc um
ongonholro, causada pm- um enve**
nenainontò pelo chloreto do "odlo
(sni «ie cozinha). A cozinheira havia
atirado ás gnlllnhns restos do ba-
ceilheio salgudo... ,

O. S.
Da Soe. Braslloira d«> Avloulturà,

AscimiiA nASfir*. covn
íietlllnhn* de raçn — I.lillí Anrnrra, Si

FORMICJD/V
Para a extinção completa da

SAi; VA k* com o

INDEPENDÊNCIA
elei suecesso garantido.

RUA N. IMOUKO. III — mo"liftaiwa!
Vende-so na rua Vasco da Quina, 1»;

rua 7 n. 151 e 1» do Março, 10 — Preço
dos vidros üíãOtl o 3S000.

DR. REGO LINS
VIAS ntI\AltIAS, PARTOS, OPERA*
«.'OHS. nES.I BAMBINA 37. Ti:i.. ..Sí/I

841. CONS.: AV. RIO BRANCO, 1W5,
DAS S A'S S. „..,., ;

MACHINAS I
1 

:k!^SlI SERRARIAS e \ I
I Jui CARPINTARJAS |

I 
^^ Oito Legitimo Ltda, 1

M Rio de Janeiro Rua Alfândega, '10£ 11
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( ROCHA COUTO & GOM™**
133 

- RUA PRIMEIRO DE MARCO - 133, ^''
S Caixa Postal 1683 * Endereço teleStaphiw.CHACO * Telephone :*2929.Norte * Rte de Janeiro

Âncoras, amarras e correntes para-nawos, cabos de arame e aço, de «
manilha e de linho; estopas, oteos, lobrifícantes -e gaxetas, lonas de W

jj algodão e de linho, mangeiras, pharóes, etc, etc, 1
Únicos importadores das lonas de Imho "Admiralty", óleos e graxas s
"Schibaeff", tintas a oko, in^ezas Mail-Ship e íintas envenenadas §
"Allemãs" Hoveling. OnScina de toldos, encerados, coberturas de 1"1 wagons 

e terreiros de café; boias, barracas, etc, etc. 1
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MOBILIÁRIOS CHICS
*u»u*matu+r*uu***u*m

TECIDOS
CRETONES
ETAMINES
VELLUDOS

TAP€ÇA8IA^lW/tô — DECORAÇÕES MODERNAS
STORES

CORTINAS
í TAPETES.

FINOS, etc.
HORS CONCURS NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE U22

ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIOOS PARA ARMADORES E EST-OFAOOREt
65 — RUA DA CARIOCA — 07 — RIO^v^»*^^.^^,.. .„. w...,.w...,,...^«.ww^»,,^,,,»,,*'******^«*>>>^«y*.sw^<^.<.<w.-.-,,-l -,,-, ,,.,.,..,,,_,

Eolmkrg, Bech & Cia. t
RK) DE JiWEERO SÃO PAULO

"HOBBCO" Endereço telegriphico: "SVEA"

As nossas desria.;: deiras são conhecidas nela simplicidade do seu ir,achmi$nw>
superioridade do material empregado

"DOMQ'-«DAHLIA"-''STLVIA»

1

1
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I1AU8 PBRBNNJB
A adoração do Huntlsslmo Sacra-

mutilo dn Altar, hoju duran-to o dln,
começando ím ií j|3 horas, será nn¦mlilrli: dc tjfto João Baptista dn
l.agôii o duranto a nolto, comoçan-
do f»H ls jj*; hoi-iiji, nu matriz do
anulo Chrlsto dos Mllugros,

Amanhã; 2' feira, o Luug 1'oi-on-
no se-.-i», duranto o dln, A» iiicsiiinH
huruH, na matriz du I.otirde», A av.
28 du .Sctumbi-o, n durante a noite,
na capella dns Irmils du Amparo.

A ceremonia, quer diurna quer
no.oturnu, Iromlnará sempre com n
bonç/lo do üjanllt-slmo üaoramonto,
sondo que a adoraçAo iiouturnn, nns
casas icligloHiiH -femininas, 0 priva-

,'.ra du communldado,
l EXCI0I,8A Vil.'****-! uo CAR-

MKl.O K O 1-ltOi'llKTA
ELIAS

A Ordem Tci-ccli-n do Nossa So--iliora do Carmo dn l.upn. nesta nr-
Ihldlocese, vem promovendo, desde
& dln 7 do coi-rcnti", festas em lou-
Voi- da pr\co!íiii Virgem d.o .Car-
(nello ç do, piopheta Mllns. Estila 1'o.s-
Ins >;c proliingiirão até o dln -ü) pro-
ximo, sendo quo hojo, aíéni don
nctoii da novena fts 1U horas, hnverá
liernirí.-ie om beneficio du Escola de
Santa Tlicrc-Kii, dirigida pelos in>*íi*-
educadoras do S. Viucnto do Paulo,
oudu no òdücáni pnra muls do 300
meninas pobres.

DINHEIRO
Gmprcoto-so sob Jóias, mercadorias « !
epollcoo da "Lyra Municipal" a Juros

oopoolaeo

Francisco de Aguiar & Cia.
RUA LUIZ DE CAKÕES, 36

mJjllJmaVHti a? Mm M

. ^ (Antarctica)
Entree-t a domicilio

Fones: Central 2587 •
2993 ou Norte 4223

, ¦ ii • i ,¦

Aiiii..uctuil da uo.vonu, quo uo pro-
lonwirAo ali o dia 16, sempru As 11)
liurim, iiemlo o liiiblti) iilnisiiiiirli,,
tom comparecido urando numero du
flolu.

S. Bli.NIJIHCTO UA AIll-lIA
UllANOA

Hoje, ilomliiKo, turAo ink-iu a» tra-
dlcloniie.i fOBtUS du ,S. llenedlclo dn.
Areia Branca, om Suntn. Cruz, fes-
tas quo todos oh nnnos luvitin u esta
locullditdo parn. muls du HO.uou pes-
sons.

Do prosrainma organizado para
estas festividades cm louvor do «Io-
rluso Irei Henedlcto, constam: ,

Hoje, ús R horaü — Alvorada po-
,!ua iililliiriiioiilcns Francisco Draga o
Clyninutdo Musical "íl du Fovoroll'0,

Bundo lu-ocatoi-lo quo porcorrorá
as prlnclpacu i-uns do Santa Cruz,

A's 11 horus — Missa aolomno —
Cantada polus senhoritas Oi-mozlnda
Sllva, Krnc.slliiii Lage, Odotto Asll-
no, Lygla Comes, Btolla Aulliio, .Ma-
rlna Agllno, Sonlra Blres o Stolllta
Comes, i» partitura dc Poroso; a or-
chofllm r.fitii a cargo do maestro mu-
jor Manoel Agllno do Oliveira; será
colobrniilu da inl.sHii o revorcndlssl-
mo padre dr. .Manoel Gomes, vigário
dn parochia, ncolytudo pelos padres
luldoro Martins o Josí Oomes; u sc-
gulr iiMHoiiuirá A tribuna o orador ,s|i-
cio reverendo monsenhor dr. Fer-
liando Uailgcl du .Mello.

A'8 lõ horiw — Procissão quo por-
correrá as aitorlna prlnclues deste
curato.

A'» 18 horas — To-Doum.
A's 1!) horus — Leilões ilo pren-

dns — lím dois eorêtos artística-
mento preparados paru esso fim, to-
enndo em cada tini delles uma das
respectivas bandas locaes-, o alcan-
çarfi, a banda om cujo coreto maior
for a renda dos citados leilões dc
prondn-j, uma rica medalha do ouro,
com IncrUHtnções de esmalte nn par-
te superior, onde so vO a offiglc do
glorioso íj. Benedicto, o eom uma
Inscripção no verso, quc fará lem-
brada a festa do nnno de 102*1.

A's 2-1 horas — Vistoso fogo dc
artificio que porá termo aos leilões.

XOSSA. SENHORA DA PAZ
Conformo hontem noticiámos, rea-

lizii-se hojo na sua egreja cm con-
stí-uegão, cm Ipanema, a festa dc
K. áenhora da Paz.

Serão rezadas missas, ás 7, S.l|2 c
10 horas, «eudo esta solmenc o com
sermão ao Evangelho.

A' tardo haverá ladainha c teste-
jos externos, constantes dc Uermes-
se, leilão etc, em beneficio daa obras
da egreja.

NOSSA SENHORA DA HORA
'Promovida pela Irmandade do
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Enfermidades do peito.
Milhares dexommuríicaçoes neste
tsentidã foram' endereçadas ã,

Acádemi&ideMedicina deP&rJs
e~. áás fébricâi ritéc.
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P.i-lnclpo iiun AliostoloH. S, Pedro,
rcallza-se hojo a festa do N. Sonho-
ru du Hora, qua constara du iiiImhii
cantada, offlclandu o cnpelIAo du
Irmiiniliiiln monsenhor Carlos Conta,
vigário gerai, pregando ao Evnngo-
llio o Irmão theologal conego dr.
Olympio do Ua-itco.

Bm Heguidn, sei-A cantado solemne
To Douni, terminando eom a hon-
Ctto do SuntlHMlmo Sacramento.
V. O. Il" DE N. S. DO TERÇO E

SENHOR DOS PASSOS
Esta Vonernvel Ordom U" farA re-

zar, hoje, duas mi.sfnin: uma Aa 7
horaa, om louvor do Senhor doa Paa*
soa, o outro As 0 horas, em louvor
do N, Ken hora do Terço.
O 3° ANNIVEIlSAltIO DA LIGA

CATHOLICA JESUS, MARIA
JOSE1, DO MEYER

Commemorando o S" anniversarlo
do aua íuiidiujão, reallBn a Liga Ca-
tholica Jesus, Murla, Jose, do San-
luurlo do Coração de Murla, no
Meyer, imponente festa do cujo pro-
gramma constam os seguintes actos.

Hoje, á« 8 horas, entrará a missa,
a qual «era offlclada pelo rovnio.
jiadro JoAo Baptista Smlts, director
geral dus Ligas Catholicas nesta ca-
pitai.

Toda a parle centrul ,do Santuário
do .Meyer, fica rosurvada no dia da
festa uos aoclos da Liga, cabendo as
senhoras a delicadeza do ceder-lhes
os logares.

A missa, quc será rezada por ln-
tcnçAo dos «oclos da Liga, -terá o
acompanhamento do cânticos, havon-
do pregação c distribuição duranto a
communhão dc pequenas lembranças
da fesla a todos os ásslston.tée,

A's Jl) horas reallzor-sc-á u sole-
mnldado final da festa, constando
a mesma dn benção dos clnco novos
estandartes, da Imposição dos cor-
ilões aos novos sócios effectlvos e as-
plrantes o da aggregaçâo oanohlca da
Liga do Meyer a .primaria dc Santo
Affonso.

Segulr-so-a a procissão pelo Inte-
rlor do santuário c terminará, tudo
com a benção do Santíssimo Sacra-
monto c cânticos do manual.

MATRIZ DU S. JOAO BAPTISTA
Hoje, ús 1*1 horas, á rua 1° de

Marco 110, correrá o sorteio da tom-
bola da matriz de S. Joáo Baptista.
cia Lagoa, pula Companhia de Loto-
rias Naclonaes, com material gra-.
ciosamente cedido -pela directoria.

O vigário, da parochia, padre Ro-
salvo Costa Rego, convida a assistir
ao sorteio os interessados na tom-
bola.

As listas dos números sorteodos
serão uf fixadas á porta da matriz o
depois publicadas na imprensa, no
primeiros dias da próxima semana.

AS MISSAS DE HOJE
A's 5 horas — Matriz da Gloria c

egreja de Santo Affonso de Ligorio
o convento do Carmo;

A's ú 1|2 — Matriz do Engenho
Novo c egreja do Santo Ignacio;

A's C lioras — Convento do Carmo
(rua Conde de Bomfim), egreja de
Santo Affonso o Santuário do Cora-
ção de Maria;

A'a_ii 1|2,'horas— Matrizes do S.
Coração de Jesus, de S. João Ba-
ptista, do Engenho Novo o de São
Christovão, egrejas de Santo Ignacio,
do Bomfim, de N. S. da Paz e con-
vento das Servas do SS. Sacramento;

A's 7 horas — Matrizes do Santo
Chrlsto, do Sagrado Coração, da
Gloria; conventos do Carmo c de
Lourdes (ruas .S. Clemente c S dc
Dezembro), Irmandade de N. Senho-
ra da Conceição.

A's 7 1|2 — Matrizes dc S. Chris-
tovão, dc Lourdes, de S. João Ba-
ptista o egrejas do Santo Ignacio o
do Bomfim;

A's 8 lioras — Matrizes de S. João
Baptista, da Gloria, do Santo Anto-
nlo, do S. José, do Santa Rita, do
N. Senhora do Lourdes, de S. Chris-
tovão. egreja de Santo Affonso, con-
ventos do Carmo, do Lourdes, da
Ajuda, Irmandades do SS. Sacramon-
to .da Candelária, de N. S. Mão dos
Homens. Congregação do N. Senho-
ra do Amparo (Haddock Lobo), San
tuario do Coração dc Maria c capei-
Ia de S. Pedro da Gamboa;

A's 8 :l|2 — Cathedral, matrizes do
S. João Baptista, do S. Christovão.
egrejas de Santo Ignavlo. dc N. Sc-
nhora do Bomfim c dc N. Senhora
da Paz;

A's 11 boi-a.s — Matriz dc S. Josí,
Santa Rita, S. Coração dc Jesus, da
Gloria, de Lourdes, de Santo Chrlsto,
conventos dc Santo Antônio, do Car-
mo, Irmandado do SS. Sacramento
da Candelária, da S. Cruz dos MUI-
tares (sédc provisória, Cathedral),
de N. Senhora da Conceição c Sun-
tuario do Coração de Maria;

A'3 0 t|2 horas — Matrizes do São
João Baptista, do E. Novo, egrejas
do Senhor do Bomfim, do 'Santo Af-
fonso dc Ligorio; Irmandade' de N.
R. da Conceição (rua Conde dc Bom-
fim);

A's 10 horaa — Matrizes'.da-,Can-
delaria. dc tí. Josí, do S. Coração
de Jesus, de S. Ohristnvão, cgrejafi
de N. S. do Rosário. ,S. -Benedicto, de
S. Gonçalo Garcia e S. Jorge, da Paz
o O. T. da Immaculada Conceição;

A's 11 horas — Matrizes da Can-
delaria, de S. .Tose, do N. Senhora da
Gloria, do Rosário, de S. Benedicto,
de N. S. Mãe dos Homens, do Se-
nhor do Bomfim c Convento do Car-
mo:

A's 11 1|2 — Matriz do S. João
Baptista da Lagoa.
NOSSA SENHORA DAS DORES

A Devoção do Nossa Senhora das
Dores, que tem a sua sede na egre-
ja da Santa Cruz dos Militares, fará
rezar, amanhã, na sédc provisória,
Cathedral, missa oom communhão o
cânticos cm louvor de sua excelsa
padroeira, officlando o acto o ca-
pellão da Irmandade da S. Cruz dos
Militares, monsenhor Augusto Fer-
reira dos Santos.

EVANGELISMO
EGREJA PRESBYTERIANA IN-

DEPENDENTE
(Rua Barão do Rio Branco, n. 0)

Cultos — Haverá os hablluaes —
ás !) e As l!t l|2 horas, pregando em
ambos o pastor.

Esco-la Dominical — Abrlr-se-â
logo em seguida ao culto da manhã."A Infância de Jesus": eis a lição
quo deverá ser estudada. Substituirá
ao superintendente o presbytero
Francisco Rodrigues.

Texto áureo: Jesus crescia, cm sa-
bedorla, em estatura c em graça
dçante de Deus o dos homens".'Tonto central: "Lições da infan-
cia de Jesus".

RounlAo do iirai-tiu — Eftecttiou-
ho uma ua soxtu-folra p-uwadu, 11 de
Julho vlgenlo, om au-jfto du gniÇiUi
pelo feliz iiniilviTifiirlii do pastor,
illiin atrAs, o colunando tnmbem do
pruues pulo reatnboleclm-ento da paz
fin' iioMiuL piitrln o om favor ,»los on-
formos o da próxima commcmoriiçfto
do lll du julho.

Cullos unlorloroa — No culto do
fi de Julho, pola manhã, foi baptlsa-
da a menor Ruth, fllhinha do sr.
Franclsoo Roal o do d. Mnrln Roal,
dopols de celebrada a Eurhiirlstl.i.
No, culto da noite, peranto o rov.
Odilon Mornos, professou e foi ba-
ptlsadii d. Emllla Franclsca do Sal-
les,
CONGREGAÇÃO P. INDEPENDEN-

TE DE OSWALDO CRUZ
Nu respectiva sCdc, á rua Jofio VI-

conte, n. 287, haverá cultos As 12
e As 19 1|2 horas.*

A Escola Dominical abro-so ús
IS 1|2 horas.

Entrada franca.
EGREJA EVANGÉLICA KLUMI-

NENSE
Rua Comorlno 102

Para o estudo da palavra do Deus.
reuue-se, hoje, An 10.30, na fôrma do
sempre, a Escola Dominica! da
Egreja supra. Como publicámos no
ultimo domingo, a lição do hoje é:
"Ii'.'1'nnelu do Jesus", registrada ern
Lucas 2:40-R2, com o texto áureo:
"E crescia Jesus em sabedoria, c em
estatura, o em gruça para com Deus
o os homens" (Lucas. 2:31). No do-
mingo vindouro ter-se-á a lição se-
guinte, quc Í-: "Baptismo dc Jesus'',
reg em Marcos 1:1-11.

Ao meio-dia o ás 10 1|2, haverá o
culto u Deus o prCgaçAo do Sau.o
Evangelho, com toda a sun pureza,
tendo iik mesmas ccremonlas logar
na Casa de Oração de Ramos, no
subúrbio da Leopoldlna o na Egre In
Methodlsta de Cascadura, rua Coro-
nel Rangel n. 25; em Cascadura.

Julho 11 — S —Luc. 21-10-D2 —
A infância dc Jesus; 15 — T — II
Tini. -1:1-1-17 — O menino e a sua
Bíblia: l« — Q I Sam. 1:21-28 — O
menino c a sua egreja; 17 — Q —
Mat. 18:1-0 — As crianças e o reino
do céo: 18 — S — João ü:.*< I I —
Rapaz serviçal: 19 — S — Mat. 21:
12-17 — As crianças devotas; 20 —
D — Psa. 119:9-16—Como sc omen-
da o caminho.

CONFERÊNCIAS
Os estudantes bíblicos internado-

naes realizam, hoje, ás 14 o As 19
horas, A rua Luiz de Camões, 22,
duas conferências publicas. O as-
sumpto da primeira é: "A infinita sa-
bedorla e o amor do Deus" e o .'.;i
segunda: "Porque Deus não mata
Satanaz", aeguido do muitas proje-
cções luminosas.
EGREJA BAPTISTA DE JACARÉ'-

PAGU.V
Tanto no culto da manhã como

tnmbem á noite, oceunará o púlpito
desta egreja o pastor da mesma, re^.
dr. Salomão L. Glnsburg. O thema do
sermão do meio-dia será: "Animações
divinas", baseado sobre o texto sa-
grado do prophetu Ezekiel, cap. 36,
verso II: "Fnjei melhor quc nos
vossos princípios o sabereis que Eu
sou o Senhor".

A conferência publica da nohe
versará sobre o thema: "Um medico
especialista para uma moléstia an-
tiqulssima". baseado sobre o lexto
do propheta Jeremias, cap. 8, verso
22: "Porveutra não ha unguento e-.u
Gilead ? ou não ha. lá medico ?"
Nesto discurso o orador patenteará:
1, A doença moral que a humanlda-
do tem sotfrido através dos secul03;
2, A competência do único Especla-
lista em tues casos; o 3. A urgente
necessidade do se aproveitar tal Es-
pecialista.

Pelas .10 horas, ofteotuar-sé-fi o
baptismo dc sete ou oito candidatos,
ultimamente aceitos pela Egreja 0 á
noite, após a conferência, será cely-
brada a Santa Communhão c dado o
bcmvindo fraternal uos recem-baptl-
sadoa.

O cflro da egreja entoará bellos
hymnos sacros em todas essas rc-
uniões o a senhorita Kstella Glns-
burg. ultimamente chegada dos !-..*•
tados Unidos, cantará um ou mais
solos.
EGREJA BAPTISTA ORTHODOXA

Rua Andrade Araujo 37, Oswaldo
Cruz

Haverá, hoje, ás 18 lioras. na Es-
cola Dominical desla egreja, estudo
da palavra de Deus sobre o assum-
pto: "A infância do Jesus", em São
Lucas. cap. 2: versos 21 a *I0; o ás
19 J]2 horas, pregação do Evange-
lho.

EXERCITO DA SALVAÇÃO
Reuniões do hoje: Avenida Mem

de Sá n. 283, ás 9.30, Escola Domi-
.nlcal. Lição: "Jesus i a nossa Luz,
quando chegamos á morte''; texto

áureo: "Nosso Henhsr Jesus Chrlsto,
quo morreu por nós, para que. quer
vlKlMnou, quer durmamos, vivamos
Junuimonto cnm elle"; As 10,30, *.-o-
união d« Santidade; As 19 horas, re-
união dc SiilvnçAo. Campo do Santa
Anna, As l-;.3u horus; rua dn Sena-
do, esquina da rua Rlaelnielò, Aa
18.30
EOREJA BAPTISTA DE S. CHRIS-

TOVAO
Na Egroja Baptlatu om S, Chrlsto*

vAo, sita A rua Mattoso, 51, folarA
hojo, As 11.30, dn manhã, o profen-
sor dr, Rlciirdo Inko o As 10.30, oc-
cupará o mesmo púlpito o orudor
coronel Anlonlo Ernesto da Silva,
pastor dtt Egreja BnptlBla, cm Llber-
dade, S. Paulo.

LIGA ANTI-ALCOOLICA
Rounlr-BO-A, hoje, As 15 horas, cala

Liga, no Pavilhão Prosbyterlano, A
rua Sllva Jardim, 23, cnm o fim do
eleger a stia directorla c planejar o
trabalho actlvo em favor da prohl-
blção do álcool, uo nosso pai;:.

Todos oh Interessados nesse eleva-
do trabalho. sAo convidados a con-
Jugar ns suus forças o brandir ar-
mns contra o terrível Inimigo ta
nossa Pátria.

O ANNIVERSARIO DO HOSPITAL
EVANGÉLICO

Em commemoração ao 28'' anni-
versario da fundação do Hospital
Evangélico, sua directorla organizou
para. o dia 14 do corrento, unia festa
quo obedecera ao seguinte pro*
gra in ma:"Culto (12 horas): canto, por um
quarteto da 1* Egreja Baptista: ora-
cão; leitura da Escriptura Sagrada;
canto, por Iodos os presentes; bre-
ves palavras; canto, por todos o»
presentes; benção; números, pela
olasse do jovens da Egreja Mctho-
dista dc Villa Isabel (13 horas):
poesia, por Joaquim Fonseca: o
Hymno á bandeira, por.Iracema Cas-
tro e Joaquim Fonseca; Hyniuo Nn-
clonal. por um coro mixto; números,
pela Egreja do Redemptor (14 lio-
ras): "O nvCfllnho e a avósinha", por
Arlindo Marques o Ruth Guimarães;"Já começa", por Eunlce Perallcs:
"tiicomprehendidos", por Arlindo
Marques e Ruth Guimarães; "Ques-
tõe« do portuguez", por Eunicò Pc-
rulles; conferência (15 hoiMri): "A
Phllantropla", dr. Ignacio Raposo;
entrega o abertura do4 cofres (10
horas): numero, pelo Instituto Cen-
trai do Povo (16,30 horas): "Far-
feiffe", por Durulna Drunimond o
Maria Fontes-"

S. PAULO APÓSTOLO
Rua Mauá, 57—Santa Thoroza

Xa terça-feira, 8 do corrente, re-
uniu-se a Junui parochiai desta egre-
ja, para tratar de assumptos do toda
a Importância, entro os quaes o
breve Inicio das obras do novo tem-
pio e a designação dc uni secreta-
1-io-corrcspondente para os serviços

Recaiu essa designação no sr. Eu-
clydes Deslandes, que, Achando-se
presente, aceitou e foi logo investido
dc suas funeções.

Nessa mesma noite reuniu-se a Su-
eiedaão Auxiliadora para a posse so-
lemne da nova directoria, composta
das exmas. sras.: d. Noemia Deslan-
des, presidente: d. Emilia Ferraz,
vice-presidente; d. Eponina Ma-
thous, thesourolra e senhorita An-
nita Ferraz, secretaria.

A posse £oi dada pelo rev. Saio-
mão Ferraz, parocho. que cm bre-
ves palavras discorreu sobre o va-
lor da Sociedade e suus attrlbuioOos.

A presidente empossada, em om-
polgante discurso, agradeceu a sua
eleição o concitou us suas consocias
n redobrarem do esforços no sentido
dc conseguir a Socledado, todos os
seus Importantes fins.

A reunião terminou com sympa-
lli ia para com os ai lan os da nova dl-
rectoria.

ESPIRITISMO
ABRIGO TliEIUEZA DB JESUS
No Abrigo Thereza du Jesus, A rua

Iblturuna, haverá hoje, ás 16 horas, a
conferência mensal de costume soli a
presidência do sr. Ignacio Bittencourt.

Occupará a. tribuna o consagrado
intellectual paranaense Dario Vel*
loso.

¦A entrada será franca.
UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA
No salão da União, a Travessa Her-

mengarda 13, no Meyer, haverá uma-
nhã, As 20 horas, a «ussáo regimental
liara ostudo de um dos pontos .capi-
taes da doutrina,

•EM BANGL"
No Grêmio Luz e Amor, á rua Sil-

va Cardoso i">7, Bangu'. rcaliza-se.
hoje, ás 18,30 horas a conferência do
general Jacqucs Ourique, subordinada
a. um dos palpitantes themas da dou*
trina de ICardcc.

THEOSOPHIA
CONGRESSO DAS RELIGIÕES
Dou nossos companheiros da Theo-

sopliln, nasceu a luminosa Idíu du
realização, nesta capital, do um
Congresso dns Religiões, com o fim
exclusivo do assentar bases pelas
quaes devem os representantes "nm-
xlmoa", por melo de uma Intensa a
constanto propaganda, trabalhar em
prftl du confraternização doa povoa.
A' primeira vista parece um contra-
sonso, uni absurdo mesmo, haver
quem ponao cm semelhante coisa,
quo até on nossos dina min tem pas-
sado do uni refinado mytho, sobre-
tudo mima ópoca eivada de procon-
coitos de toda a espécie, como ns
dellmlntaqOos territoriaes entro oa
paizes, a divisão uos homens nas
chamadas classos sòclacs, a separa-
çfto reinante noa próprios lares, e
cm um melo cm quo a maioria ,'¦
constituída dos conveiicloimen onfa*
tinidos c dos lcglonurios du Igiiorau-
cia, cuja tarefa ó o atnquo Incon-
sclonto aos muls encantadoros Ideaes,
como este que o Congresso sc pro-
põe a defender. Mas, se admltllndo
como uma Inspiração divina as con-
solndoras promessas do meigo phl-
losopho da Palestina o o progresso
como o factor primordial dus gran-
des omproliondlmentos, chegaremos
A conclusão de quo os homens, quer
queiram, quer não, pois acima do
sua vontade estAo os supremos de-
signlos do Criador, têm que entrar
no reglmen salutar do amor para
com Deus "sobre todoa us coisas o
ao próximo como a si mesmo".

Do fornins que o Congresso não
deixará, do ter a sna csplendcnte
utilidade, porquo 110 mínimo, os seus
autores, terão como recompensa, rs
sublimes buliçãs do Alto o deixarão
atirada a semente, que muls tarde
com om encherlos feitos por novos
agricultores, tambem aequlosos des-
sa espécie de alimentação, tão nu-
tritiva ao espirito, germinará natu-
ralmentc, dando-nos os sous frutos
benéficos e saborosos.

A luta será grande o tenaz, mas
quc valem oa «eliu rigores quando os
soldados nella empenhados tóm o
peito lllúminiido por constolluçOes dc
Fó o ii fronte aureolnda por tulguru-
ções do confiança'.' E depois, a pnl-
ma da victoria só se conquista nos
grandes combates o das dlfflculdUr
des nelles u vencer, surgem os Íoi-
ros do míerito,

O Congresso será, pois. definitiva -
mente iustalludo com a convicção
inabalável de que cumprirá (j seu
sagrado programnia, todo de Paz o
dc Concórdia para a Família Hu-
mana, a despeito de todas us bar-
rol ras ciuo os néscios c estropiados
moraes procurem levantar mito n
sua marcha luminosa pelo carreiro,
sabiamente traçado por Jesus, quan-

do na sua brilhanlo trajoetorta. pelos
pfnhaai-o» dn terra.

A' frentu do tilo nobllttantr o aln-
vuntadii Idóa estilo os incansáveis u
ileiiodiidon bemifoltores dn Hiinmnl-
dado, general Raymundo Pinto Seldl
o o vigoroso jornalista Alelxo Alvos
de Souza.

Nós. oa espiritas não podemos ser
Indlftorentos a surtos do grandeza
desta natureza porque a inlsflAo do
Espiritismo ó juatamento a diaalml-
nnçAo doa mais altos princípios do
ChrlallKiilsino. Todoa, devemos pre-
Bltroaoa, levar ao Congresso da« Re-
llglõcs, o apoio da nossa' mais in-
tensu solidariedade, como prova de
quo sempre estivemos uo Indo da.s
causas Justas o quo dizem respeito
uo engrandeclmonto moral da Hu-
uiiiiildade.

Curato do Santa Cruz, Julho de
192-1.

Soi-usi Morae»
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Aos doentes do estômago,
figado e intestinos

A' DISTINCTA CLASSE
PHARMACEUTICA

lendo dirgado ao nosso conhecmiento
que droglllslas iiienos esrrupuloíos sub*
silIUCIll o ELIXIR OE CAMOMILLA GRAN-
JO, por outros similares que nada tóm
com n valor o a reputúçáo deMo prcclo-
so preparado, — de effelios licncricos a
linmedlntos om iodas a? doenças do •»-
tomago, ligado o inUotinos, — pedimos
aos srs. pharmaceuticos c ao lllustrado
publico cm geral, para que exijam do.s
s"iis rernercdords O verdadeiro ELIXIR
DE CAMOM'LLA GRANJO, cuja rrpulnç.V)
ririnida por milhares do lllusircs modi-
cos, vem scRUludo a sua gloriosa carreira
lui mal; tio 10 annoo, sempre rom o.s mate-
res suecessos; como podemos provar coin
iloi-uiiienlos de Indiscutível valer.

Os agonies geracs para todu o Brasil-
A, P. de Souza * Cia. — Pharmacia t
Drogaria Corrêa d'ArauJo.

Rua Visconde do Itauna, 112 — Lll!,
n. IO — ll-lf-Oia.•iiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiF

SFiosisolados NEIVA
Magnéticos de seda, ai-

godão e esmaltado e,
W. P. (para tempo)

Comp. Nacional de Electricidade
Rua da Quitanda, 45
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A Dôr de
Cabeça

í

As Piluías de Vida do Dr. Rosa
são universalmente conhecidas ha
35 annos como um remédio la-
xante agradável e efficaz para
uso geral das famílias. Desem-

baraçam por completo as vias da digestão, abrem
os conduetos da bilis e animam a acção do figado,
dando prompto allivio á dôr de cabeça.

PÍLULAS de vida
DO DR. ROSS

THE SYDNEY ROSS CO., Inc. Nowatk, N. J.. E. U. a, -
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Ai Iccluau iS Oa acisdiguaila como se lü ây-i iHvtndc.
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N ERVEN «& 0.,A
ENGENHEIROS & IMPORTADORES

Grandes fornecedores a usinas de assucar, fabricas de tecidos, serrarias, fundições e otficinas
ACCESSORIOS DE MACHINAS A VAPOR

Eixos de aço para . «-••-* Serras circulares,
transmissões, gaxetas, tubos ^ÈfÉÀ ^e ^** e para en8en**l0S-'

para vapor e caldeira n^ '^^y\\^^â bombas para água, bumnhos

Locomoveis, Caldeiras
e Motores a vapor

Carvão para Forja e Coke
para fundição

wLjfUéXímVmmm^^—- g?-T iW-rf** ^-Ifi-W

Engenhos coloniaes para
toras — Motores electricos

e Dynamos Marelly —
Carvão para forja

Únicos atrtntüs o depositários dos Moinho» de Wnlo ERVEN-CHALLENGE

Especialista sm ÓLEOS LUBRIFICANTES para qualquer machina ou motor, e correias para transmissão, de sola, balata e pello
ÚNICOS DEPOSITÁRIOS DAS DESNATADEIRAS CENTRÍFUGAS MELLOTTE'

74 - TZUJL THEOPHILO OTTOUSTC - 74
Telephone Norte 65S4 — Endereço Telegraphico : ERVEN • RIO DE JANEIRO

mu

APP. SOB
N. 105 '

&

APP. DECR.
16-12-1871 SALSALUGOLINA

do DR. EDUARDO FRANÇA
Iara a tratamento iitarno, efticaz, de feridas, darttiros, suores fétidos, queda dis cáellos i qoilqair

nelestla da pelle — ürígo rewdio brasileiro adtptadfl na Earatti Ra -tari-M
ilo Norte, Argentina, ürapaj, Chile, etc,

IUçpb depositários no Brasil:1 ARAUJO FREITAS & C.a - Rua dos Ourives 88 e 90 e S. Pedro 94 - Rio de Janeiro - Na Europa: C. ERBAe A. MANZONI - MÜão - Itália

OS DOIS ÜMTOS REPREStüTAM
0 ttEAL DO TRATAMENTO

Preço de cada nm, 3$500

CARQBA e MANACA', de Hollanda
preparada pelo DR. EDUARDO FRANÇA

0 rei dos depurativos para o tratamento interno de syphilis,
impureza do sangue, rheamatkmo, feridas, dores, etc.
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Ül* TOPOS OS SPORTS^1:
i

ÍL

TUBF
o "jucisTrNti" ma atum, no

wiajdo runtaotue-
tiraM_ Prtmkt •'J.xjtey ülob'' e tdw

Èiioos-Orlaçéo NftetaMl" e
"«ai AMerte»"

A conceituada aoeludado da. ua-
tro Ila tiesra. levará a cífelto, liojt,
um seu hippodromo, â estaçào de
tí. francisoo Xavier, a mal* Impor-
tanto de tiuae testam anno»»».

O "sjreut-attratlon" desao "mos-

Uns", .para o ciual, foi organizado
um admirarei programma, reside nu
disputa du Grande Prtnulo "Joulcoy
Club", na distancia do 3.i200 metros
e oom a vaHosa dotuijiio de 30:000$
ao vencedor.

liiin. prova, uma dos mala antigas
o Importantes do nossa tadf, oijtfi,
destlnadu, desta feita, a a'lcançar
exilo som precodentos, dado o Irie-
gualavel Interesso quo vem despor-
Unido, em todos oa circulos sportl-
voa du paiz o atí Tora, delle, o ca-
contro, (iuo nella st) verificará, Uos
notáveis "cracka" Mehcincl-All u
tídcil.,

o representante do SLtid R. Crcsfll,
Invicto em pistas iiauionacs, terft
nessa memorável carreira, a ajuda
tiu seu companheiro de "box" Visl-
sócio, o mesmo suecedondo ao sou
temível rival — JSden — ijue poderá
rfiepõr do auxilio do Albaniz, tam-
bem dofenóor da gloriosa j.tiiuola
oaro-azUl dos srs. Uueno tí Cou-
linho.

O camno do "JtstUtey Clab", dada

a -Matmi do Raadoti, mme t—rnu
uariamwte, d» tmfdào, Hwii uom-
pieis, com Mteerotxrle, oe» «taa nelho-
rou sssxslfsaiàorea dn totaporada du
IM», no Irrassay, e h**e, deptMlU-
¦tiu do furMadas espen»nc«s, e uem
Prsrtiimt, itatmal de regalar clatot,
o «luo poeaae uma bonita tY- do offi-
Uio, repleta do íriumplnxi, especial-
mente no Rio tirando do Sul onde
flfl de uma' vea' conheceu aa agruras
dit derrota, isto mesmo por haver
corrido vislrelmonto doente.

Reconhecendo, embora, o valor de
todos oa concorrentes ao paroo, jui-
gamos, o eomnoeco certamente u
maioria dos írequenia-dore» de nos-
sos hippodromos, quo os louros da
victorla caberão ao valente 'Mfehemci

AH, cujos recursos do paralheiru so
nou afiguram inesgotáveis.

Wiaa nao 6 sõ o prêmio "Jockoy

Club" que deverá, fa«cr ritmar do
intensa omuijão, hoje fi. tarde, a
enormo assistência que, por certo,
accorrerâ ao legendário campo dc
sports da rua Major láuchow. Não,
o proeraininu, todo elle dlspdo de
raros elementos de suecessu, sendo
niuaiiiu djgnue do <lceta<iuo aa oar-
relraa duu prêmios elásticos "Sul

America" o "Crlaijão Nacional",
além Uo paroo "Sunstar" quo reuniu
aa inscripeões do Salonio, 1'atrlclu,
Thebas, -MM, Alsaciana o Molecoto,
na distancia de 1.7». motros.

Para estft 'yormitaora reunião,
cujo Inicio lera togar úa 12,40 cm
ponto, são oa seguintes os nossos
prognósticos:

Tupan, FragOao o Uahia.

CAVALLOS QUE 6AHRAM SAO OS QDE BSAM
EZ IVI 8 R O -O kC I N Ev
de DOMINCENT — BRUXELLAS - BÉLGICA

Dep.: C. de Seabra * C. — Rue Vasco da .mu, ie.e nas Drogarias e "A
Jirdineirs* — Rua 7 n. 191.

Ctmaittx, GniiKiiiut o ImmL.
Itaveoto, Baroaeza o Pirata-
'Un_jri, Dotraqui o SaaiM.,
Urú, lfarciil«i « NíjlneK*,.
üolecole, Salerno u Patrício.
Matem**-* «VII, KoVei. u. mta»j*ai_,
.'•oliduso, Runialoró u Saxrtmtn.

MONTAHIAS E COTAÇÕES

,S5o us sogulntca aa mairtai-ias pro-
vaveia o au ultima») colac«5eu, para o
meoting destu Urde, no .íoekey-CIuü:

Io pareô — Pardal — 1,*!U0 me-
tros:
Tupan, «li ks. — C. Fernandez.
HerOc, B8 ks. — O. Barroso
Junlor

Fragoso, 31 ks. — T. Batista.
Bahia, 51 ks. — H. Araujo. ..,
Boni, 50 ks. — C. Ferreira. .1
Bolívia, 51 ks, — Não correrá.

-" paroo — Mniers — 1.450 me
troa:
Capataz, õ*t ha. — T. Batista, i.i
Quero], 53 ks. — Tí.. Arauju .
Vândalo, 55 ks. •— A. FeIJo •
Gigante, 5ü ka. — C. Fcrnande-
Draaspopot, IU ks.—P. Baptlsta

PARA NOS CONSERVARMOS ÁGEIS
«a m»m m « * ¦

Suspender o corpo com as mãos c os dedos dos pés

» pareô —
1.000 metros:

Crlu«S»o Nacional — •

Regente, 53 ks. — D. bopez ¦•
l'iir>nan, 51 ks, — ,1. Wseobur,.
PlriKiiita, 51 ku. -- AV. Lima. ,.,
l''lurI«ioi-, oil ks. — ,\. Feijó . ,.,
Garupa, 51! ks. — li. Vas. . .'1'ritêo, 511 ks. — C. fernandez.
1'traju'. 511 l-.a. —- ,0. Smiro... .
Palcs, 51 ks. — U. üouaa . . ..
Burúnòzit, 51 ka. — T. Balislu..:
Barão, 5." ka. — li. Araujo. .
Pânico, 5.1 ks. — N. GonzálciS.
Barbara, 51 ks. — I. iSourea. .

Oa demais inscriptos não corre-
rão, provavelmente.

•1" parco — Kvll Kj'C —• l.Tõl) mo-
tros:
Nuhsiiu, 51 ks. — t>'. Clremo. •« tu
r-taslng, lü 1.k. — I!. Aatorga. Ml
UrÜtlye, 511 ks.—O, Fernandez. L'M
Detraquí, r«" ks. — C. Ferreira. .)i«
Liberto, 50 ks. — Levy Fer-
reira

Querella, ú- ks. — AN'. Lima
5° parco — Sul .Vmcrlcil

metrus:

_ ___________É___tSSÊIÊIIÍ - __\ ,__t^Êt__w _a»mr*,*^K__Z*r ¦**"^'"*a*,~~ ¦*• -•» — - •—•••-- — m •—• m--i— ¦*— ^-« **^*»

50
S0
50
•10
00

(00s«
•10

1(111
ioo
100

na, 4»! Imbuía. IV; Cfbelrsco. h»; Ou-
vidor, II; Noe, il; Rto Pardo, B. »
Uts-ic, .«.

0* paroo 
'— Promlo Hoadcn —

,,'JOO metro-j — ü:600|i000 -— tíobu-
nino, ls'i V.üou; .Nero, .1) Matntltl-
uoiio-Oi D3i Niu.Hau, 50 o Marathoe, 5G,

7" pareu — Premiu Qoírell» —

I.tíOti metrus — aiUOOyOUO— Ripun,
55 kilos; Tupujo», Oi; Baulng, D*>!
Vclledu, Cl; Hulidugo, 51; tlalgn, il)
Cucquldun, 50 o Curnvunu, 5t.

Uste pi-uanuiimu, entretanto, aof*
frenV ultera«;Oea enm u reaultndu do
mcctluB Uo hoje, ruzão pela «:uul noo
aboteiuou do qualquer cummcntarlu.

FOOTBALL

io
50

1.750

J
PEQUENOS ANNUHCIOS

Ijierau, 5ti ks.'— .1. Salíate. .
Hercules. Dl ks. — C. Fernun-
deu .'. .

Aristía. 'lü ks. — X. Guhzalcz
Mjlnsky, *I7 ks. — R. Aatorga.
Olympo, -ítí ks. — 1«. du tíouzti.
Llrô, úil ks. — L». Buarez. . .
Mlrasol. DO ks. — J. láscobar,

10

;io
50.

ANTIGÜIDADES—Brilhante», joiaa
o prata. Compram-so pelos melho-

rea preços. A "Mina d» Ouro", Av«-
nlda Rio Branco, 137.

ANUGOTDAMJS — Pagam-Bs ma
" ximoa pregos: prataria. chalea
beepanhoea, òbjcetoa em marfim,
tartaruga, madre-perula, porcelana,
touea, raoveia e «luadros. Galeria
iCSsÉOnger, rua Barão de 8. Gonualo,
22 (junto à Av.„ Csatral)., Tele-
püímo C. 424....

rAET-OMANTE wraentSe, de volta
do soa viagem ao Norte, 6 en-

eontrada daa 1" áa 18 horas, li rua
Visconde de ltaúna n. 573, sobradu;
dits o pr<-^ente u prediz u futuro com
Èeffura«HÇ«a; especialista um questões
Inümae; absoluta dlscreijão.,

Copias á rrwchina gsf S17Í
1° andar

*\R. ATJOUKTO CBRQtJBIRA —
Moleotlaa da Pelle e Syphllls. Con-

«ultorlo: Aasembléa, 87, daa 4 hora?
cm diante.

QR. FLAVIO PESSOA — Pratloa
" doa hosíiítaea da Europa, Necker
e Broea d,e Paria, Via«. uriuarlas.
Rins, DpenijaH dai-i. senhoras, cura
radical da blan-jiThiigia. aguda e
chronica o suas. complicações. Tra-
tamento..eem dôr, do «eetreitamento
ila urethra pela elcotrollea; cons. rua
Sachot, 54, daa li ás' 16 horaa.'fei. ii. .7..Í7. Reaidenuia. rua Gene-
ral Canabarro, 470, tel. Villa 61(JS.

DR. HYGDíO, Cir. geral, Mol. Sraa.
UR. BVGI.NO FILHO, med. upem-
dor, líypAHls, appéuiHelteB, hernlaj..
6. JosS. 69 (1 âe S). T. O. SU.

rUNHBIRO para hypotheeaa a pro-
missoriaB, juroB módicos, com 3.

Pinto. Chamados e cartas, á rua d»
iloeario, 161, sob. Tel. Norto D238
e 8166.

TM>K. HAVIi PACHKCO — Parteiro
*f c sywjcolog-lsta, com 111 annoa de
jii-atics. Partos sem dôr,- moléstias
iísmj aenhoraa, tumor<« do selo e ven-
tre, hérnias, apbertdldltes, hemur-
'.•hoida!1, opuràijão 'òesaíiánê. Instai-
lação especial para sua clinica no
Sanatório Guanabara. Consultório,
l-ua da Carioca-, 8.1, fla«9 2 1|2 ás 6;
cartões i-oni hura marcada. JlesI*
doncia. Sanatório Guanabara •— Tel.
fi. M. S77 o 40».

UOROÍJCOPOB, o maie perfeito es-
ludo scientifico t« verdadeiro da

aua vida. Mande u dia u o mez Aj
aeu nascimento para conhecer bem
ô seu futuro; cartas a J. Toft, Cai-
sa POutal 2.417, Rio.

;:o
HO

ti" parou — Sunstar — 1.750 me-
troa:
Salerno, 51 ks. — D. Suarez. »5
Patrielo, 55 ks. — Ch. lluu-
tfhton 3(1

Thebua, 53 ks. — Não correrá 5U
Mico, 52 ks. — T. Batieta . . títl
Alsaciana, 52 ks.—Nüu correrá 5u
Molecote, 55 ks. — C. Ferreira. 27

7" pareu — G. I'. «lockcky-tliib
—- U.200 metros:
Meliuiriet-Ali, BO ks. —* T. Ba-
lista 15

VlSigodO, 53 ks. — lt. Arauju S0
Bdeti, 50 ks. — J. Salfale. . 25
Albenlz, 50 ks.— Duvidoso uor-
rer SO

Metrópole, 5B ka. — O, Fcraan-
dei: 10

Péftlnàz, 5U ks. — ü. Suarez. SO
Ronden, 53 ks. — Não correrá. 100

Kls aiiui uutru e^erebeio do fwfl-
du eimplieldade o imtnbitavcl «tth-
dade. Efitende-s'-! o con»u no solo,
peito (iavu baJ:,o, apoiundu oa braijtts
nua pulmaa dua utã4?s c oom os dc-
doa lífj*) rté\is tocando vurllcalmonte u
pavimento. DepOi!*, «:m'kí*jesn-tu oa
mufl'julos. fatjà-ao ume aupiruçáu
forte «.*'levantc-af* «•corpo o ina.ii.
possivel, «.'nipsmgandii para isso us
bra«;üM u us »~, tal comu o indica a
ixwii^io dn. grfcvura. Mâutonha-oe
nessa posiijão durante dez Hegunde*. I

liopoití, solte-se u ar contido nus pul-
irrita e alrouxe-ae os músculos, fa-
zetrdu com «.hkj o oorpo U*w*ja uni
pouco, mas Bem chegar d. descansar
no tíói-o. Dever-se-á. pois, continuar
ounpciiso 8Ó*bru uü brí«.'ji>à «.- os püs.
Volte••;•.• a pôr em tenaúo 09 mus*
'.uloa, fu¦:••(*;.'¦.• uma noui atirir.-aijüu
a lovuiite-su novajiientu nu fôrma in-
dleada. fazendo «.sia operafiãu «niteu

nu orimelrii dia u primeiíavezes
noite,
man i

llçz v*:'-^e6 no rosto da

Jttük UliMJ^liV

A. M. 13. A.

Conformo honteni noticiamos a
Aesoclaçllo Mctropolllana do Kspor-
tes Athletlcoa, resolveu transferir,
para datas «iue, upportutiamonto
marcará, ua jogos ufflclaea Uo
todua ou cupurtcH por elle au-
pcrenleiidlduB, dutiintu a liuntíi-
na do 13 u lo du correm*.'. Ksta
deliberação fui lumuda por estufem
multas uthlulúu iniiierildus do |iarll-
clpar Joa loriiòiòs.

li, >1. U. <l\,

{ líealisam-su hoju maio uKu josos
do campeonato do football organl*
zado pola Usa Metropolitana.

Deuses jogos u mais Importante <'i
u «itio ao realiza uulrc as cqulpca du
Vlllu Isabel » Carioca no cumpo du
Cunflamju, ii. rua Maswcll.

us inatolies du. uiaa i?ãu oa hu-
«uinteu: «

SER11Ü v.
liivor >, Mangueira

1^A»<WÍ*0W^^^^^Jts_m+*^Ama+**j^Ê»A^»

Pagamento da taxa dé viação

Bis Bóy 1.S00 moS" parco •¦
trou:

Santuzfflt, 08 ks. — \\. I.ima 30
SolldugO, 55 kn. —'- A. FVijó . '-'0
Ramalero? 55 ks. -— C. Fcniun»

0 CRIME DA PONTA
DA AREIA

dez ....
Fltipuaâo, Õ!l ka.
Itcl de Otiros,
correrá

Rouleuse, 51 ks. — P. Kalmun.

— R. Astorsa.
35 ks. — Não*

80
50

\__ifmmU
A'IIU . Ciirlueu. %
.Maelienilc i- 1'itlrrKÍriu-

ÍJÊRUS B >
Americano S Conllan.»
B. paulu u uiu x Progreijo
Úètròpoiliaiio . Fidalgo

S15RI1. d
Kvureat \ tsngenliò de b.niro
Uluria .\ Modcàto

O. R, MiA.MBNGO
KdCOTUIROS

Rculizando-se hoje, áa o horas no
campo do Botafogo o encontro de
football ontro os escoteiros do l«'la-
mengo u Botafogo, u Flamengo cs-
calou o seguinte "leani'*]

AVuldomlro — (cap.) Lule o Ran-
«ei — Rufino, Pereirinha o tlarro-
tano — Raul, Mangabolrit, llellor
Loureiro o Fontoura.

Resorvaa — Hiuroldo, Vlejer, Níl-
son, Newton c Buarque,

Os escotelroa esculhidus de.oráo
comparocer u aído do ò.uB ás s hu-
ras uíiiii de, incorporados, segulrciji
pura u campo.

A.\laAllAHV » VASCO
lícull.vi-yc aitiauha, Suguitdil-teii-i.

nu campo da rua Prcfcitu Sen:cdello
eute importante oiiconlru do Caiu-
peouatu da Liga.

QUER 
comprar, vendeT. conceito.'

ou -fazer jolaa; com seriedade'.'
procuro a "Joálheria Valentlm", vua
Gonçalves Diae, 37, pho.no 994 C.
—¦-—¦",  "-- ¦ 

; ; 
-¦ ¦¦ '¦¦¦***-

TTPOGRAPHIA — Vondem-se ma-
chinas para Imprimir, eortar, pi-

cotar, coser, dourar e oufcraa conge-
nerea de todos os eystemas o fonna-
tos, na caea Jaeub. ICosinski, á ru»
Buenos Aires. 223.

VIAJANTES' em zunas a. oaxe.llo,
precisam-se de alguns para vett«

(lur á ctmimifsau urorluetos pharma-
cauticos, de grande salda. Carta A
Culia Poetai, 548. J. Gama.

AVISO
"A NOBREZA" avisa o povo
que terminará sua colossal

venda de saldos de balanço
no dia 30 do corrente

CACHE-COL DE Ll 3S500
TRICOUNE DE SEDA BRANCA,

CREME E BEJG, METRO . . . 8Ç900

95— URUGUAYANA-95
ilüHHUHllílillHIIIÜHtílIlllllllilllllllllll!

Sn-jj 
Tirif J7 nos nsgocios. amüiea

UÍl lilLltl li!r sftnde, realir.ar tufli
. une dècéjor; cartas eoc

íeilos para a resposta a P. S„ fista
eSo de Mesguita. E. do Rio.

Em cada dez ho-
mens, nove são

semi-vivosü
Esía verdade deve ser re-

jisfrada nos seus
apontamentos

Perda dc momeria perda dc phospàalos, par»
da dc forças, perda de spmnp, tristeza, pallídez,
excitabilidade nervosa, enfratroedmento museu-
lar, são symptomas da neurasth-enia invadindo o
seu organismo. Tomac diariamente .:. '-:.,:

O fortificante sem akool, dc sabor agradável,
sem dieta, soberano para as crianças, senhoras c
para os homens — Vende-se em todo o mando.

• -
(lio. cm 3 de imuho dc 1907).

Pronuncia do autor e do <
cúmplice

U dr. Uldemul- Pacheco, . juiz da
;ia 'Vara Criminal du Nlètlioroy, per
sentença de liontem, pronunciou u
Joao Loureinjo Fontes, vulgu "Pepe",

u Antenor Maísa, u primeiro como
autor tio assassinato do sua esposa.
d. Ulga Massa. .Pontes, o o secundo
cuniu cúmplice de tal delicie.

A sentença analyaa todos os Ca-
otua dcliòtuosos, deelaranflo nue
"Pei>e" praticou o crime com ,as
circumstancias aggravuntcs da pre-
iiie-dllagüo, motivo frivolo e motivo
reprovado, superioridade em forças,
armas e scüo. surpreati, ajuste u du
catar a victima sirb a 

'iminediatu

proteeijão da justiça.
Com referencia á dirimento invo-

cada pelo rto de se achar em estado
de completa perturbação de sentidos
o tle IhlclUgerieia, no acto do
eoninietter o crime, o juia não atten-
deu, c assim respondeu em aeu des-
pticho:

".\ íiieu vêr. o denunciado, cum
premeditaViü, com calma, cum rc-
flexão e com perfeito conheclmentu
do mal uuo fazia, praticou u crime
contra a \ictima impulsionado n*.'*1
vingança, pelo u«liu c pcla perversi-
d;ide, condições iitic, em absoluto,
não podem dirimir uu diminuir a
rospüitt-auilidade porml do O.enuil-
ciado-, - poia um homem uuo ra- |
ciodiia. o «|UO calcula, 0 sub-
tuí-ttiilo ã obrigação convplcta de
no - recordar daa proiiibi.jôes da
lei u de retlectir nas cont?e<iuen'-'lus
do suaa aoGÕes."

O dr. Oldemar Pacheco, ainda em
a sua sentcinja, íuk. sentir «iue "Pepe"'

demonstrou o seu espirito de viu-
gaaca contra a Jtratiija <|ue ousou
proteger a victima «iue ho acha\a
ameaçada de morte, o terminou a
sua decisão, declarando:

"O denunciado, nãu podondo se
vingar dircctain«nto da Justiija, eòn-
tra a cfual manifestara, sua Indigna-
«;ão. elle nue já estava abórreciüü
do aua et;poea, tanto que, constante-
mente a maltratava, ealnrlu o fria-
iitertte premedita o dolieto com o
fim do menoscabar, dé desprestigiai-fi
a Jetstiça togada, contando natural-
mente com a contcmçilaçàu do tri-
bunal popular, esquecido, porém, de
que, case tribunal I lambem faa parte
da Justiça que so procurou desmora-
liiiar.''

Quanto ao cúmplice Antenor Jías-
sa. o juiz dr. Oldemar Pacheco de-
clarou quo a sua cumplicidade esta-
va jurldlearncnto provada, o, entre
outras consideraçòes, assim só refere
o maglotrado:

"Quem ler toda a miséria coustan-
te das cartas juntas aos autos, desde
logo, se convencera quo u denuncia-
dp Antenor .Massa nào sc limitou a
facilitar a execução do crime; íoi
alem, a sua aceção criminosa, a sua
influencia nu caso, 'fúl decisiva, pois,
conseguiu que seu pae desistisse de
auxiliar a Justiija. na -punição du de-
nunciado "PepO"'. A. JUStiija, porém,
sente-so bem sem o auxilio desse pae
deunaturido-que,'em conluio' tfom os1
denunciados, envolto em sinistra -luz,
e. talvez, por motivos inconfessáveis,
e«qt]<sceu-se 4 de- qüe,- • desmoralizando
a infeliz filha, desmorallzava-e4 a si
proftloj'

¦A LOftltlltA W, AMANHA, NO
JOCfU-JY-CliUB

Paru. a rcunl&o que a veterana,
aproveitando o foliado nacional, fa-
râ realizar amaiihã, cm seu hlppo-
droniu, :í rua Dr. Üarnier, ficou or-
ganizado o seguinte programma:

1" parto — Prêmio Cacique —
I.15Ü metros — a:0uu?0uu — ürass-
liopet. 18 ldloa; Olcapl, 55; Modesto,
55; Lanlus, 5"; Rayon, 511; Wilson,
55 e ..lulnlinha, «lü.

2" pareu — Promlo Adversário —
I.HUO iiielroa — ü:0O0ÍOOU — Jazz
Band. uõ ltllou; Perdiz, 53; Chininha.
52; Beiii. 5"; Tribuna, 52; Monumen-
to, 55; Palés, 5'J e Tupan, 55.

il" pareu — Promlo Criaijão lis.
trungclra — 1.300 metros — ú.OOOÍ
-— Tymbira, 55 kilos: Fluminense, 55;
Tamoyo, 55; Troyòada, 50; Samari-
lu, 50 e Véuturdsa, 53.

•Io parco — Prêmio Gáudio l.oy
~? 1.301) metros — b:o00í000 — Ko-
view. 53 lillos: Regente, 53; tlaby,
53; JOi.sturi, 53; Borcaa. 53; Uriza,
51; Jlimi Ali, 51; Floridor, 53; Pau-
lista, 51; Pequery, 03; Fragoso, 53;
Brilhante 53 c Parauan. 51.

5" pareô — Prêmio Mediu Klendu
— 1.S00 metros — 3:OO0ÇOOO — Noi-
va, 55 Uilos: Jaçanau, IT; Úlaniavili-

^*t|^alaa«**>a<*>a^*l^aIMM^

0 imposto de um produeto
chimico

f
O dlre-ttor da riácóbeiiortí do iíilii-

tricto fodoi-aL proíeriu a aoiuinl*
declíião:

"No ufficio li. 133, .de "i «Je oaf-
«ente, declara u Laboratório Naclo-

TOmando «:on'húclniento dó requo-.|-nai dc AnvJlysca que o produeto da-timento um qüu n Companhia bu-' nominodo t'TarInha LegumincuiM." «!•
fabricação do Ludolí', Yaccani «t Of,
não podo aor considerado como lo-
gumcíi em conserva dc feijão erti-
lhas. lentilhas, etc. nois que, po'a
composição chlmica quo apre*H!iiti
tu«l i>rcKlucto, dm-or.1 .-.cr urspinoi-ha-
do ás farinhas de cereais (triso.
avatta, centeio, e*c.)

IDoaato, pois, «*e oiafrte daquella
ropaKIç&o, que uão ctamirtea a nvet*
cadorla como cotnBewa, não se po«le
eujeitar a referida "tlertnha leguM-1-
nota" ao Imposto de ccmawmo dc qtie

em
trada «lc 1'trro ti. Paulo Rio Clran
dó reiMaina contra o facto du recusar
a Delegacia Fiscal no Paraná u r«-
colMmeuto ila Importância proVenP
untu dá taxa «lc vlução, arre«'adada
pela mesma, »«'i o fundkii.ento d«;
não lor u rcclamaçáu apresentado as
respectivas guiai» organizadas do in-
teira conformidade com us modelos
mandados adoptar pula circular dü
Directoria. da tíeceilá n. IS, de U de
junho de 1921, o ministro da Kazcn-
-dn pi-oferiu o tteguinle despacho:"A" vista dns razOes.aprerientadaa,
autorize-se a Delegacia Piscai a per-
mitlir o- recolhimento do imposto,
Independente das exigências a que
ulludò » rentierentc. providen«'i.aii-
do, porém, soja pelo agente fiscal
respectivo apreciada a exactidão da
importância a ser recolhida, devendo | trata o aa-t. 4a, puraurspho S*. letra
a requerente fornecer n. exume do „ „ do (1(íCreto „, i-,u%, as
mesmo oh ilocuhienlos probatórios
da arrecadação." I janeiro do IIW1." -

- '

:S de

CAFÉ "OLOBO
'AVISO '•'-?

Attendendo á extraordinária alta de preços do café em
grão superior, que consumimos an nossas torrefações, so-
mos obrigados a alterar o preço do café "Globo" de reta-
lho, para 4$300 o kilo, a principiar do dia 14 do corrente,
inclusive.

0 augmento acima, não representa ainda-o valor cor-
respondente as actuaes cotações do' café em grão, mas sim,
do da média do nosso stock.

Esperamos que os nossos amigos e consumidores rece-
bam com benevolência esse novo augmento a que somos
forcados muito contra a nossa vontade.

Rio, 12, de Julho de 1924. — BHERING & Ci*:
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ACABAM DE CHEGAR OS

NOVOS Dl
DO REPERTÓRIO BRASIEEIRO DA

VICTOR TALKINO MAOHlNt: OOMPANY

COMPLETANDO AS GRAVAÇÕES DO CELEÉRE JA2Z-&AND ttftAÍÍILÊtRO ,

OS O/TO BÂ7UTAS
QW TANTO EXreO ALCANÇOU NAO SO» NO BRASIL COMO NA EUROPA

E NA ARGEílTlNA

Numero '•' •',-,, ' ; ¦
73826 í MEU PASSARINHO — Samí>a (OcUnò Viattoa;

) ATE' EU! — SAMBA (Maréélld Topynambá)
73827 lURUBU' — SAMBA (Alfredo Vianna)

ICARURU' — SAMBA (João Thomai •— E. dos Santos? ?
738281 GRAU'NA — MAXIXE ~ (3. PÉrnambut»)

|MI DÊXA SERPENTINA I-rPOLKA (Nelson doa S-tatos A1vcb>
7.Í82Ô ÍP'RA QUEM E' MAXIXE (J. Ktodó)

1LA-RE'— POLKA (Alfrtdo Viariha)
73830 (TRICOLOR — MAXIXE — (Ròmfitt Silva)

)SI PAPAE SOUBER! — MAXlXE-SAMBA (Romeu Siba)
738311 BA-TA-CLAN — MAXIXE (A. Treisleberk)

|LÂ' VAE ELLE — MAXIXE (J. G. Oliveira Bairetò)
73832 JNAO PRESTA FRA NADA -?• MAXIXE (J. Bicudo)

1NAIR — POLKA (A. J. de Oliveira)
73833 $ JA' TE DIGO — SAMBA -r (Octâtio Vianna-Alfredo Viaaa»)

i (FALANDO-èSAMBA — (Jnâo IlióTOaz)
73834 ITRES ESTRELLINHAS — CHORO (A. M^iros)

\ VIRA A CASACA! — MARCH A (J. de Cürvalho)
73835 1VÍCTORIOSO — MARCHA (j, de Carvalho)

IATE' A' VOLTA — - TANGÜINHOAM. Tupynam-Wi) ^,,

Ouvidor 98.
RIO

A' venda em todas as casas no raio e com os dittribwdíres wclisiws para o Brasil

PâLi IJ. Gh ristoph «St São Bento 49
SAO PA«LO

r. , REVENDEDQRjES NO RIO

-JULÍ0.B0EHM.tCí. ~ Assembléa 71 — DÂSA iWTIWR HAWLEÍÍO - At, Rio *m "m

á I
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OBS- 0 GOVERNO DA REPUBLICA E 0 GOVERNO DA CIDADE osao
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NO CONÜKESSO

fl SENADO
a sess_o nn hontem

-Preaontes senadorcu, d hora liubl-
tuul, foi itbortu u _.__o o approva-
Ua, nem debuto, u uctu da reunião
anterior,

Oo uxpeillonto constaram: , Tele-
grumma do _r. Eloy du .Soii.n, ussu-
furando a nuu .olldarludiido cum o
soverno u çomrnunloagtto _u sr. Eu-
llppu S.liniltlt, dl.emlo faltur a ses-
são por enfermo.

Nfio liouvu paruceret.
A ItEFORMA DO RBÓIMBNTO
Auuuncladu a hora destinada ao

expediente, o sr. Jlonl- Sudr. deu
splonolu ii funil do tuur da cnrtii. iiuu
dirigiu a<j»sr. Antonlo Azeredo, ua
Aesporn,' Justificando a sua uu.suncla
fi. sessão, por motivo do moléstia.
_c.su documento ussoverou o .ro-
presentanto dn. Ballln ser Inoppoi-tu-
nu a reforma do roglriiento do He-
nado e du Constituição.

Concluiu dl.omlu ruiu «o proaonté
u-llveru li sessão, teria votado cun-
ti-ii v..rli„ dispositivo- da alteração
suKcltiidu.

A VISITA DO HERDEIRO DA
ITALIA

. Passando _. ordem do <lla, fui an-
nunclada a 2" dlscussjjo dn. proposl-
f;ào da Cumaru, aütorl.ando o «o-

_.____*"*_"
verno a abrir os cradltoo néoeiM-
rios para u rouepcAu do u. a. o prin-
clpu hoi-ulru da Italia (com paro-
ser favorável du Com.ml.i_o do Fl-
nãrígaa),

O sr. HiiiI.omu Uma, usando da
liuluvm, .•iiiui.iii-ii u |ii-.-.|ii)iii.jini da
Cumaru por nüo tor llmltuijSo du ce-
podo !il..umii, sor um credtlo lllirnl-
tado,

I-ilou du situação .mundlul u du
nossa u ulludlu iiiis liiconveiilentee
urli_id_., du modldu semullianto
quando .u vinda do rol dos belgas,
o uculiuu offurucundo umu umuiidu
Umltudu em _..:...¥ o credito pu-
ra na despesas,

O «r. EuzoblO do Andrade justltl-
cou a condueta da commlesao u us-
üuverou .ue, no t-tiulu da omondu,
examinaria novumonto a Muestiio.

Apoiada a umciidu, íol a pro.posl-
cão devolvida ft Cunimlssílo du PI-
IIUIIIJI-,

PROPOSIÇÕES APPROVADAS
iSom debato, foram, u seguir, vo-

tadas um seguintes matei-las; 2* da
proposição da Cuinnni, .|iiu uliru pe-
lo Mlnlsturlo da Marinha, os credl-
tos de 'LM pesou, ouro, uruguayo,
paru [lugumeutu ft Companhia dc
Minas o Vlacfto do Matto Cli-osso o
dc 0 _ S: 7 õ T,.. •_ ü 7, paru oceorrer au
pagamento definitivo da gratificação
eatabelecida na lei n. 4.555 du 11)22
(com parecer íavorávol du Commis-
são du i.nancas)! o '¦',* discussão ida
proposição dn. Câmara, iiuu Isenta de
direitos do Importação o gado vau-

__.t_.o_ IOBOI

PRATT .  s' l|UCr BC** r°"- om emP1-1-03' om ne-
*-«»•»*lw guelou e em amizades, gozar yaude, edu-
car a vontade, augmentar u memória,"a luclilca de os-
plrito u u vigor physico o viril; agir pelo pensamento â
distancia, livrar-.o das influencias entranhas o ci-iiil-
uni-a., vencer us difficuldades da vida o alcançar u fe-
ll-Uado o il pUH, IIC.Il Jft u _-*t'._G„I_Ó DA FORTI-
_A. D;', se om -nilo uu manda-se pelo Correio, grátis. Sft
servo puni' tiüultua _ tido analphalietos,

Escreva liara ARl-T __EJ_:K JTAl.IA. fi CAIXA POS- I
TAL, GO.. — SeocSo A — (Rua _. José, 6). Maude-noi
nomo c endereço, escrlptos com clareza, huje mesmo. .

cum proood.nto da Bolívia o Impor-
tudo paru an regidos do Ania-oniiH e
Matto Grosso (com parecer favorávelda CommlB__ do Plnangai a omen-
da do sr. Arlstides Kocha).

Marcada a ordom do dia paru a
_e-sfto do depois do amanlu. íol le-
vantnda a sessão.

CÂMARA
NAO HOUVE 8E8S,lO

__o houve, limitem, hcw_o. A' -oraum i|Uu devlam~ter Inicio us truuullios,
o ur. presidente communicou ouu soacliavum, na Cusu, upenua G2 dopu-
lados.

Do expediente, despachado .pelo 1,"soorolarioi constava coiuu .papel dulõruiidu do Suí. bem con". 
"pára 

níàmais importância, aponus uma repro- terial beilico destinado uo governoMdllucao du Phoenlx Calxelral do Cea- do mesmo Estado.
ra, subi _ u necessidade do rápido un-1 __ o director da Receita Publica•fomento do projecto <iu_ regula u autorizou o dr, Epamfnondaa dc Al-
«.._._._] __ pr0 ° *'° o™!".-*u01buquei^ué, fiscal do s.lló adheslvo

bjuntos, u servir do escrivão do

do o aeu capital deolarado para i_
opcracoeN no Brasil de t)60:000$OOU
para 1.034 :Q_0*0.0.
Nn |ui-tu du Justiça

Numeundo o unúenhelro du mina--;
Jouqulm Purtado de Munvzes, para
tonto da 2ü" cadeira da Eacola dc
Minas do Ouro preto,
Xa punia da Agricnltura

Nomeando o sr. João Kerurlra dos
Santos, pura o logar do membro do
Conselho Buportor do Commercio u
Industria,
No Ministério da Fazenda

O ministro concedeu itíencão dc
direitos paro. o material destinado
i vluijão férrea do Betado do Rio

PAR IQUY NA
CONTRA TODAS AS

MOLÉSTIAS DO FÍGADO
¦|l|ll"*"""l||||||||imiHllllllllllllll IIIIIIIHHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHI i„

m ^^fp FABRICA CE COLCHÕES
SYSTEMA MODELO CUNHA

(PATENTEADO)

1
4l-^*sÍ-*^J? "y"* í^^^^^í "nica no Brasil, eape

-'Í^ÜS'_S-.-^.•-rfeW! afigo —Invenção eW
__h»i . ..fe «411

pocial neste
fabrico P

do profissional
IOAQUIM CAETANO DA CUNHA í=

Rua do Cattete. 66
relephone: B. M. 1667 p
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no commt-rclo.
1'residenciu da Republica

-NO CA'rj'KTK
O dr. Juão Ribeiro, dlrector pre-sldente do Banco Mercantil, agrade-

ceu, lioiiiein. uu dr, Arthur Uernur-
deu as íulleltuci"n. cjuu lllu unvluu
por motlvu do seu unnlversurlo na-
tullclo.

TEIiliGKA-DL-S RECEBIDOS
O chefo do Estudo recebeu, hon-

tom, us seguintes 'telegramma-:
"Deodoro — Escoteiros lugunen-

ses, pisando .solo Districto Federa),
cumprimentam, rogando a Deus ben-
cão paru o lar de virtude du v. ex.""Tlieri-zimi — Au deixar o gover-no do Estudo do I .auhy. cumpro
honroso dovor do agradecer u v, u.v.
us subidas provaa do consideração o
gentlle_i recebidas, fazendo voto»
cordiaes pula prosperldado continua
du brilhante administração o foliei-
dadu pessoal de v. os."

v Barreiras — Hojo u ongonlielro
aisfredo, delegado do povoamento,
ucaha do recebev os terronoa doados
pela Municipulldudu paru a funda-
cão do putronuto. I .licito v. _. pe-Io alto serviço -prestado ii oata futu-rosa cidade i|uc su encontra na
fronteira du. iiossíi cara lialiia. Quu-Ildadu du compatrlotu de v. ox. sfio
inimorredourua us grutldflea do meucoração, (u) — Coronel Francisco
Koclia."

DECRETOS ...SIUN.-DOS
. U presidentu da Republica ussi-
gnou, liontoni, us açgulntea decretos:
Na im.slii da Fazenda

A.pprovundu ;. reforma du. c-stu-
tutos du Conipanhlu de Segurou .Ma-
rltlmos o Torreatroa I .'otonsc, de-
llbeiuda pelu assenrblúa de 24 dc- ja-
nuiro do 1322; e approvando a deli--ciruçâo da Compunhiu do .Seguros
131 Fenl- Sudamcriciino, uugincntuu-

llltiuerlto que na Alfândega daquella
cidade está procedendo o chefe da
Commlssão de lnspecção du Eu-
zenda.

• — O director da Despesa Publi-
cn communicou ao sub-dlrector du
1* Su.hdt.Tecto.rla quo paatftt u tier
exercício na referida Sub-dlrectorla
o .J escripturario du delegacia do
Elo Grande do Sul, Eraldlno Pon-
touru Cunha.

— Em solução a uma consulta do
Inspector da Al'aud'c{*,i du Natal,
sobre se pôde tier- attendida a, pre-
tencáo do um continuo daquella rc-
partição, o.ue, tendo obtido approva-
cão no concurso paru guarda da po-
llcla nduanelra o àllegandõ jft ser
empregado do .Ministério da Pazen-
da pede seja nomeado guarda antes
que tenha chegado a sim vez na es-
cala, i, direotor geral do TliosoU-0.
resolveu declarar que, «ondo taxall-
va u ol_ervacfio rigorosa da olassl-
flcacão "ex-vi" do art. 7" do decreto
ri. 13.220, do 21) de dezembro do
1921, devo o empregado om ques-
tão aguardar u sua voz.
No Ministério da Justiça
POLICIA

Está do diu a Central do Policia
a l1 delegacia auxl.lar.

GUARDA CIVn.
Diu ;i sede central, liscal Napoleão

u ujudanto Cabral; ronda geral, íis-
uues, Nlcanor, Libero, Alves, Macedo
tí Noronha.

Uniforme, 2".

U mezes. ao ajudante Ruflno
guarda ue 1* IS4; de 2 mezes, uo de
2" 770; o, de 2 mezes, ao de 2* 556
u do II" 1.107.

do cada umu, concorrendo a Central
com lu guardas, devendo comparocor
uu tir.ciic!,: i.iiii-ru, Carvullio, Kerrol-
ra u Noronha. Esao peseoal devera
comparucer, amanhã, ãa mesmas ho-
rus, o, bom u_lm, oa fiscaes Almel-
da o Carvalho.Apresentaram _e promptos pa-
ra o survico ou guardas do 3' -116 o
(180 o do roierva 1.265.

Tuvc permissão paru usar lenço
preto cm substituição uo collurlnho,
duranto o tempo necessário, o guar-
da de 3* l.ütto.

Tarminam hojo: a dlapenan, o
guarda do reserva 1.2;i;i; o, a Itcen-
c;u, o do 2* 252.

Passou u ser considerado doen-
te cm residência o guarda liSíi.

Devem comparecer, no dia 15
do corrente, k secretaria, As lí ho-
rus, paru depor, os guardas 109, 173,
•I75, 555, CS7, 8-14, 939. 1,279, 717,
021, 981 o 1.01.1.

¦—¦ Oa fiscaes das 1*, ,",', -1\ 5'. 7',
lü\ 12* u 20* suecOes devem apro-
sontur, hoje, ú Central, fia 10 1|2 ho-
ras. um guarda do cada uma. o _.
Central concorrerá com um chefe du
turma.

POLICIA MILITAR
Superior de dia, capitão Cruz: of-

ficial de dia uo quartel general, 2"
tenente Miguel Dias; medico do dia.
cupltão dr. Cartaxo; medico du
liroinptldão, 1" tenentu Saraiva;
pharmaceutlco du dln, 1" tenento
graduado Aguiar; interno do dia,
acadêmico Mendonça; auxiliar do
official do dlu ao quartel general,
sargento Amaro; ordens â assisten-
ela do pessoal. 2 praças da comipa
nhia do metralhadoras; piquete uo
quartel general, 2 corneteiros do "i"
batalho.; prado, 2" tenente Cana-
barro; promptidão no quartel gene-
ral, cupltão Paranhos; guarda do
quartel general, 2" tenente Paiva;
prnmptldüo no quartel general, 1"
tenente Djalma; promptidão no regi-
mento du cavallarla, 2" tenento Es-
cobar. IJiu nos corpos: nu 1" balu-
llião, I" tenente Coimbra; no 2", eu-
,-jitãu Purtado; no 2", capitão Calhi-
do! no 4", 2" tenente Carvalho; no .'i",
cupIt-0 Carneiro; no regimento dc
cuvallarla, 1" tenente Bellerophontu;
no corpo du servicus auxiliares, 2"
teiiPiito Bueno.

Uniformo. 4" (kaki).
No Ministério da Agricultura

'Por portarias dc hontem, o ml-
nistro resolveu: nomear o auxiliar
technico du Superintendência do Ser-

obras urgonteu u que ee refero o de-
oreto n. 10.287, de 20 do dezembro
do 1II2U.
No Conselho Municipal

Hontem, por falta do numero, ntto
houve soss_o.
Na Prefeitura - ,

O prefeito designou o oacrovonto
Sebastião do Ollvolra Junior pura
servir como escrivão Interino da
Agencia do Moyor, o o cscruveiito
Claudlonor Barbosa para desem po-
nhiir Interinamente O cargo do i_-
crlvão da Agencia du _ Josó.

Para a Agencia du Gamboa, foi
traiibfertdo o escrevente Interino
Clirlatlnno Pinto Marque» o. para a
do Engonho Velho, íol designado o
Interino lüdmtindu Lnglnestra.

Aos agentes, o secroturlo do
prefeito fez dirigir u segulnto cir-
cular:

"O sr. prefeito manda declarar-
vos quo o Imposto do 1:000$, do -quo
trata o doe. n. 2.128, du 5 do agosto

do 1919, sobre letrclru, placa ou la-
boleta cm língua estrangeira, deve
«er cobrado tantas vezes tiuunlu- fo-
ram ns tabolelas, placas u letrelrofl
existentes, embora sc trato du mes-
mo cuntrlhiilnto."

INSTRÜCÇAO PUBLICA
O dlrector do lnstrucção assignou,

hontem, os segulntes notoa;
Designando — As luljunttus; Maria

Uu Lourdes Souzu Figueiredo, paru
u 6' escolu mlxtu do l" dlstrlaloj
Irene Gonçalves Gomei-, paru u 16*
mlxtu do 4" o Oulomar Peixoto do
Castro, .para u 14* mlxtu do U",

A substituta du udjtinlii, Ai-,.-y
cios Guuranys Mello, paru a 12* nilx-
tu do 9".

Transferindo, a udjimtu Maria
Coelho do .erpu jiara a IS" mixta
do S".

Dlnpcnsnndo, ns siihMtltutns do nd-
Jun'iis. Ceclllu Monteiro Soares e
Isaura Perolra Costa,

Tornando sem effeito, a designa-
Cão da substituta do adjunta Iruoe-
mu d o.-, _uaranys Melh).

Loteria do Estado de Minas
Única no mundo que distribue 80 por cento em prêmios

QUINTA-FEIRA 17

00
DIA 22

SO
CONTOS

Apenas 18 mil bilhete.
inteiro.. . 15S00O
Décimo. . . 1S500

Bilhete inteiro 30$000
DIA 29

— Foram concedidas licenças: du Ivi.jo do Algodão, agrônomo Alcides

IOO
CONTOS

inteiro.. . 30$. 00
Meio.... 15S00D
Vigésimo.. 1S500

l.anco, para exercer, interinamente,
o cairgo de cheio da seci;ao techni-
ca du mesma repartição; nomear
Pedrlna Alves, para o cargo de pro-

A' VENDA EM TODA PARTE

___•*____?____ _B_9__.

Cuidado com as tintas que estragam as pennas...,.,

a Tinta Sardinha
é a única de absoluta confiança, porque tem 46

-: annos de uso em todo o Paiz.
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ROUQUIDÃO
, Sâo PortaAbertaparaaTUBERÍHOSE

glyco-creosotado
DE W. ROCHA BRAGA

Efficaz em todas as affecçôesI
DO PEITO

AGENTES GERAES: SANTOS DA FIGUEIRA _ Cia.
AVENIDA RIO BRANCO, 8 — TELEPHONE: NORTE 6424

SANATÓRIO RIO COMPR
ftDa Santa MsxasdrHia 254 — TetepIrUns; Villa 4001
PARA DOENTES DE CIRURGIA E MEQ.CINA DE

MOLÉSTIAS NAO CONTAGIOSAS
Situado no meio de parque ajardinado com Installaçoes para dn-
cSias, banhos de Inz, banhos de sol. massagens, ralos ultra-violôta,
elcctroradiotherapia. Reetanen dietetlco de accôrdo com cada caso
particular. Tratamento do artbritismo (obesidade, diabete., rheu-
matismo); affecçõ. do apparelho digestivo e cardio-renal, conva-
Icecehtes, est-otados ' o das afíceções cirúrgicas das crianças com
_.cção especial para débeis, anêmicos, racldtlcos, lj-ipluticos o

portadores de coialgia ú~mãl do Pott;. Toxlcomauos
O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFIANÇA
S»õ médicos da casa os Drs. Gustavo Armbrust (medicina) o Dr. Crissiuma

Filho (cirurgia)
PREÇOS ESPECÍAES PAUA PESSOAS DE POUCOS RECURSOS

DIÁRIAS: 1_$O00, 1BÇ000, 20*000, _5$000 o 30?00O '

IVRARIA FRANCISCO ALVES

— ü.s fiscaes dím se.ss.os abaixo fes-ora du P_tron_to "Mongão", ura
liovein apresentará Central, hoje, ás S. Paulo; transferir o mecânico
10 1|2 hora_, o _e_ulntu pessoal: da agrícola rio Campo do Sementes do
V, tres uuardas; da .*. 4', 5*. 10', Espirito Santo, na Parahyba, Jay mo
Vi' u _U" secções, duis de cada uma; | Nery Katellins, para idêntico cargo
da li". 7*, 1_\ 14» . 17» secções, um | no Campo de Semente- du Rezende;
——___——__i¦_____¦_______¦_____— deslenar o veterinário da Industria

*~ Pastoril ilen-riquu Blanc du Prei-
Ias, para exercei- as funeções de in-

J.peelor do fabrica*) o entrepostos de'carnes u derivados, junto ii "Compa-
nhia Armour do Brasil", em São

(Paulo; nomear lderlmda Tinoco Ser-
pa para exercer, liuerinanieme, o i
cargo de adjunta de professora da |
Escola do Aprendizes Artífices de !
¦Campos; conceder licença, por tres
mezes, ao administrador do Centro
Agrícola "Ignacio Pinheiro", Arthur
du Lemos Brito. i

Foi autorizada pelo ministro a I
acquisição da propriedade Agricola
."Fazenda Qrobó" u de um sitio an-
nexo, necessi rios âs Installaçoes da
Fazenda Modelo de Criação de Catú,
na Bahia, sendo a compra feita pela
Importância de ;i0:0ü0:?000.

Foram nomeados para o cargo
de auxiliar do Ensino Agronômico,
sendo designados, ao mesmo tempo,
paira, o Serviço de Vigilância Sanita-
ria Vegeta! do Instituto Biológico de
Defesa Agricola, os agrônomos João
Alves Junior e Adrião Caminha Fi-
lho.

osaoE IOBOI IOE-OE ao-eaoi

recisaes de dinheiro?..
1 TENTAE A VOSSA SORTE DO

Campeão cie Kiinas
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

SUCCURSAL- DO CAMPEÃO DO SUL

Raul C. Beirão & G.
9- RUA RODRIGO SILVA - 9

CAIXA POSTAL 2166 End. T-I.gr. CAMPEÃO
TELEPHONE: CENTRAL 728  RIO DE JANE ROio_______ao_aoi

sono

]
catálogos cratis para tudo o Brasil.
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jllfp Feileteria li>as__
I<E-E^ S- GORENSTIN
H| 

____<___» Avisa ás Exmas. famílias quo tem grande e variado "atoch"
S| do todas _ qualidades do polles finai. Executam-se todos os trabalhos des-
|] to ramo.

PRAÇA DOS GOVERNADORES N. 2 — Teleph.: 4972 Central'

Jensen & Cia,
MUDARAM-SE PARA

HARMONIUNS
paru CAPELLAS E EGKEJAS

tirando varied-do a preços reduzidos"A GUITARRA DE, PRATA"
37 — RUA DA CARIOCA — 37

FOKF1RIÒ MARTINS
 RrO DE JANEIRO —

(Remette-sa para o Interior)

Ramos Sobrinho I .ia.

Fundada era 1854 — RUA DO OUVIDOR, IO»* — Rio de Janeiro —
RUA lúiliUlO BADAIIU- 12» _ S. Paulo — UCA DA BAUIA, 1085— *___._> HORIZONTE

_o:a casa tem um grando sortlmento dc Urros de ensino pri-rnarlo, «ecun.arlo e superior, os quaes vend> por preços baratlssl-
mos; aB-liri como giz, mappas, globos, cadernos para escripta, de- j f.0 Ministério da Viaçãosenho, etc. — Remettemos catalogoB grátis para todo o Brasil. I1 Respondendo a, um olflclo em t'iue

o íiresldenle da Câmara Municipal
de Abre Campo pediu a Installação
do uma estaijão telegrapliiea naquel-
Ia cidade, o or. Franoi_co Sá deela-

i rou que, no futuiro programma de' construcyõe-, será incluída a linha
do ligação' com S. Fedro dos Ferros,
desde que ho Ja -recursos para tal.

Attendendo á urgência que tem
a E. F. Noroeste do Brasil de ad-
quirir material rodante paira as ne-
cessidades do tseu trafego, o minis-

i tro autorizou a respectiva dlrectoria
ja aceitar a proposta da Companhia
' Edificadora, para o fornecimento de
caiTos-r.-t.-iuraiites, pelo preijo de
tiõ:000$ cada um.

O sr. Francisco Sâ autoriüou o
inspector das Estradas a expedir as
requisições de pagamentos de ajudas
de custo regulamentares a que faça
Jus o pessoal daquella inspectorla.

A Estirada de Ferro Sorocaba-
na foi. conforme requereu, autoriza-
da pelo ministro a construir na es-
t<i_ão de Paraguassu', do ramal de
Tlbagy, um embarcadouro para ani- jmães. j

O ministro autorizou o director
da Repartição de Águas, obtendo
uma reduccão do preço proposto, ad-
quirir de Mario Monteiro, a quanti-
dade nece..aria nos limites dos re-
eursoa orçamentários de apparelhos
de penna d'agua inviolável denomi-
nados "Hydroiltro", do Invenção do
mesmo, visto ter ficado demonstra-
da no exame feito nas officinas da-
•quella .repartição a superioridade
dos citados apparel„o_. por sua eco-
nomia e conservação so/bre os actual-
mente usado., contra o_ quaes são
constantes as reclamações feitas pe-
los districto..

Nos termos da lei da receita, a
installação dos serviços co_-ev_ por
conta dos proprietários.

Foi approvado pelo ministro o
acto da Dlrectoria da Central do
Brasil, incumbindo, de accôrdo com
a autorização verbal dada por h. ex.
a Companh'a Nacional Lloyd Brasi-
leiro de adquirir SO mil toneladas de
carvão para ò consumo daquella Es-
trada nos me_o_ cie agosto, aetein-
bro e outubro do corrente anno.

O ministro autorizou o director
da Central a açoitar a proposta do
Vãieritlm F. Bolsas, .representante
da "The Tabulting Machine Compa-
ny". para o fornecimento de quatro
milhões o novecentos mil cartões
apropriados aos serviços estatísticos
por meio das machlnas tabuladoras
u sepuradoras "Hellerith", pola im-
Ijortaiicia do _.40u dollares.

Pela Repartição du Águas foi
assignado o contrato com The Bra-
silian Coal Company; para o forne-
cimento de l.Ouu toneládus de ear-
vão Cardiff, destinadas ao serviço de
transporto de tubos, etc, para as

-__i-„__- io_aoi__________ioc3t

| Rua General Gamara 102
r_-. -""— * •"" * "'  '"¦'

1 -"i-Ti__l_1_lf I 111

I Thorvald
Sõllj Rm Genei

_U ^»-r_-_P^^,'M»*'-^'***'MW»y'1^'*'>»M^r'*»/' " ¦' ' -'

I

-IS ^ II.

f tarai

í-i_iéH_.n__|

BM STOCK
LOCOMOTIVAS A MOTOR

PARA QUAIjQUER BITOLA

Capacidade de tracção 18.000 ks., 28.000 ks. e mais
AUTOS OE LINHA ¦ WAGGQNETES

DE QUAI_t.__ TTTO E BITOLA.

Feçnm catálogos e offertas aoa _vrt*eatamlea --rauS.

ALBEBTi &. STADLER - RIO DE JAREIRO
RUA DO LAVRADIO, JOS — CAIXA __4_

B

UMA PODEROSA E EFFICAZ GARANTIA
• SAÚDE

Creme _e C-lagnesaa
SSL^A ARAÚJO

RecoitTmenfJavel paro \adultos e crianças, em
casos de:
Intoticação -Ilmerrtaf

Acidez gástrica
ín-egaiaridades iinestinses

UXAT1VO
ABSORVENTE
NEUTRALISANTE

Cm príparado q_ i_o iSme íonfreo*»
cora qoaíjna w_i|_*

fc
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Loteria da V ctoria
2" Extracção

QUARTA-FEIRA, dia 16

2fl.*...$.f3.
Por15$000

Só jogam 6.000 bilhetes ..,
numerados de 1101 a 7100
DISTRIBUE 75 % EM 843 PRÊMIOS
VENDE-SE EM TODA A PARTE 

í*'_______-W^

Dr. Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital de S. _'ran-

ci.co do Asais — Clrursia sarai —
Diagnostico e tratamento uirurgico
das afí-cções do estômago, intesti-
nos e vias -Maré». Utero. ovarloi.
urethra, bt-xiga o rins. Tratamento
do câncer, das liei-orrhaglas. dos
¦umoT-es do utero o da bexiga pel*
radium. — Consultório. Assembléa,
r_. ¦— Ees. Condo do Bo.-fim, 663,
— T. . Villa 1.23.

CASEMIRAS
MtnvS li AVIAMENTOS

A' RUA GO-iES CARNEIRO N. 8
[iroxlnio ii rua Marcclial Floriano

— Telep. ^-orte uíot —
A cesa mais conhecida do Rio ds Janeiro

ASSOMBRO KOS PREÇOS

QUITANDA, 9!
PROXIMO OUVIDOR

DURANTE ESTE MEZ
VENDA DE BALANÇO

Grande abatimento em todos os artigos de Pertumanas e
Roupas Brancas para Homens,
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Ramos Sobrinho & Cia.
Rosário,®! a 79
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j N0TA3. MUNDANAS
AN.YIVIUtS.UtlOS

Fazem annoe hoje:
A uonhora d. lluyinunelii Bu/reollos

Lu nu, ospoHii do mujor Luiz Lana,
tiineolonario elo Thesouro Nacional.

O menino Rubonu, filho do non-
no collega de Imprensa ar. Ckmtiio
rio Azovedo Uai váo o do d. Julieta
Jturnos Galvão.

A senhora d. Leonldla Oeima
Muma, etipomi do gerente do Banun
Auxlllíu» do Commercio, sr. Abílio' iMunsu.

O ar. Anlonio Maciel, próprio*
tario da "Villa do Puris".

O osoulptor putrlolo uctualmen-
1o cm Paris, sr. Celso Antonio, ir-
nifi.0 do poela Silveira do Menezes.
O annlvoi-rtirlaiite, quu 6 multo rclu-
elonuelo nestu capital, está uonoliiln-
do os escus estudou com o oeeulptor
ÍMlices! Bourdellc.

Fuzein annos umanhfl:
A monlnit Nudyr elo Espirito San-

to, filhei do sr. iMiuiocl do Espirito
Kanto, fuiiei.-loniirlo da Policia Civil.A senhorita Albertlna Cucelca.
DATAS INTIMAS

Muitos cumprimentos rocobeu,
honlem', ii senhora d, Ophclla Vel-
Indarcs Fontenelle, esposa elo "depu-
tailo fluminense dr. Oscar Fonto-
nolle, por motivo rto sou anniversario
natalicio.

O dr. Itaul Caracas, officlnl do
gaiblncle rio ministro dn. Vlaejão, por
motivo do anniversario natalicio,
que, hontem, viu paesar, recebeu de
.seus collegas do Boarotarla, amigos
o admiradores, Innumeros cumpri-
montoa o felicitações,
PRO0DA5IAS

Na Cathedral Metropolitana serão
(lidos hoje os seguintes:

Antenor Barbosa de Paula o Ma-
ria Gonçalvos Martins; Jo£o Moreira
.'Lima e Anna Alexandrina de Oil-
veira; Luiz Gonzaga Aroeirti o Isabel
Fellcia Dias Conta; Adhemar Vieen-
te ele Souza o Aelelia Cabral Deoeca-
cina; José elos Santos e Prudência
Gonçalves; Antenor Helly da Cunha
Lago o Heloísa Brandão 'VVeiriicolc;
Ituyinundo da Silveira Bueno o Ma-
ria Monteiro do Burros; Eugênio Jo-
sue: Mucollo o Concerta Magliori;
iMunocl Rodrigues da Rochn a Ma-
rin Alves; Duarte Lourenço .Monteiro
rie Queiroz o Sylvia do Oliveira; Joa-
quim Borseis Soares o Margarida do
Carmo Pereira; José de Abreu
HPreltas Isabel ei Hosa. eie Souza
Ohrislalino da Conta Netto: Ângelo
Martha e 1-Iorniida Baente«: Albcr-
:lo Ribeiro Lima o Amélia Lopes rte
Miranda; George Claron e Laurin-i
da da Veiga o Sllvn: Antonio de
Araujo Pimentel e Vara Gonelhn
Cainpello; Jorge Pereira Uorneü o
Anna Boiptistu Rosa; capitão Eueleiro
Earcelloa ele, Stomies o Gcny Lopes-
tina ele Ávila Machado; Gilberto ele
Oliveira o Maria Soares; Milton'.Muller o Alice Gonçalves Moreira;
Manoel Joaquim Redondo o Anna
Maria Ferreira; Eloy Francisco
Santos c Maria Aejibra. du Oliveira;,
Manoel ele Sá. Ramos o Idallna ele |
Sá; Rodrigues Adelino Antunes ria |
Coma o P.osa Bernardo da Silva;
Mario Bornardoa Miguel e Laurinda
Moreira dos Santos; dr. Murlllo Feir-
íselra Sampaio o Anna Amélia de Al-
incida Nunes.
HOM1ENAGENS

DP». JOSÉ' PEREIRA REGO
FILHO — Collegas. amigos e admi-
rartores do dr. J. Pereira Rego Fl-
lho, decano da Academia Nacional
de Moelicina, vão prestar-lho uma
homenagem, oííerocendo ao salão de

NSo 6 nma repuriani-ia. mas''
slni nm cspsGifico acreditado por
raitos annos ds aso.

para as sezões
é conhercido por medico* e phar*nuceuticos em todas as regiões pa-lustres do mundo. Exp-rinientae-o
V. Ex etn todos os casos de ma-
IsHas, febres, e paludiano Reco
mende-o aos seus amigos. A for-
mula impressa acompanha cada fias-
co para informação ii classe medicai
e ao publico.

LIO '«1-10-11-80

Sabe V. Ex. que 90% dás
enfermidades, originam-se da pri-
são de ventre? Lembre-se pois,,
que as Pilulas do Dr. Ayer sio
uni grande auxilio para e urge*

•nismo. Puramente vegetaes.-**

(honra daquella uKreinlaejAo Hcloptt-"tton, o eou busto em bronze, trilha-
lho do esculptor Pinto do Couto.
JA doriini «tm ddiioHflo Bubaorovondo
na i-CHpeetlva lista, o» HOifulntos ee*
nhnreie: divi. MlRuel Couto, Juliano
Moreira, João Marinho, Olympio da
Fonseca, Rnlmlro Vulvardo, Artldo-

Inlo Pamplona, Augusto do Fretlau,
I Nascimento llurgol, Antonio Ferra-
i ri, Jwiqulm ria Foneoea, Abrou Fia-

lho, DoolllnKer da Oi-ni;a, Cardoso
Fonto, GiiertCH do Mello, Roberto

'Freire, OcUvIo Pinto, Brandão Fl-
lho, Ciirlon Scldl, Moneorvo Filho,
Eduiiirilo iMelrellea, Forrelra da SU-
vii u ¦\Vuldomni' de Almoldn.

Aa listas de Insorlpoao, achum-ao
na decretaria da Academia Nacional
rto Medicina, o na Casa Orlando
Rangel, rua da Atíscmbléa, 83.

AnilgOH e collegas, admiradores rio
profosaor dr. Henrique do Araujo,
commeinorando, hoje, o primeiro an-
nlvorsarlo ela morto, deste clinico, fa-
rfio uma visita ao seu túmulo, no
cemitério do S. Francisco Xavier,
partindo a romaria da residência da
família- do extlncto â rua Senador
Euzeblo, :ns.
OIIAH DAi.VSANTES

Reallzi-so hoje, fis lí horas, no
Copacabana Palaco Hotel, um eha,
dansante, com o concurso elas "ja-sz-
banda" da Companhia Veluuco o a
do maestro Romeu Silva.

A admlnistriirjilo elo Hotel-Clo-
ria, realizará hoje, das 17 fie 1!) ho-
ras, um chá dansante.

No Hotel Suisso, terá logar, no
dia 10 do fluente, um chá dansante,
em beneficio (los orphãos do Dlspen-
sario rto S. José.
OOXVESOOTES

Em homenagem ao sr. Anthero
Baronl, um.grupo do sous amigos,
realizará hojo, um "plc-nlc", na re-
presa rto Rio eVOuro.
CUMPRIMENTOS

Pela sua recente promoção, tom
recebido multou cumprimentos, o
major Bentos Monteiro.

Esse official vinha exercendo o
cargo de commanelanto da eomfia-
nhla elo pontonclros do 1° batalhão
do engenharia.
SOLEMNIDADES

No Instituto do Protecejão o Ae-
sistoncla íi Infância, reallza-ao, hoje,
íis 1u horas, a seetão «olcuine an-
nual.
FESTAS

A directoria do Orpheão Portu-
guez fará effectuar uma festa no
ella. -'0 do corrente, em homenagem
á directoria que administrou o pe-
rlodo social próximo passado.

A dlroctorla da Cruzada Nacio-
nal conlna a Tuberculose adiou até
deliberação ullerlor o baile quo do-
via reallzar-ee no dia 19 no Cluíb dos
IDlarloe em beneficio do Sanatório
Infantil ele Nogueira.

Promovido pelo grupo "Ami-
gos elo Grêmio", do Grêmio Repu-
bllcano Portuguez, realiza-se, hoje,
non salões daquella Instituição, um
festival dansante, quo terá inicio ãs
15 horas.

O Hospital Evangélico fará rea-
li-zar, amanhã, uma fetüta eommcmo-
rativa eio 28° anniversario de eua'
fundação.

Para essa commemoração foi or-
ganizaelo nm variado programma 11-
toro-muelcal.
HOSPEDES E VIAJANTES

A bordo do "Almanzora", parte,
hoje, para a Europa, o df. Joaquim
Pedroso, conselheiro da Embaixada
do Portugal nesta capital.

Parte, hoje, para u Europa, a
bordo rio vapor "Almanzora", o sr.
Folisbello Dia» Baêtu, empregado no-
commercio desta praça.

Regrossairâ, hoje, ã Europa, a
bordo rto "Almanzora", o Jornalista

CABELLOS
A Loção Brilhante é o melhor espe-

cifico para as nftecções caplllares. NSo
pinta porque não 6 tintura; nao quol-
ma porque nfio contem saes nocivos, E'
uma fórmula scientifica do grande bo-
tanlco Dr. Grounil, cujo segredo foi
comprado por 200 contos elo réis.

B' rocommendaeia pelos principaes
Institutos Sanitários do estrangeiro e
analysaela e autorizada pelos Depar-
lamentos ele Hygienu do Brasil.

Com o uso regular da Loção Bri-
lhante:

1» — Desapparecem completamente
as oaspas o affecções parasitárias.

2» — Cessa a queda do cabello.
3° — Os eabellos trancos, dosoorados

oa grisalhos, voltam ii eOr natural pri-
mltlva sem sor tingidos ou queima-
dos.

4° — Detém o nascimento elo novos
eabellos brancos.

Oo — Nos casos de calvlclo faz bro-
tar novos eabellos.

0» — Os eabellos ganham vitalidade,
tornam-se lindos o sedosos o a cabeça
limpa e fresca.

A Loção Brilhante e» usada pela alta
sociedade de S. Paulo e Rio,

A' venda em todas aa Drogarias,
Pcrfumarlas o Pharmacias de Ia or-
dem.

di', .lueiiiú Trocuido, redactor do "No*
vldnricH", do Llaboa.
OONTAIjESCENTE

Apéii uma delicada opurne-rto cl-
rursrlua, praticudu polo dr. João To*
lomel, achii»so om franca eonvnico-
oonçu o menino Orlando Campo», fi-
lho do ciipltiilliita nr. Albino Cam-
pos.
EM ACÇAO DlE GRAÇAS " *~

Na egreja do S. Jouqulni, será re-
nada, iinii,nhã, ás 1' 1|- lioraii, nina
missa em acção elo graijaH- pelo
restabelecimento da saudu da sonho-
rita Monlca Costa, filha dn saurtoHO
capltllo Eduardo Josó ela Costa, quu
exerceu o cargo do chefo da 7* so»
cção dos Correios.

A esso acto dc religião, miuidnilo
levar a utfolto pela Irmã da sonhorl»
Ia Monlcu, a seiihorltu Carllnda Cos-
ta, comparecer!*., certamente, grande
numero do pessoas amigas da dia»
tineta familia Costa.
ENFERMOS

Continua a expetlnieutur aecentua-
elas 'melhoras, om seu estado do sau-
dc, o ministro Pires e Albuquerque,
procurador geral ela Republica.
ENTERROS

No cemitério do S. João Baptista,
foi sepultado, hontem, o menino Ar-
nuldo, filho do sr. Arnaldo de» Mi-
randu Cirno o do d. Vera Cirno.

¦O feretro saiu fie 16 horas, da Ca-
sa de Saudo Dr. Pedro Ernesto,
vendo-se sobro o ataúde multas pai-
mas do flores naturaes,

Com grando acompanhamento,
fel sepultado, hontem, no cemitério
de S. Francisco Xavier, a senhora
Mathlldo Pinheiro, avô do industrial
sr. Emiliano Cosme. O feretro saiu,
ás 17 horaa, da rua Dr. Maciel, 28.

A's 11» l]- horas, foi sepultado,
hontom, no cemitorlo do S. João
Baptista, o sr. Modesto Grandmas-
son, pao rto dr. Emllo Grandmaeson.

O feretro aulu da praia do Botafo-
go, 315, com grande acompanha-
mento.

No cemitério de S. Francisco
Xavier, foi sepultada, hontem, a mo-
nina Lydla, filha do nogoelanto sr.
Fernando Joaquim Ferreira e dona
Luiza de Castro Ferreira..
MISSAS

Rezam-eo us seguintes:
Amanhã:
na egreja do São Francisco do

Paula:
ás ti 'horas, om suffraglo da alma

do dr. João Baptista Soares de Jloy-
relles;

no altar-mór, ás 11) horas, eun suf-
fragio da alma do d. Lulza Alves
Ribas;

ás fl horas", etn suCfraglo da alma
elo capitão de fragata Sebastião Luiz
de Abreu Lobo:

ás 8 1|- horas, polo repouso da
alma de Francisco Pinto elo Azeredo;

na matriz de. Nossa Senhora ele
Lourdes, fis 7 1|2 horas, eni suffra-
gio da alma dc il. Maria José izi-
eloro eia. Silva;

na matriz de SanfAnna, ás 9 ho-
ras, por alma do d. Belmlra do
Jesus;

na mesma matriz, aluir de Nossa
Senhora das Dores, ás !) horas; por
alma de d. Stella do Moura Quen-
tal;

ainda na mesma matriz, ás 0 1|2
horas, por alma de Francisco Na-
rano;

na matriz do Engenho Novo, ás
9 1|2 horas, em suffraglo da alma
elo rt. Maria da Conceição Borges;

na egreja eie Nossa Sonhara elo
Carmo, ás 9 1|2 horas, em 6Uffraglo
da alma de d. Lucinda Maria da
Cruz;

na egreja rio Senhor do Bomflm,
áa 8 horas, pelo repouso da alma do
Germano Ferreira da Silva.

—| Na terça-feira:
na egreja de S. Francisco de Pau-

Ia, ás 10 horas, em suffraglo da ai-
ma elo d. Albertlna Goulart;

na egreja elo Nossa Senhora do
Carmo, ás 9 1|2 horas, em suffragio
da alma do coronel elr. João Solei- da
Silveira.

BREVEMENTE !

Penhores sobra jóias e mercadorias

BREVEMENTE !

PIANOS ? MUSICAS ?
Casa Mozart — Avenida 127

e» auto-plano*
allemães— Pe*
çam preços e
catálogos a R,
Ferreira & C.
r.ua S. Fran-
cisco Xavier
i-.. 3SS. Telepho-

06S. Dá-se sraneles prazos.

I
ne Villa

OPTIC*. MODERNA

Honrada eom „
i'onfiasM»a eJsu «m.
índice» ocbIím-i.i

Arthur Jacinttto Rodrigues
RUA SETE DE SETEMBRO, 47

TE... NORTE 73 IB - BIO DK JANEIHOJ

Cabeças Limpas
Acabaram-se os piolhos, ua Icndlas, as pu-

rusitas c it ijuédii dos eabellos

COM O UZO DO

ÓLEO INDÍGENA PERFUMADO
Esto óleo, 6 um grando tônico do couro

cKbellueio e combate com efficacia não só a
ejuéda do cabello, como extingue por eom-
pleto os piolhos, as lendias, a caspa e as
parasitas na ea/beça das crianças o dos
adultos.

Vende-se em todas as pharmacias, dro-
garlas, perfumadas, barbearlas, armarinhos
e no Pare Royal, Representante geral: A.
J. Ilenriqucs, Rua Theophilo Ottoni, lti3 —
•Rio do Janeiro.

Preço 3$000; pelo Correio, 4$50O

Quereis ser feliz nos vossos amores?
Quereis ganhar dinheiro e serdes feliz

nos vossos uesex^os?
A vossa vida estú ntrazaila ou os vossos

negócios estão correndo mal?
O vosso noivo ou noiva não vos quermais?
Emfim, tendes algum embaraço na

vida?
E' íacll, faoillmo, uzao hoje mesmo o

grando o infallivel

Talisman de Jerusalém
(Difumudor Indígena)

O mais completo — Preço, 5$000; peloCorreio, «$000 — Para distruiyão dos mos-
qultos o mãos cheiros nas casas o câmaras
mortuarias, etc., oto. — Representante: A.
J. HENRIQUES —-. Rua Theophilo Ottoni,
163 — RIO DE JANEIRO — Não aceiteis,
sob qualquer pretexto, outro defumador, a
nSo ser o TAMSMAN DE JERUSALÉM —
(Defumador Indígena) — O único verdu*
deiro o quo dã resultados.

SeDhora habilitada corta eabellos á "La Garço
Rua Tbeophilo OUobí 163 e á domicilio.

nne e á Ingleza". Preços módicos —
— Compram-se eabellos corridos.

CASA CENTEiNARIO
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

NA VENDA DE PRÊMIOS, NAO TEM COMPETIDOR. — REMETTEM-SE BI-
LHETES PARA O INTERIOR, COM GRANDE ANTECEDÊNCIA

V. FERNANDES & C. — RUA SACHET, 26
CAIXA POSTAL 230 RIO DE JANEIRO

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTESTINOS, FÍGADO E NERV08AS

RAIOS X. Dr. Renato de Souza Lopea,
prof. da Faculdade. R. 8. José, 39. Vol. da
Pátria, 33.

Oropria Baptista
Vendas em grosso o a varejo.

Pregos baratissimos. -— Rua 1° d*
Marejo, 10.

A"CASADEMOIME"
I! I. *>¦ I

Uma peça que escahdalisa o
theatro até então ali repre-

sentado
(Coiiimiinle-nilo vpljiiolnr do John

<V Ilrle-ii)
PARIS, junho (U.-P.) — ,\ Come-

(Uo ¦•'riini;nlHi! está pussundo uniu
crlee veriladolriiinente revolucionaria.
Nom mesmo a velha "Casa de Mo-
llíro" consogulu resistir fls Intempo-
rios dou dlus que correm! A sua si-
gudes! do dama respeitável foi des-
respeitada polo theatro do boulevard,
r-oiii u ue-oltayfio da peuu do Felix
Gundoru "Nicola o suu Virtude". Não
lullou cortamonto voz que so lovun-
tusso contra u Invusáo, mus esla não
foi bnslantq alta nos seus cinco votos
paru, abafar ii dos seis adversários.
A peija do ooniodlogrupho houluvar-
dlor passou por suls votos; torla
pausado tambem pelos cinco restun-
tos, so não fosso o seu segundo acto,
quo 6 todo el}o representado por ar-
listas em trajes do. banho.

Ah senhoras Segcne-Weber o Ma-
rio Lcoonte, e os senhores do Max,
Dufloe, Donis d'Ineü o Anelrfi Brunct,
depois do Iongu discussão chegaram
ã conclusaq quo "Nicola o sua Vir-
tudo" era uma pee;a Interossanto e
nüo demasiadamente "moderna" e,
assim, lho deram o seu ussontlmento.
Mas os outros cinco membros elo co-
mltej não qulzerani saber dessas nom
elo outras razões.' Dahl resultou a
resignação do mandato do sr. Grand-
vnl, afflniiando-so que os demais se-
gulrão o seu exemplo.

0 CÀSMEMO U
FRMCA

E' bom negocio uma agencia
de casamentos

(Commuulc-irto cpistolur ele John
0'Bricu)

PARIâ, junho til. p.) — As agen-
cias de casamento estão fazendo um
negoclão em França. Na opinião do
director da revista semanal "Le Ma-
rlage", jornal estu que em si mesmo
nfio passa de um jornal de annun-
cios por conta do Cupielo, quinzo
por cento dos casamentos celebra-
elos em Franca desdo o tlnul ela
guerra são rosuMuntes da leitura dos••precise" matrimonial.

As victimas da guerra perderam a
cotação elo que gosavam. Até certo
tempo, emquanto durava ainda o
ardor patriótico, bastava a um ho-
mem unnunclur eiue era "quarenta
por cento invalido'', pura receber to-
elas us respostas eitio lhe likstassoin
para Uma escolha a seu gosto. Hoje
as casadeiras preferem uma "pessoa
eom boas rendas".

A maior parto dos iinniine-iantes
pertence "il classo média. O.s lio-
incnH formam o grosso contingente.
As mulheres nue constituem a ml-
norla são em geral ou multo feias
ou muito ambiciosa.". Os homens
moços não são lá iiiuito favorecidos.
Os aspirantes á 'felicielado offereciila
pelus annunciautes do bello sexo
elevem ter o qu.ó ellas chamam uma"situação", em . outras palavras,elles devem possuir o que é neces-
sarlo para dar uma vida folgada á
cara metade.
¦A<i>«^AAAAAA^*>NA^A^AA^»»,^^N^^^^*rf*irfV*«li-ii^^A<»,«>*«

Centro de Commercio e In-
dustria de Materiaes de

Construcção
Amanhã, 11, ás 3!) horus, a dire-

e:toria do Centro cio Commercio e Tn-
dustrla ele Materiaes do Oonstruoção,
dará um festival commemorativo do
décimo anniversario da sua institui-
cão,
stNAsf-V»»»»»»»»»»»*^

CURSO DE ESPERANTO
Acham-se-abertas, na sédc do Bra-•/.ila Klubo Esperanto, praça 15 de

Novembro, 101, 2o andai-, as matri-
cuias para um novo curso gratuito
ilo Esperanto, que funecionará ás
lorçíis e sextas feiras, das lti 1|2 ás,
17 1]2 horns.

Além desse finiccionam, sob os
auspícios do Brazila Klubo Espe-
ranto mais os seguintes cursos, tam-
liem todos gratuitos: na Academia
do Commercio, na Escola Polyteehni-
ca, na Tertúlia Acadêmica e na As-
sociação Christã de Moços.

ASSOCIAÇÕES
. CENTRO DOS PROFESSORES

Em assembléa geral ordinária,
para leitura do rolatorlo ela actual
gestão administrativa, reune-se, amai-
nhã. o Centro dos Professores e Co-
adjuvantes elas escolas nocturnas, ís
16 horas, em uni elos salões da As-
sociação Christã de Moços.

0 CAWOLICMO
U EWiOPÍA

Os missionários vão pregar a
nossa religião pela civili-

sação italiana
(Conununlcndo cpistolur do Thunuis

li. Miu-gnii)
ROMA, junho (U. P.) — A rolt-

glão ealhollea u a.civilização itullami
pregadas por missionários catholicos
loram aceitas pelo Rua Tafiul, rogou-
to Ua Ethloplii, quo deseja Inslullur
ua modernas Idéus occldontaes no aeuvasto lm pello, uflm de íuzel-o uma
grando nação.

O regente, antes do purllr para a
Europa, íez grandes concessões ter-
rltorlaes aos missionários, que Já ini
ciaram a execução do um grando pró
Jecto do desenvolvimento.

O grande obstáculo á rápida rea-
lizaçáo dos hleues do Ras Tufari é
a falta do eoniinunleações convenl-
entes. As florestas dos missionário*,
estão situadas na região do Suyes, E'
nocessarlo construir uni Immenso
reservatório do água para servir ás
obras do desenvolvimento, tanto no
tempo elas chuvas como na secai.
O material para a construcção desso
reservatório, Inoluslvo canos o bom-
bas, tom que ser transportado numa
distancia do quinhentas milhas na3
costas do mulas.

Já foram construídas enormes sor-
rarlas que estão em plono trabalho.

Tambem Já se acha prompta unia
casa para sedo ela empresa ZaUdltU.

Roa Taffarl tem-ne mostrado mui-
to satisfeito eom o quo Já esta reali-
zado. A sua viagem á Europa o o
pedieio do admissão quo fez ã assem-
bléa da Liga das Nações, causaram
multo bõa impressão por toda a
parte.

Ras Tafarl aspira conduzir o seu
Império ao esplendor antigo, eom a
Introducção das Idéas occldontaes,
muitas das quaes pretendo assimilar
durante a sua visita ao continente
europeu.

.¦---Jl'»**'»'»'!-*^»-**--"»'*-*^-'.»

Instituto dos Docentes
Militares

Eni sessão da directoria. realizada
em 10 de julho corrente1, foi polo pre-
sldeiiie general Jonathas Barreto, de-
poiü de approvada a acta da sessão
anterior, trazida ao conhecimento
¦dos presentes uma proposta elo su-
edo major elr. Alfredo Severo, no
sentido de patrocinar o Instituto a
idéa (lo ser facilitada, no Collegio
Militar ou no Prytanou Militar, a
educação elo Joven cscololro Álvaro
Joaquim ila Silva, que, ha pouco,
Ide, piugnlfiens provas den de seu
valor physico e moral. Ficou elolibo-
rado o Instituto Interceder junto ao
Congresso Nacional, pnra. cm pro-
jecto ele lei, conseguir a admissão
gratuita dn referido menor, no Col»
leglo Militar, Por essa oceasião foi
offerecido pelo preBitlonte. opuut ¦
mente director do Prytaneu Militar,
esto collegio paru ciIucuquo -li» ia-
trepido escoteiro, emquanto o Co» -
cresse não deliberar a respeito.
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Afim dc variar um pouco a uni*
íormldaele da "robo-chemlse". a mo-
da apresenta para guarnecer as nos-
sas saias unia série dc graciosíssima:!
túnicas. Os corpeles, eni geral, per-
manecem lisos, mas as saias ornam-
se quanto se queira, sendo inimagl-
navol o que se pude obter de chio a
de Inédito eom um simples effeito
de sobretunlcn.

A pagina da gravura dc hoje, pro-
vii-o. porém, de sobejo,. Curtas ou
compridas» chatas ou "en forme",
tendidas ou Inteiriças, "plisses", li-
sus ou bordadas, listadas do galões
ou fechadas por. botões as túnicas
vêm substituir os babados,-

O modelo 1 consta do um vestido
de cvepG-sGtiiii, av.ul mnr.i.ho otl pro-
to,»eujtt sala C cortada eni duas tuni-
cas muito chutas e envolventes, .su-
liimlis ligeiramente ao lado. De sarja
mi gilbardlnc "teto ele négre" es -tiin-
deio ". eom uma liinica alargada
num babado liso o "cn forme" ele"moleair" ela mesma côr. Esto baba-
do abre-se na frente.

O vestido •', ''• do crépo-sotlni, alon-
gando-so e, corpete liso e chato nu-
nia túnica muito "en forme", nianti-
da nas cadeiras pnr um grupo elo ti-
nas soulttchos. No modelo I o vesti-
eli» c n túnica sãe» de crépe estampa-
elei, aliiindis-sc a tlllllca de uni lado
o forrando-se com uma seda lisa dc
col- viva.

Ainda 6 o erépc-seüm nue faz o
modelo .">, um "fourrcau" miiilu es-
trello a mclp recoberto per uma tu*
nica "en forme", lormandei numero-
sos "goilots" o recobre a melo, lu-
crusUulo sobre cada "goelot", unia
Ura de crépe-setlm elo tom contrus»
tanto e outra Ura mais estreita pren-
dendo n tunicu elo uni dos lados. O»,"plisses" sempre tém as suas fei-vn-
rosas, pois são sempre graciosos.

Assim o modelo (!', 'um vestido do
crépo ela China "chatidrnn", enfeita-,
do com uma túnica "plisse" slo iiiei».'-
nio crépe. l';ira um vestido de I.V
mula mais sobriiimentn olosanto sli»
que o modelo 7. uma tolletto de sal'-
Ja "marrou", direita, eoip unia tu-;
nica a fio direito, egualnifnto ano-]
toada na frepte dc alto a baixo •¦eun
botões ele osso. De crcpc-sctim "ki-n-
nó", o modelo 8, constando de" umn
lúnica tendida rto lado, lortn orlada
do uma tira dc crépe-seitim "négre».",
debrundo pur dois ylézès 

"kcimé".
ahrifulii sobre uni "fourrealt" dc se-
thn "negro", ,

(i nistjelo O reprodus uni. sim pie.i
vi-slidinh" di- "liai-hu".. çQy rte» uvi-l •
lã, giiarneclriii com vIcrr;i de» tee'l-
dn éscossez. A tiiiiicn. orln.-se oguiil'-
mente destes viozos, alegrailu* de um
dos lados por uma Ura larga esoos*
seza, quo se vi! lambem no "fuur-
ITilll". cínico?,-.
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LUVAS E avüE:i^3
BOL8/-S, CARTEIIWS, RENDAS, FITAS C ARTIGOS DE AGASAUIO

LEQUES DE GAZE E DE Ps-UMA
AS ULTIMAS NOVIOAOES DA MODA ADQUIREM-SE NA

LU VA RI A GOMES-
GRANDE FABRICA DE LUVAS

38 — TRAVESSA S. FRANCISCO — 38
TELEPHONE CENTRAL 21159
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0 PIL0GENÍ0
Serve-lhe em qualquer caso

43m\

CORREIAS
PARA

TRANSMISSÕES

Sola americana
Pello de camello
Batata legitima
Lona e borracha
Sola nacional
Impermeável

ATACADO E

Marcas
AQUATIC
PYRAMID
CYCLOP
BROWNDEL
CRUZEIRO
QANDY
VAREJO

Se Jfi quasi não tem, serve-lho
o PILOGENIO, porque lhe farA
vir cabello uovo e abundante. Se
começa a ter pouco, serve-lhe o
PILOGENIO porque impede quo
o cabello continue n cair. Se ain*
tia tem multo serve-lhe o PILO.
GÊNIO porque lhe caruute a hy-
glcne do cabello.

Ainda liara a extineção da
caspu. Ainda pnra o tratamento
ela barba e loção do toilettc,
O PILOGENIO- sempre o PI.

LOGENIO
A' venda em toelns ns droga-

rias e plinrmncins

SAO AS PREFERIDAS PELOS FAZENDEIROS E FA-
3RICAMTES DE MANTEIGA POR SEREM

DURADOURAS, ECONÔMICAS E DE FACfL MANEJO

PISüIíÂS-i ¦ " ' .'
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HOPKIHS, CRÜ5ER & HOPKINS
32 - RUA MUNICIPAL - 32

RIO DE JANEIRO I

I

. W. VessBy & Cia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI 89

Caixa Postal 1777 Tel. N.
End. Tel. VESSEY

(1'llulas dn 1'apainn e Podophylina)
Empref-adH:» com sucuesiu nas moles-

tias do estômago, fígado c intestinos. Es-
tas pílulas, além de túnicas, silo Indicadas
nas dyspepslas, dores de cnbei;a, moléstias
do rig-ado o prisão do ventre. São uni po-deroso digestivo o regiilarliador das so-
i-reçOes gastro-lntestinacs. A' venda em
todas as pliarmaclas o drogarias. Vidro,
i!$r»00. Depositários: Martins & Bacelar,
Rosário, Í7Q. .¦'.-,.

Casa Osmar

^iiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiinnmTi.
CANSAÇO FOR EXCESSO DB
TRABALHO — Evita o Vinho
lodo-0?ahnico Phosphatadó Bit- .
tencourt — Deposito na PHAR- £

MAGIA BITTENCOURT |
111, R. UrugUByan-i, 111 — Rio j=

iiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
5
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LAV0LINA
PHODUCTO JNDISPENSAVEL EM»TO*
DOS OS HOTÉIS, CASAS DE SAUDE,

HOSPITAES, ETC. .
A' VENDA ETM TODOS OS ARMAZÉNS

¦asjsssaMsasssisasassBÉSBSsasBBSssHassBisisBSB
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CAMAS METALLICAsl
PARA TODOS OS qOSTÓfrf" J

• FABRICANTES '' 8

WALLIG & Cia. |
RIO GRANDE DO SUL Ej

FILIAL NO RIO . 1
I 5 - Rna Marechal Florlaho - 5 H

Sapato» em chrómo amarello o
chocolate, com talio bojo

DE 37 à 44:

Snlo Sir te!
Coceili-tt de cão n exteriiilii-i cârriipslo.i

Ihialllvolménto. VIDRO, 4S. nua Vaseo dn
üaina, IJ. Itua Sete, a e tf»l e- I» de .Mar-
i;o, 10.

FABRICA DE TECIDOS DE.'ARAME
A, SPOERI L Ç.

'fjí-TVfCTr.. 4S Tel. ii. st. ara-

32S080
100 - R. LARGA -100

COFRES NASCIMENTO
OS-PREFERIDOS , *

229 _ RUA GENERAL CÂMARA — ,223

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

Vicente Perrotta, ex-alfaiate das
fazendas pretas

RUA ASSEMBIiE*A, Ti — 1*. C, 917*

CARTOMANTE
D. Maria Emllia. a celebre e 1" elo

Brasil o Portuaál, consagrada pelo po-
vo a mais perita, a ultima palavra dn
cartomancia o cm sclencias occult.is,
ús pessoas do Interior consultas por
carta; seriedade o rigoroso sigilo; rc-
slclcncla ü. rua dc S. Joüo n. iu, cm Nl-
ctheroy e caixa postal 1688, Rio de Ja-
neiro.

DR. ADAUT0 J. BOTELHO
A»l.ien.tc üo Frotr. II. Mexo sa Fu-
culsluilc dè Medicina — Medico do H.
N. ele AlilVailei" — Director do ban»-

| torlo Botafogo
CLINICA GERAI, — MOLÉSTIAS

NERVOSAS E MENTAES
Consultório: Rua Rodrigo Silva, 2°.
Td. C. 1838 -- Residência: Rua Gene»

ral Polydoro, 101 (Botafogo)
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mm ¦ mn e r Times3 O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS [ COIQBBS*. ESTITOTKà. TOSOS DSÜFSDAM

RIO, 13 DB JUtMIO l»K UIM.

MERCADOS ESTRANGEIROS
-' Descontos, Câmbios e Cotações

UONWtBS, IS <i« Julho, Btnttm • ^nlertor

R

15» Banco da Inglaterra
no Banco dn l*rança
Do Banco da Italia  . . •Do Banco do Hespanha ..,.,..
Do B*.nco da Al!emnnlia. .,,,..Rin Londres, S mezM
Em Nova York, t mntm

cambio:
I^ondri-H H/Broxoilat, A vlrta, I. , . .
ri-nova s/Londret, t\ vlata, por .£. . *
Madrld s/Londres, A vlata, por i . . .
Lisboa s/Londres, A vista (t/compra)

por 
Lisboa «/Londree, A vista (t/venda)

por 
Darls u/Ijondn», A vista, por t. . . .
Parla «/Italia, A vtata, por 100 Lr. . .
J-.irlH H/lleiipnnhu, A vista, por 100 P.

. JJ. Torlt B/Londres. A vista, por £. . .J~, Tork H/Píirls. tel. bancário, por P. .
JJ. Tork «/Gênova, ttl, bancário, por L.' N; YOrk s/Msdrld, t. .tel. por 100 p. .
Jí. York s/Amsterdam, por 100 F. . ,
JJ. York B/Suliwa, tel. bancário, por F. S.N. York s/Berlim, t. tel, por M. , . .
N. York e/Bruxellaa, por ,

TITOLOR BRASILEIROS¦""d-rn-s;
-Fundlnrr. 5 -.•...-.-.•

Novo Fundlng. 1M4
Conversüo, 1310, 4 
Do 1008, 5  ,

J***<«*«"ii<-r-;
ni-trlclo Federal, B %. . . .- . ... .
Bello Horlzente, 190B, 6 

- Estado do Rio. bônus ouro, S % . . .
Estado da Bahia. emp. ouro, 191), I **

TÍTULOS DIVERSOS:
Brasil Rallway Common Stoek ....
BraBlIlnn T. Light ".-Power C. Ltd. Ord.
S. Paulo Rallway Comp. Ltd. Ord. . .
Leopoldina Rnllwav Comp. Ltd. Ord. .' Dumont Cofíío c*. Ltd. 7 %. Com. Pref.
St. John d'101-Rey Mining Ord
Rio Flour Mills & Granarles Ltd.
íímíon & s. American Bank. ....Mala Real Ingleza, Ord

: TÍTULOS ESTRANGEIROS:
.Emp. dq Guerra Brllam*lco, 5 "*, 13S7/47Consola, 2 % 7c ....... , .
Rente Francãl-o, 4 % 
Rento Francalse, 8 % (Bolsa de Paris)
Rente Françatae, 1918 (Integrallzado) .
Rente Francalse, D % (Bolsa de Paris)

' * %
6 %

I Vj %
«¦%

9» %
9 9/1*

I !'j %

102.011
32.85

167.00

JGB.no
8i.fi-'
8.1.r,o''(ilI.íiO

4,38.50
5,10,00
1,27.50

13.28.00
37.70.00
18.15.00

V.
li.
P.

Eso.

VSae,
V.
F.r*.
t
(-fn
CW.
Ct».
Cts.
CU'».
Ct*. 0,000.000.024
Ct*. i 5.1 00

83 *i
nn
4Í '/j
6t -,*

lifi
84 %'
71 *•'
32

•A
85 14

158
23 «i
1»
18
75.

8
89 V*'

4 %« *..
1 Vi %

8 li
tt %

3 9/16
I % %

98.25
102.00

32.65

157.0*

155.50
85.14
83.82

250.5»
4.34.87
5.10.50
4.28.50

13.20.00
37.75.00
18.05.00',000.000.02.1
4.82,00

85
78 li
45
63 .!

67
64 «il
72

75.9

ISi:

ÉPI

l'.*»r

II

K»
!'•

¦íBgí.'

r

10t H
(6 *í
55.54
52.90
54.75
67.50

56
1*8

24
10
18
76

8
9»

101
56 

*i

55.40
52.75
54.8*
67.35

LONDRES, 12 de JuHio.
Taxas cambiaes que vigoraram nesto mereado, por

«le hontem, o as correspondentes no dia anterior, sobre

S/Berlim, A vista, por £ M. ... v vi 
R/Amsterdam, A vista, por £ F. . 
S/Genova, ft vista, por £ L. . . . ,- 
S/Madrld, A vista, por £ 
S/Berna, A vista, por £ *>
S/Parls. ft vista, por £ F. . . . v 
S/Bruxclla-i,'A. vista, por £ F. .-..»...».. .
S/Lisboa. A vista, por £ 
S/Nova York, ft vista, por £ 

BERNA, 12 de julho.
Taxas que vigoraram neste mercada no fcchame-ilo

pondentee no dia anterior:
*?*rl- 

a/Berna, a vlsla, por 100 frs.'.- ,--.'•
Londres s/Berna, ft vista, por £ . . 

o-aa-lio do fechamento
as t-tgulntes praçae:

Bontem. Anterior
nom. nom.
11.67 11.65

102.00' 102.00
32.85 32.85
24.00 24.05
85.10 85.50
06.12 96.2g

1 Vs 1«
4.37.12 4.36.00

do hontem, aa corres*

Anterior
356 

"i

24.05

Hori.em

24TÕO

Mercados dos principaee
produetos

CAFE' ,
NOVA TORK, 12 de julho.
iPol feriado nesta praça.

í NOVA YOUK, 12 dc julho.
tí mercado do café disponível, nesta

pnma, fechou, hontem, com alta dc 1-í
para o café dc Santos e com baixa dc li
para o dn Rio, vigorando, por parto dos
compradores, as cotações seguintes:

Do nu>:

IYIUNSON STEAMSHIP LINE
Administradores dos «aporta

da

UNITED STATES SHIPP1HG
BOARD FLEET CORPORATION

A rota mais rápida para a
America do Norte

Ah próximas Nítidas do III*
de Janeiro pnra Nova York

nftot
PAN AMERICA . . . Julho 23
WESTERN WOHLO . Agosto O
SOUTHERN CROSS. . Afoito 20
AMERICAN LEGION, Setembro, 3

Pitrii o nio «In 1'ratn
WESTERN WORLD.
SOUTHERN CROSS.
AMERICAN LEGION.
PAN AMERICA . .
E iinlnxenalmcnte

. Julho 18
. Agosto 1°
Agosto, 16.
Agocto 29

n xcgnlr

O PAftBETl"

Western World
Espcrrdo de Nova York em 17-

do corrente, sairá no dia seguin-

16 %
15 %

Ant.
10 íi
16

Hontem Ant.
346 >353 i'
339 345 í*
326 Vi- 333 ',*
317 324

Saccas
. G.000
. 4.000

Oa operadores do sul rendem. Baixa do
ll » 5 pontos para o "American YV.Lv-
res", «ju.» ora coLido um cents. porlibra:

HontemPara outubro , . , . 24.87
Paru janeiro .... 24.17
Para marco 24.14
Para maio  24.45

PITONAUrnOCO, 12 «Me Jwlho.
O mercado de «iIkoiIAu, hojo, io 1

horae, nianlfcstavii-a» frouxo
Bntrada»

Nó dia ds hojo
No dia anterior .....

Desde 1" de setembro p, p.:
No dia de hoje

Ant.
24.90
24.1»
24.88
24.50

.""ardos

200

No dia anterior . . .¦~-*l»fim<:(u»
No dia de hojo . -.- .
No dia antcrlnor . . .

Primeira» sorte»:
Pregos por 15 kilos:

109.800
109.800

4.000
4.090

Bole Ant.
1051000 1058009
retrah, retrah.

Vendedores .
CompradorM.

Jfmli-rqiie»*
NSo liouvo.

ASSCCAR
PERNAMBUCO, 12 dde Julho.
O mercado ds assucar, hojs, ao mela

dia. manlfestava.se nominal.
Bntraias Sttto»

Ne dia de hojo ...... —
No dia anterior —

Desdo 1" de setembro p. p.:
No dia de'hoje 2.229.000

S.229.U0Ú

27.000
27.000

15 kilo-i
nleot. nloot.
njeot. n|cot.

• leot.
n|eot.

¦ leot.
nicot.

171600 a 188000
n|cot. n|cot.

n cot.
n cot.

nloot.
n|cot.

nicot.
m|cot.

nicot.
n|oot.

n|eet.
n|cot.

-íleot.
n|cot.

nleot.
n|cot.

nicot.
n cot.

Ant.
13.35
13.55

fechando o mercuilo assim firme e 000
umn alu do 11700 cm orrobu.

Am ull«-rnallvn« dim IwIhhh «lan can-
troa do uonsumo foram r*.voravols,

MovImorHo cutatltitlco
NO DIA 11

Entrada» Saccas
Pelu Lcoiwldlna '...». 11.583
Pela Contrai. ..";,. 1.121
Por caboMi-vm —

Total
Dowln 1» do Jirtho . . .»<J'\

Bmbarquea,
Para a Buropa
Parn o« Bstados Unidos.
Por cabotacem
Para o Rio da Prata . .
Para o Pacifico ....

12.703
119.431
10.857

3,758
5,300

285
500

2.716

Total 12.559
Desdo 1* do Julho .... 112.417

£,'rl»(oiic4o.'
No mercado v 242.184
Em egual dula dn 1923 . 858.451

COTAÇÕES
Tl/po» J-noba

Typo 47J30U
Typo 4 ....... 461300
Typo 451300
Typo 448300
Typo 431300
Typo 42»Ü00

.-Ini.
88.0
cot.
cot.
cot.

Paulo é fe-

te; para:

Montevidéo e Buenos
Aires

Preços especiaes para via-,
gens do Ida o volta aos Es-
tados Unidos da Amorlea, via
r.dsta do Pnciflco, o'volta pola'
costa do Atlântico ou viço-
versa, Incluindo a passagem
do Buenos Aires a-Valparalsn
pelo Trans-Andlnó.

¦ t AGENTES: ..*.:-,

The Federal Express Cp.
Avenida Rio Branco, 87

RIO UI* JA2VI3IRO

N. .6
N. .7

Dc Sontos;
N.  19 % 19
N.  17 Oi 17 %

HA*V~HE, 12 de julho.
O mercado do café fez feriado hoje.
HAVRB, 12 dc julho.
O mercado do cafô a termo fechou,

hontem, estável, com 
'•.s.1-*a fre. 6 ".i a

7 "O, 
cotando-se om francos, por 50

Itüoa:

Para setembro. .
Para dezembro. .
Para mareio, . .
Para maio • . .

Veiirían
No dia dc hontem
No dia -interior .

'LONDRES, 12 de juHio.
O mercado de café a termo, nesta

praça, hontem, âs 11 horas e 30 ml-
nu tos» mnnifestava-so calmo, c inaltera-
do, cotando-ee por 112 libras:

Hontem
Paru setembro. ... 88.0
Para dezembro. . . . nicot.
Paru, março  n|cot.
Para maio ..... n|cot.

SANTOS, 12 dc julho.
Xcste mercado e no de S

rindo ms 15 do corrente.
SANTOS, 12 de julho*

. O -mercado de cate disponível fez fe-
riado, cotando-so por 10 Uilos:

Hoje Allt. A. pas.
Typo -I .- . . Fichado fechado 17*800
Typo "... Fechado fechado lü$200

Entradas atê úh 11 horas:
Saccas

No dia de hoje —
No dia anterior
Em círuiil data do 1923 .
Por água . . ""-"•.-(ciiria:

No dia de hoje . . ...
No. dia anterior ....
Em egiial data de 11)*!!! .'Embargues.'

N3o houve.
AI«GODAO

(UVBRPOOIj, 12 <le juldho.'Não recebemos telegranuiia do dis-
ponlvel cm Llverpool.

LIVERPOOL. 12 do juldho.
O mercado ile alüodão afrouxou de-

pois da abertura. A« firmas do conti-
nente europeu vendem. Houve pedidos
dós- commerciantes. Baixa de 10 a- 2t
pontos para o "American Futures", que
era cotado cm pence por libra

Honlem
. '. . 14.27

1 a .as'. 
. 13.78'..-. 
. 13.67

12 do julho.
O merendo de algodão desenvolveu

com decidida firmeza. 0« baixistas com-
• prárri; Alta do -30 pontos para o

I "American Futures", ipio ora cotudo cm
cents. por libra:

Jloic
I Para outubro .... 24.90

Para janeiro . . . . ]-'••?;março. • • • • , -/* -Vjíjj
inalo  21.50

«NOVA VOR'". ü2 de julho.
O-mercado de algodão apresenta ca-

acter norinnl. As firmas locaes veudein.

Para outubro •
Para 'dezembro,
Para iniirco. .
Para maio . „

NOVA VORK.

| Para
: Para

1.820

1.062.186

1.351,721

Allt.
14.1S
14.01!
13.ÍH1
13.83

Allt.
24.40
23.57
23.77
23.85

E. RIBEIRO & Cia.
IMPORTADORES)'.-. .EXPORTADORES

RUA THEOPHILO OTTOPfl, 1
Tel. N. 0304

STOCK — PREÇOS REDUZIDOS
Óleos de COco, Andiroba e Copnbylin,
Cera» llc Abelha o (arnnkúha, lliirr.i-
«ha flnn Pi-ti" c Mnngabclra, Polvllha,

Itcülnns Jnlobâ c-Angico,

ASSUCAR
teiíwdii potisJlm* 

Para garantia da sua lecitimidade. dêmeiigir-sa ISACCO-
BE PAPEL AZUL COM CIRT1 TERMÉLtÂl e com a snalyse
• um Nfisirida da COMPANHIA ÜZINAS HACI0H1ÈS

No dia. anterior . . . .
llxlsteneia.'

No dia de hoj* ....
Ne dia anterior . . ¦«• .

Bmetrque»:
Nio houvo.

COTAÇÕES
Usina superior o 1*

Hoje  .
Dia anterior ;',-.",

Segrunda;
Hoje . . . . x . .
Dia anterior ....

Crystaes:
Heje
Dia anterior ....

Demeraras:
Hoje ....-.:..
Dia anterior ....

Terceira sorte:
Hoje
Dia anterior ....

Somenos:
Hojo ........
Dia anterior ....

Brutos seccos:
Hejo
Dia anterier ....

TRIGO
BU0N"O« AlllBS, 12 de julhov
O mereado de tricô a termo,' nesta

praça, fechou, hoatom, firme, e Inalte-
rado, cotiuido-«e por 100 kilos, postos
nas docas, em pesos papel:

Hontem
Para julho  13.3R
Para asosto  13.55

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
O mercado de cambio funecionou,

honteni, ainda sei>shr«lm*nto fraco, sem
letras c com procura desenvolvida do
bancário para remessas.

O Banco do Brunil declarou a taxa.
de 55|32 d. para o mercado, na aber-
tura o os outros a» dc 5 1|16 ofi5 1|8 d."3m «ejrulda, passaram estes últimos
a Haocar a 5 d„ comprando a 5 1|16 d,
e ri«ami tendo permanecido o mercado em
condieòes nomlnae*. Fecliou eom oe bxn-
cos muito retraídos.

Os (foboranoti regularam tt 55$ o a
libra papel a 45*000.

O dollar cotou-se á vista. ,i0 105730
a 11*150 c a prazo a 10»960.

Os bancos affliaram, hontem, as 60-
guintes taxae:

TABELLA DB BANCOS
Praças A 90 dia»

Londreti  5 d. 5 5/32
Paris . . . . $555 $368
Nova Vork. ... 105960
Praças A' -ii"t<-

Londres 4 15/16 5 3/32
Paris  $555 $571
Italia  $405 $47G
Portugal  $295 $328
Nova York. . . . 10$790 11$150
Canadá  —
Suissa. . .,...: 1$970 28030
Hespanha .... 1$440 1$4G0
.l.-.pão ...... —
Suécia  2$930 2$950
Dinamarca .... 1$770
Noruega  —
Hollanda. .... 4S100 4$230
Syria  $557 $571
Beljilca  $493 , S."nt~
Slovaqula .... $325 $333
Àllemanha (por ini-

IhHo de marcos) $001
Marco da. renda. . 2$350
Áustria (por 1.000

corôiis) . , . $160 $195
Rumaniii  $052 $076

Valrti-ouro:
Por 1SO0O. ouro. . 5$953 6$002

Sobre-taxa:
Café, por franco . $500 $570

J^fo fla Praia:
Clillo (peso ouro) . 15250
B. Aires (papel) . 3$550 3$580
B. Aires (ouro) . 8$080 8$200
Montevldéo. . . . S"445 8$660

Por cabogrammaj *
Praças .•!' Dista

Londres ..... 4 29/32 5 1/32
Paris  $560 $575
Italia  S407 a. S47S
Nova Yorl; . . 10S870 118200
Belt-lca  $500 $504
Hespanha .... 1S4S7 1$469
-Suissa . . . . 1$990 1$992
Hollanda. . .' . . I$140 4$180

OS VAtiES-OTJRO
O Bnneo do Brasil cotou «> dollar a

vista 11 l0$990 e a prazo a 10$tl60.
Esse banco eniitiiu os vales-ouro para

a Alfândega, na abertura, n 5$953 por
1 $000 ouro, elevando esse limite a C$002,
logo depois.

Bolsa de Titulos
Funcclonou o mercado de títulos, hon-

tem. com os papeis eni movimento em
comliçuott do estabilidade, mas nüo ee
verificou procura de interesse para
realização de novo« negócios.

Assim, as vendas verificadas foram
sensivelmente moderadas, tendo consta
do dc apólices geraos. municipaes e
acqões de bancos o da Minas S. .lero
nymo. tudo ecm interesse, como se vê
a deante,

Vendas fechadas bontem,
APÓLICES

Federaes: ,
Uniformizadas, 5 Ti 34 a 777$000

Dlverfris Emissões:
De 1:000", nom. . 9 a 737SOOO
De 1:000$,-nom, . 31 11 7388000
¦De 1:0008 nom. . 430 a 7-IOSOOO
De 1:000$, líort. . 95 «1 6108000
De 1-.flOOS. port.. . 45 a 605$000

tVuniüImiàít:
Deo. 1.933, 8 % . 31 a 17.18000
Dee. 1.933, 8 % . 9 a 173$500

Rio, de 100$, 4 % . 3 a ''.7$000
ACCÒEí

Bancos:
Brasil 69 a 3858000

Companhias:
1. s Jeronymo . . 000 a 98$000

AUVAlt;
Geraes dc 1 :000$ . 2 a 775$000

HI5NDAS pi; TAES
ÀIjFANDEGA DO RIO I)K JANEIRO

Renda arrecadada hontem, 12:
Km ouro  . ,"8:265$258
Bm papel. . . . . . .,"• 66:538$198

Xtmà*4» Is-K-ca-i) ,
Mercado firme.

Pauta ,

10.256

NO 
"DIA" 

12
2J880

Saeca»
8.471
7.747

16.218

458000
28$500

recnlou,

Compr.
45S300
45$200
458100
448850
448450
44$500

458800
¦4585*10
458300
458000
•44*7110
4I$200

Sacca»
35.000
33.000

.v.-. ¦«'*;;¦> .-..

Nâo h-urta a tmmmmtkt mmtm ae ter aia mjtfÇtmU» bem «ofeUM*. E*
nteetwarta, a»brel«-l», o caaCarto e a arte. 

'

¦88HÜB TBtS FACT4RE8 SAO A DIVISA DO

LEÃO DOS MARES
RUA DO PASSEIO 110 (Largo da Lapa)

. ¦ Fornecemos cnlalago», (-nrtta e o-*Hca«Ae* fará ei EalatUs, Oa a«i-
i aoa pjreços .alo excéaalraaieate reitwldes. •¦ ;:'- 

'- ¦«-;-¦<-. ¦

A TITCLO DE K-SdiAJTO rORlfEClCHOS

g Ilonnitorie» re-ou-le-le», e-tthrrtMoe, emtr\o nsderao
Sala ie jantar Rallaadeia.

68.000*t

Sacca»

500
150
180
835

750
750
250

1.000
500

1.350

125
875

506
348
175• 125

2.338

500
1.750

' 
100
100
250

60

2|300 a 2$600

18600 u
28000 a

1$500 a.
Nominal

28300
2$5«0

28200

18400 a
18400 a

18500 a
1*8500 a

18900
1 $901)

2$100
2$100

Venda»
Pela manhã- t
A' tardo 

Total .......
Preços pela arroba;

Ttpo 
Typo 7 em 1823 

MBRCADO A TERMO
O mercado de café a termo,

hontem, da at^-ulnte fôrma:
OpçStt!

Abertura Vend.
Julho ...... 45$7O0
Asosto  45$300
Setembro  45$200
Outubro  44$900
Noverabro .... 45$000
Denembro .... 44$550

Mercado flrtae.
Fechamento:

Julho ...... 45$"00
Agosto , 45$»50
Setembro  468350
Outubro  458100
Novembro .' . , . 448750
Dezembro .... «í$000

Mercado firme.
VeiMiaj

Na 1" Bolaa..... v .
Na 2» Bolaa

Total
EMBARQUES NO DIA 1

Para Valparalso:
Ornstem &  .
Norton Me-raw & 
Hard, Rand fc 
Alfredo Slnner ee C. . ..•;;•.

Para Aataterdam: r
Caotro Sirva & *
Norton Jfeeaw & C. . . .
V, Soares & 
I'"raga Irmão &. 
Ornstein *- 
Pinto & 

Para Marselha:
Ornstein fc C.
M. Kinlay

Parn Gênova:
K, Jobnston & C. . -.- . • .
l.aj-c & lrmios
Rard Rand & 
Pinheiro Ladeira A- C. . .

Para o Rio da Prata:
Ornstein fc •

Para Ballimore:
Theodor Wille & C. . . .
Grace & 

-Para Soutliam-pton: (
VS, Jolinetoii & 
Oraco & 
Pinto &  •

Para Laguna:
F. Soares & C. . * . • 

Total ":7t7
/ ALGODÃO

Proec-nilram na alta os preqoe do ai-
sodão, ror Isso rrue a mercado funecio-
nou, hontem, multo firme, porque a pro-
cura esteve desenvolvida para novos 110-
(-0CÍO8.*¦Foram pequenas as entradas e regu-
lares as entreaus.

COTAÇÕES 'DE HONTEM
Preços por 10 klloe:

Sertóes. . 86$000 a 888000
Primeiras sortes." . . 83$000 a 868000
Medianos 73$000 a 838000
Paulista ....... Nominal

Mercado firme. .
MOVIMENTO DO DIA 11

Entradas Fardo»
Xo dia dc hontem -51
Saldas MC
Existência 11.898

ASSUCAR
Regulou o merendo dc nísucar. hon-

lem, estável e inalterado, com um mo-
vimento de entradas regular, mas com
Saldas ainda desenvolvidas.

O stock aceusou assim novo declínio,
fechando o mercado com tendência para
so firmar.

COTAÇÕES DE IIONTEM
Preços P*r 00 kilos, olf. *.

Branco crystal . . . 83$000 a 858000
Terceira sorte. . . Nominal
Terceiro jacto. . . . 68$000 a 70$000
Demeraraa ..... Nominal
Mascavinho 73$000 a 76$000
Mascavo 65$000 a 67$00O"Mercado estavol,

MOVIMENTO DO DIA 11
Er.lntdas Sac'i0*

No dia de hontem. .... 4*013
Saldas • ¦ «Sí.jfS
KxlBtencia :> 32.-145

JfRRCADO A TERMO
Regularam, hontem, no mercado do

assucar, as opções seguintes:
Na 1" Bolsa:

Ve.ntl. Compr.
Iiilho . S0$000 79$000
Agosto' 

'. . '. 
0-,S!ino ,,li$'-"°

Setembro 6«$'»00 648000
Outubro 6-*noü -0$50U
Novembro ^'^ s9S0on
timbro . . ! 59$200 59$000

Mercado indeciao.

hillm'a 
2* B0'"a:. 

SÓ$500 SUÍOOO
Xmslo  71 $000 708000
Setembro" . ^:'m M'M<Í
Outubro. . 628200 62J0OO
Novembro ." . mm 60W00
Dezembro .... 59$500 68*800

Mercado firme. ,
Vendas Sacco»

Na 1" Bolsa J'000
Na "» Bolsa 4-000

GAZOLINA
A ootnçlo duíu* artlRo, im Texaa Com*

pany, ua Standard Oll o na Anelo M«-
xican, caixa com duna lalau do 37,85
jltroa:
Por caixa — S9I0M

AGOARDENTE
Por pipa do 480 lltron: ..„.

Do Campos .... fl'.'n$000 a 8301000
De Au-rra doo Reln 8408000 a 6508000
Do Paraty .... 6(0$000 a 6708900

XAUQUP.
Por kllo:
Hia da Prata:

Patos a manta*. i
Ilirn» mantas. . i

í'roalelra.»
Pulou o mantau , :
Puniu mantaa, . i

lllu Grande:
Patos o manta», .
Patos o mantas. .
Puras mantas. . .

Matto Grosso:
Patos o manias . ,
Pura* mantas, . .

Aflniis o ti. Pauto:
Patoa c mantas . .
1'urau mantns, . .

CARNES TKR11ES
MOVIMENTO DB HONTBM , ¦

Foram rejeitados: 1 1|2 rez, 1 Vitello
o 2 porcos.

Foram vendldow para os osburblos:
62 res-eo, 1 3|4 vitello c 2 porcos.

Poram abatMos hontem:
Rezoa *.  614
Vltellos 0J
'Porcoa  1JJ
Carneiros ...... "-

STOCK NOS Cl^RAKS
Foram recolhidos hontem aos curraes

de Santa Ci-uz, afim de «erein abatido*
amanha: 492 rezeo, 90 vltellos e 105 por-
COS.

STOCK NOS CAMPOS
Existem, actualmente, nos campos de

Santa Cra-", afim de supprlr o abaste-
cimento do Matadouro: 1.092 rezes, 137
vltellos c 405 porcos.

ENTREPOSTO
Foram vendidos no Entreposto dc Sao

Dlego: 461 rezes, 95 1|2 vitello», 109
porcos c 72 carneiro», pelos seguintes
prt,;03: Xllo

Rezes . . U050 a 1$160
Vitelb"S 1*500 a 1$600
Porcos ..... 3$60» * 2**0»
Carneiros." .... 2»»00 a 3$000

Centro Commercial de Cereaes
Cota«;ões doe prlncipaes gêneros ali-

mentidos c de consumo, durante a se-
mana finda hontem:

ARROZ
Por 60 kilos:

Do BaJila Blinea — o -/aptor sueco"dallui".
Do CtonoVR — o pa«|ii-*te Italiano"Duiíh d'Aiwita".
Do Kio Orando — o vapor liirler.¦airls".
De Saulliampliin — o paqueto Incle»

De Bu->non Alrea — o vapor dlna-
inarauez "Texas".

Do santos — o pii-iuote nacional "Rio
Amazonas",

De Flo.-lanonolls — o va»*or nacional"BXha".
SAÍDAS NO DIA 12

Para Copenhiuçuo — o vapor dlna-
maniuez "Texas".

Paru MiMHiorA — o vapor nacional"Tlbaiçy",
Para ifuape — o vapor nacional "PI-

rtJiy",
Para Nova Tork — o vapor In-fles"Cuthbm".
Para Buenos Alrei* — o paijueto Ita-

llano "Duca d'Aosla".
Para Penedo — o paquete iisclonal"íris". »
Para Recife — o paoucto nacional"Itaiflba".

VAPORES ESPERADOS
Hamburgo — "Ruy Barbosa". . 1,1
Riu da Prata — "Almanzora" . 13
Santos — "Rio Amazonas" ... 13
Manáos — "Joào Alfredo" .... ll
Nova Tork — "Vestrls" .... 11
Bromen o escs. — "Colha" .... II
Amsterdam — "Orania" 14
Rtoekholmo — "San Fraaclson". 11
Rio da Crata — "Ro Vittorio" . 1,"
Rio da Prata — "Liitetia". ... 16
Uavro o escs. — "WuhOe" .... 16
Hrenien — "Sierra Cordoba" ... 16
Tllo du Prata — "O. Beltrano" 17
I.ivorpool — "Deaeado" 17
Portos do Norte — "Portugal" , 17
Rio da Prata — "Crefeld" .... 17
Parti o esco. — "Baependy" ... 17
Nova Tork —- "Wectern World" 17

Porloa «lu Sul -• "«Me, MoMIo" .
Nova York — "TlradiMili'-", , . .
Marselha o titce, -- "Pluiii", . . .
Illo «Ia Prata — "nillxln"
Harculnna — "V. N. d* Dalboa" .
ilennva — "Valdlvla"
Portos do Sul — "Vktiirln", . ,

VAPORES A MAIU
Poma «lu «Vrolil — "Ir-ly", . , ,
Rio d» Praia — "Andou"
MoasnrA — "TlbaRV"
<'iilii>il<*llo — "llupuasaú"
Soulhampton — "Almiina-ni" , ,
Ulo da Prata — "Sun ""ranoluco" 

,
Araciiji) e Recife — "liupoan" , .
Portos dn Sul — "llnpuliy" . , .
Itlo da Prata — "UoUiu". ,; , . .
Par* e eees. — "Itaquorn", . , ,
l.a-íun.1 e cm. — "Prospera" , .
Rio da Prata — "Vestri*" ....
Rio dn Prata — "Orania" ....
Llverpool — "Inrt"
Onova — "Ri Vittorio" ....
Antuérpia — "Ale-sTotc"
Itlo da PralH — "Sierra Ctordoba"
llordí-os — "Ijiitetln"
Portos <1«) Sul — "Cte, Vnsouncellos"
MoHHOró —; "Uiu .\mazonas" . , .
Itajahy ò esc. —- "Etba" ....
Par.' e escs. — "Affonso Penna" .
Mossoro — "Ta«p-ary'»
Aracaju — "Itapacy"
Rio da Prata — "Ei-bíc"
Portos «lo Sul — "Itapuxa" ....
Hamburgo — "tien.'ral Reltrrano" .
Rio da Prata — "Deseado". . , .
Bremeu — "Crefeld"
Rio da Praia — "Plntn
Portos do Norte — ",loi\o Al/rodo"

i Cara vellas — -Icarahy"
Pelota,.» e c«-cf. -- " Itaipava" . . .
Hamburgo — "Bilbao"
Rio da Prata — "W, World" . . .
Rio da Prata — "V. N. dc Balboa"
Rio da Prata — "Valdlvla". . . .
Portou do Sul — "Porlm-a!" . . .
1-niapc — "Cie. M. lAiur---<-o". .
Nova Orloans — "Ijmíos". . . .
Araca-ju» —- "Italluba"

17
17
18
18
JK
18
20

lil
13
ta
13
13
II
II
I I
11
I I
11
14
11
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
IK
18
1H
18
1S
18
IS
19
20
20
20

l'Or OU K1IUH 
Brilhado de 2- . 72$000 a 74**00
Brilhado do 1* . 788060 a 80*000
B-special 7S$000 a 78$000
Superior . ... 70800» a 72$000
Bom . ... 64*080 a 66$600
Reg*i'laf . . . 54$000 *. 5$$000

ASSPC/\R
p<"" ki,0: ' „,„„

Refinado do 1- . — J""0
Refinado de 2« . — J6;"
Refinado do 2* . — Sí„i9

BACALHAO
Por 58 lcilo*: .*...n-.•epetnal 1608000 a 16*--no

Superior . . . 150*000 a 1dü$000
BATATAS

Por kilo: , ,
Especiaes Nom na
Regulares .... Nomlnr

Companhias Francezas de Navegação
Chargeurs Réanís e Sud:AtIantíque

3 NOVO PAQUETE

LIPARI
Usperaílo ao Rio da Prata cm 51 do corrente-, sairá no mesmo dia com des-
lino a DAKAR, LISBOA (via LoixOcs), I.UlXfllSS, VlüO, LA PALLICE o 1IAVHE.

Camarotes de 1» clasM 3a prefareneia — -3* elatee eamaretts • 3* ciasse
simples.

Agencia Geral das Companhias Francesas de Navegaçi*
Avepida Rio Branco II e 13 — Telephone: Norte 6207

Por caixa:
Kspeeial

BANHA

105$(iOO a 205$000
CARNB DE FORCO

Por lcilo:
Carne sal-p-da. . . I$800 a

TARQCB
Por kilo

Manta do
prato .

Rapecla] .
.Superior .
Regular

Rio da
2$000 a
2$000 a
1$800 a
1$500

2$200

28600
28400
2S300
18700

28$000
26$000
"2S0O0
20$000

Nnmmal

54*000
51$00ü

,5$000
73$000

60$000 a «48000

2685011
25$000

Total  122:802$ 156
Renda arrecadada de 1

• a 10 do corrente . . 2.859:155$7"6
Em egual período de

1023. , . . j. . . . 2.288:3178489

Differenca a maior em
1924 570:838$307
PlELliGACIA 1"10 THESOURO DO
ESTADO DE MINAS7GER.VES NO

DISTRICTO "i-EDERAI,
Arrecadação do dia. 12'. .43:686*000
De 1 a 12 do correillo 667 :<">I5$(80
Em csual periodo do

anno pausado. ... , 445:54ü$U00

Differenca para mais cm
1924.  22í:O0õ$4OO

.PAUTA MINEIRA
•MoilficaçSo que soffreu a pauta -ml-

- nelra, roforente aos gêneros abafi-o dc-
signados:

I Café cm j-rao, ¦ kilo .... 2$900
Gêneros de consumo

CAFE'
Eram» bastante animadoras ae condi-

côes do mercado de café ainda, hontem,
rlor isso que- abriu' o recrutou com pro-
cura d*6envolvlda e ne*-oe'og mais vo-
lumósos realisados, sobre, o disponível,

a O movimento dc entradas e «mibar-
quês foi regular, > mas havia animadas
saldas, .principalmente do porto «le San-
tos. Os posauldores declararam o pre«;o
de 45$000' por'"arroba dô typo 7 c nc-•rociaram na ^abertura 8.471 saccas.

No correr do dia foram vendidas"Bafe' 7-717. no tsfaü dde 16.218 ditas.

Total 3»000
Preços correntes

MANTEIGA
Pc- kiíó:

Vim de Minas . 7800O a S82O0
Superior 7$200 a 78700
Regular 6?500 a 6*900

ÇANHA 4
Vc Porto Alegre:
Por kilo: „ .....

Lata.-do 2 kilos. ,38400 a ÔS,.00
Lata de 1 kilo . 3$400 a DS500
Lata dc 20 kilos. 3*100 a 3$o00

Dc Latjuna:
Por kilo: ....

Lata dc 20 küos. S*300 a C$400
Dc Itajalijj:
Por kilo: ....

Lata de S Uilos. 88400 a. n$;*0
Lata do 10 kilos. 3*100 a 3$:,00
Lata de 20 kilos. 3*100 a 3J500

Dc Minas c S. Paulo:

Lata dc 20 kilos. 3$200 a 3*300
Lata dc 2 kilos. 3*200 a 3$300

FARINHA DE TKIGO
Por sacco: '¦*-'

Brasileira 38$000 a 388200
Buda Nacional .' 41*000 a 41*200
Nacional 39*000 a 33$2<>0

FA RINHA' DE MANDIOCA
Pnp iiO IíJIoh:

Dc 1* qualidade . . 2750UO ft
De 2" qualidade . . 25*000 a
DO 3* «ualidadc . . 21*000 a
Crassa.  19*500 a

FEIJÃO
Por 60 kilos:

Preto- especlat. . . 52$000 a
Preto resul*"*» ¦ • . I8$000
Mulatlnho  „i,,hn
Branco commum. . ,JSono
Manteiga  70$000
C«"«res nüo eepcclfl-
cadas

MHiHO
Por 60 kilos:

Vermelho euperior . -(,J('I»J
MIsturad o regular 24 $000

TOUCINHO

Commum01. . . . »* 2*'00

CÃES DO PORTO
Embarcucõefl atracadas ao CAes do

Porlo. no trecho entregue fl empresa ar-
rend-aarla M. Buarquo de Macedo, hon-
tem. fis 10 horas:
Armastns: _ ,
Interno 1 — Chatau diversas — Com

carsa do "Valparalso" —¦ Descarga do
cimento.

interno 1 — Chatas diversas — Com
carga do "Ida" — Descarga de cimento.

Interno 2 — Vapor Inglez "Tuskar

Light" — Descarga de enrvio.
Interno 2 — Chatas diversas — Com

carga il.-> "Hamershus". .
Interno II (mlxto A) — Vipor inglez

"BTo-vning".
Interno 3 (misto Al — ".apor alie-

mão "Alíma-rck" — Descarga de cimento
do armazém externo R, J. .,

Interno -I — Vapor nacional "Anna
Cabotagem. , , ,._

Interno 4 — Vapor nacional Bra-
ganca" — Cabotncem;

Interno 5 — Vapor allemão "Ha-

liialn". , ,,_, . „
Interno 6 — Vapor Inglez Blela .
Interno 6 (ml--to C) — Vapor na-

clon.il "Alegrete" — Descarga de ei-
mento no armazém externo R. J.

Interno 6 — Chatas diversas — Com
carga «lo "Fort dé Vaus" —- Descarga
de cimento no armazém externo R. .1.

Interno 7 — Vapor inglez "New Eroo-
1-tin" — Descarga dc carvão.

Interno 7 — Chatas diversas — Com
carga do "West Keene". I

Interno 8 (mlxto C) — Vapor ali*-
mão "P.io de Janeiro" — Descarga de
cimento no armazém externo R. J. '

Interno 9 — Chatas diversas — Com
carga do "Cubnno".

Tnterno 9 (mixto A) — Chatas dlver-
sas — Com carga do "Ceylan".

interno 9 (mixto C) — Chatas dlver-
sus _ com carga do "Sllarus" — Des-
cargo de cimento no armazém externo
R. .T.

Interno 9 (mixto C) — Chatas dlver.-
sas  Com carga do "Zyldyck" — Des-
carga dc cimento nn armazém 1.

Interno 10 — Hiate nacional "Leão

do Norte" — Cabotagem.
j-Hteo 10 — Vapor inglez "Wcarpool"

Embarque de manganez.
Pateo 11 Vapor nacional "Icarahy

Cabotagem.
Interno 15 — Vapor nacional "Manti-

queira" — (''abotagem.
Interno 15 — Chatau «liver.-as — Com

carga do "Anua" — Descarga de bata-

interno 15 — Chatas diversas — Com
carga do "Meduana" — Descarga de ba-
tatas.

Interno 16 ímixto Cl — Vapor fran-
ce;: "Ipanema" — Descarga do cimento
no armazém 1. j

Praga Mauá — Vaga.
Movimento do Porto
ENTRADAS NO DIA 12

De Gênova — o paquete italiano "An-
salddo 2o".

De Santos — o paquete nacional "Ma-
noel Lourenço".

Mayrink Veiga & Co.
GRUPO KOHLER - O Ideal para
produzir energia electrica; prom-
pto funecionamento, econômico,
partida e parada inteiramente au-
tomatico, HO volts, 800, 1.500

e 2.500 wolts.
Material radio-telephonico — Ma-
chinas, ferragens e artigos de ele-
ctricidade -- Tintas, olees, polvo-

ra, dynamite, etc.

•mJtJm] Bi 'i

¦COHLBRAitwMlfíOWH--.

. tcdUQariMVeüD.C.

21-RUA MUNICIPAL-21
RIO OE JANEIRO

Cosia Braga & C
OASA FUNDADA EM 1811

TOUCINHO
Por kilo: ....

Commum 2J20I1 ll "*'00

Do fumeiro .... 3JO0O a 2*200
MILHO

Por 00 kilos:
Vermelho superior . ,2«$000 a 2fi".->*r>
Misturado é regular 24|000 n 25J000

FARINHA DE MANDIOCA
Por 00 kilos:

Do 1* qualidade . . 27*000 a 28J0O0
De 2« qualidade. . . 25S00O a 26$000
De 3» qualldado . . 21*000 ,a 221000
Grost-a  19*500 a 20*00''

ALCOOD
Por pipa d« -480 litros:

De 40 gráos ... 1 :280» a 1:300?
Do 38 iK-ráos , . . 1 :250J a 1:2S0*
De 3B grãos . . . 1:230$ a 1:230$

KEROZENE
A colação desse artigo, ua .Texas Com-

pany, na Standard Oil o na Anglo Me-
xican. caixa com duas latas de 37,85
litros:
Por caixa. . -. . "-¦- 

" 
31J500

CHAPÉOS POR ATACADO-Tel N. 1442

SECÇÃO BANCARIA-Tel. N. 2358
TEM CASA FOI

72 - RUA S. PEDRO ~- 72
Administração, oompra e venda de apólices, papeis de credite. _

e terrenos bem locall««ios. — Opera cm demeontos e de-Mts anpatwgatm
l-ancariao. Ãooiu dopoell-ts cm oMttn correute e a pnx» fla» ém
JU"»». ' *._-«_  r—

BEHRTII», Rií LTD.

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir de Camormlla Cranjo,

para o allivio efflcaz do* que soffrem do
estômago, figado e int"«tino«. Experimen-
Us s terei» a prova.

Dra. BARBOSA PEREIRA
Medica pela 1'aruldadc. Doenças dc Se-
nhoras, Gsiiecologla e Partos. Rua Chllo
11. 1". as lerças. qulnlas e sabbados, de

1 ii 2 liuias.

A CURA RADICAL DAS
HEMORRHOIDES

Por processo sem chloroformio e eera
aoffrimento para o doente. Tumores,
tistulas, corrimentos e quedas do rs-
cto. Raios X ao dlacaostlco. DR. VO*!
DOLLINGEP. DA GRAÇA, DA BENE-
FICEKCIA PORTUGUEZA, áa 3 1|2,
Rodrieo Silv» n, 6.

ESPECIALISTAS EM

MÀCHINM0S PARA FIAÇÃO
>

E
TECELAGEM

AGENTES NO BRASIL DE :

Fiação de flOWARD & BDLLOOÜH LIHITED

Teares etc. de...... Z„ HENRY LIVESET LTU

Teares «itontíe» «NORTHROP»

MaclmisBfls ds Jnia de.. GHAS. PARKER SONS & C.

ORÇAMENTOS E INFORMAÇÕES A PEDIDO

I i BE lti-• «III lil BE I1IUS I
SÍO PAULO — ROA DA QUITANDA, li 1

¦ CASA MATRIZ - WOLTERHAMPTON - INGLATERRA I

^WiWSiiaBSSSBS iniiwiiwiiiiiHiiiíiiwiiwivii K--€
¦-'.'"M¦:X:-:\:*\ ~v''&i-&x?$*r*ft
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O JORNAL — Domingo, 13 dc Julho dc 1921 $*£
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Theatro, Musica e Cinema
r-i— im» ii i .... , -' _______^__M———

NlÉOIMAliM

¦ «MMWHWMI

(Coucltufe Ha V pagina) I trabalhou tovitdott (t acena, com exito,' 
nou nouboa thcutrou.i'n;-:r.nai:;Ui do moderno r*pop(orio

Italiano.
COMPANHIA FRANCESA Díl OI»Er

KA CÔMICA
Duvu puNuai" por cata capital; fl, 18

ilu cormutc, nnno a O il .no» Alreu, »
bordo do "ilubúo", a companhia
francesa dn opera cômica, «npcclal-
morrto organizada cm Pariu para unia
tonrneo a America do Sul. Houve
lodo o culdudo nn escolha dou ele-
montou quu u cuinpdnm, nuulni como
¦ Io roportorlo, iiuu ulím do abranger
au pei;RM niuisr celebres do gênero
(entro clluu uu du Offotibach o Her-
vé) rcuno an ultimas novidades que
vonooram om Pariu. A companhia
virá upóu uo Rio, contratada pela
Empresa Jo»é Loureiro, n.uo dopols a
lovard a fa'. Paulo o, por fim, u LIh-
boa, pura trubalhar uo Thcatro da
Trindade, _, ¦

A PRIMEIRA DE "SECRETARIO
DE S. EX.", NO TRIANON

Depois ilo amanhã, torca-Coira, su-
blrü, á ueeutt, no theatro Trianon, em
prlmolrus roprosontnç3»«, a come-
dia-burlescu "Secretario de S. lü.v."
original do ur. Armando Gonzaga,
autor de ''Ministro do Supremo",
"Amigo da puu", u do tantos outros

8. B. A. T.
O Congresso Arüstk».Tfcealral

Attendendo nu pedido du variou
lieusoos nuo liesojnni enviar traba-
lhou au Oongriüihu Artístico Thcatral,
lol n iiciiniiu Iriuii-iurul do mesmo
adiada para 7 dd uà tom bro vindouro.

Por nosBO lntormcdlo, podo a So-
clodadu du Autoros, uuu Jornaes dos
Estados, dar a inalar publicidade
pomilviil a ousa rfsolucSo, para co-
nhcelmonto de todus un Interessados.

FEDERAÇÃO ARTÍSTICA
Por falta do numero nlo so effe-

ctuou flulnta-lolra ultima a 3* ro-
união preparatória da Foderuc&o
Artística, '"

Kol convocada nova sessão para
o dia 17 

'db 
torrente, ús lti l|5 hu-

ras, na sédq da Sociedade do Auto-
reu. (Thcatro Juüo Caetano, 2'
andar.)

MUSICA
OITAVO CONCERTO DO CENTRO

ARTÍSTICO MUSICAL
Reullzar-sc-it amanhã, ás lli horas,

no Instituto Nacional do Musica, u

EMPRESA PASCHOAL SECRETO

tetro S. José Director artístico Luiz Peixoto
Director scenico Isidro Nunes

HOJE, ás 7 ,% - HOJE, ás 9 %
Noite de riso Linda musica

DITO E FEITO
Toda a companhia do 8. JOSÉ' trlumpha nas representações da rovísta do
BA8T0S TIGRE o EDUARDO VICTORINO, onde só lia oraça, espirita fino,
"chargos" aa maia interessantes a, sobretudo, criticas aos nossoa costumes.

A's 2. U — GRANDIOSA MATINÉE
CINEMA MODERNO — Transpondo barreiras (13'> a 14» ep.) — Arru-

toe (5 actos). "•'' '•••-

m
oitavo concerto üo Centru' Artístico
Musical, nellu tornando pariu uma
orchestra dó sessuntu. profoworèu,
tfôjj a reaencla du macnlru ur. IYhii-
cluco Chlaffltclll o uom o concurso
dus¦ucnliorilnii Helols» Hrleiui do BJI«
euelrodu o Bylvla Uo IlBUidreflu Ma-
trn, pianistas.

u protiraiumu etili aasini orsu.nl*
üudtii"Syniphonla Italiana'.','1 do .Meu-
delsiohii: "Funtsslo sur deiiN ulrs
angeulns", ,ie G, bokuaó; it ulvõraüu
da upera "Schlavo", (Io Carlos (.lo-
mes, pura orchestra; cuncçriu pura
tres planou o orchestra, do Baclil
trechos pura canto do "Orniuu". do
"QlOSOU òt Xovxós", riu lliiendel, bem
usslm comu peijus pnra Instrumontu
do arco; ária ilu "Antloa", de ClílaC-
fltelli; "Mlnucto ilu pètltou1!, violino,
do Pensará, o " Klguudun de Dnr-
dauus", dc Ruhicati.

AI/FRBDO ÒÍBWAIjD B U.Mt'1
W1RTHS5

Dorani-nus hontem u prazer ua
sua visita u pianista sr. Alfredo us-
wald, rilhu do maestro sr. Hohríquu
Oswald u u vlóloiioolllstu illnainar-
queü sr. Burt Wlrtlli!, iiue pela pri-
meira vez visita u nusso jiuiz.

O sr. liart Wlrthz iiiio nos chega
precedido dus maiores reterencias
tia critk-a europeu o nortu-iuiierl-
cana, será aprosontadu no' nosso pu-
bllco em um concerto (iue oBtú ínar-
uado para u diu -1 ilo uòrronlo, nu
Instituto Nacional du Musica. A se-
guir sani. realizada, a ns, unia se-
sunda u ultima áudlQão.

Para u 1" concerto organizaram us
srs. Oswald o Wlrthis um program-
ma um ti ii e uú ülguru a musica clau-
sica. Qiiiinio uu prograiuina do sc-
gundo concerto eumiiur-sc-ú Uc tre-
chos Ue autores eclobroa, nelle fl_.ii»
rnrirfo algumas eomposluOeu Uc uu-
tures brasileiros.
"ORFISÒ" VAlil SEIS CANTADA

PELA PRIMEIRA VTJ3Z NO
.MLMCIPAU

Unia Uns notas mnls interessantes
u .mala nrtlslleuu ua tem puni Uu lyrlca
dueto atuiu, nu Tliealru Munlclpul,
tierii dada, diz a empresa; pela apro-
BOiilttttão du "Urieu", ilu Glticlr, uuu,
pela primeira vez, será cantada nu
nosso pri metro thout,ru. Opera antiga
c ipiu reãulsilli furtes eleiuentus ur-
tistieos para'sua interprutuçilu, 'fuz
cum nuc. agoru, u empresnriu sr.
AVulter Muuehi us reunisse. Uesojusu
Uc iiiir á opera uma aprcuentayão
condigna, no i[tie rcspolta u vozes eu-
mo diluiu a seeniirios u roupus. "Or-
feu" foi cantada lia poucu uo Colon,
Uu Buenos Aires, com grande exito,
tendu nu figura Uo protagonista, um
"travesti", a srn. Gabrlula Besanzonl.

CONCERTOS DE PIANO
Ue noM.) no Brasil, um "tuurneu '

artística, darli, brovu, uma térlo- du
cunuertou ' nesta capital, u m1j"Im.-i
portuguct úr! •Uscju- r;iha,

O CINEMA

.NO

Profframmab novíis
"A .MODKHXA CUriOl-ATRA

A7ENIDA
Aléiii das ultlniHH oxlíibioOotl Un

sraiiUlu.^ii iiUDer-ptoducjãu Uu Paru-
motint "Zuzá", a curou. Ue gloria du
ei.iii.icutc artista'' Bwutihuii, i|uu se
realizará liujc, u Cinema Avenida
ifjin uutrtis novidade» Ue Honuaçio
parti dar uuu seus freqüentadores, U
suo; a reprise. urnanhS, ila bolllssl-
mu pellicula Ua Paramount "A mu-
derna Vleop^ira".., cum u.i artistas
Xltu Nalili o Conràd ííagel, c nu
mesmo prôgraiuma, uni numero. In-
leressanto Ua l'"ox Xchs, e, ainda, um
film natural da Amerlea Clno, com
a viagem Uu ministro Ua Viatjào, Um
programma c tanto o do amanhã.
t!ÜlUU KÜ Vês
Cinematographia
t.M oos ci;m:uki:s mi,ms km

capítulos, no odko.v
Uc lia iiiuiiu quc o publico vem

notanUu a diCforçnua Uos filma cm
capítulos uuu aiiie.sonta o Uileon.
auto us costumaUbs films em sérios
une surgem iiuV toda. parle. W (|Ü6
of. .films Uu UUeuii são sempro esco-
llililos, isto ê, não são fllm.i chulos
Uu irucs.e lnveruslmilhaiii;us, mas.
longos rumaiicoa-íolhetlhs, vtvldou
na tela, em alguns eapitulós. Por Is-
so mesmo, annunclado quo o Odeon
vae, Uentro ém" lioueu, exlilblr "\'ln-
dlistã", tllm ila Ouuinuiil, Uo autoria
Ue Luuls h'euillaUi'. já u puliilco, an-
cioso, espera a apresentarão Uesse
novo vumance.
I7M.A 1'ROl'KSSUIÍA QUI3 SK 'lUlt-

.NOU "IÍSTRBIjIjA''
.. Mary Xeúcuml/, hoje actriz Ue
thuairu, tCciiifu, du divurului>tíu ile
Rubort ISdcsoii, eonliceiUu interprete
cineuiutogruphico nos KítaUos Uni-
dos.

tóste, jã ülvoreiadó-" Uc sua pri-
nifliu inulliur, quando ao uniu u
Mary. era ella uma joven . profes-
sora.

Mais tarde trocou Mury u sua e.i-
deira pula scena uiuila e iiulüitlinun-
te é uma Uus grandes attruecõusl ^u
Bradway novayorlílna,"QUAL O MIÜLUOR AMOR'.'"

Xão su trata Ue estabelecer uni
parallelo entre u amor maternu u
qualquer outro, Inspirado pela mu-
lher. Ao amor Ue mãe não lia ue-
nhum outro nue u supere. Trata-se
Uo amor Ua moeiUaile, Uaquellu quu
uns liiulos ollius inspiram: Esto
amor, porém, possue varias iiioUali-

Uivdes 0 é aubru OSSO ponto que u Cl?
nema Avenida illrlgu nu leitor cata
porfcuntv, qué podorá purecer, ú pri»
nicira vli-fii, uma ciiuruiiu, mu» quu
ii a malu natur.il deste muiiJo. (jutil
Uur, Uols li mores pretere; u ainúr sen-
jualiUuilc, - íiervuulsmu,. pab'iii>; ou
icnui' caiiduja, nureun, traui|ulllldii
Ue, .amur-iiriiur',' Vil Üui' a. i.ua'upl-
nlím vallosii na uugunda-tolrit; -l. no
Cinema Aveiiidu, untío tora ooihwlfio
Uu ver um Irubalho grandlouo do
Jack Uoll, NlUl Nul .1 e Aigueu Avrci;.

UMA EST.WISTKJA Cl'RIOSA
o ttolor Ralph Luwls dõu publlel-

i!»'1e ti uma curiosa o«tattntlua,
Segundo tnes dados, om IM films

cm quu aOtUnU, falleceu Uc morte
natunil om -'.'. £ul torlJu• tim 30 o
conimetteu uikusbIiiIou em -V.

Pur essa ostutlHtlca vô-sii que mula
Uu li) "'" dus- pelliculãs desenvolvem
assumptos dramáticos. ¦ —j '

WILLIAM S. HART .VrRAVK-S A
SUA LETRA

"A preusilú torto e seguiu Ua pen-
na, a cuntlnuldado do trauo c a ln-
olInaijSo das letras, denunciam um
indivíduo que se propoz tm vida'a
utilnglr um objectivo determinado, o
eõrie Uos tt, xcccnluuiios c prolonga-
ilos para a direita, revelam poíler do
vonltulu. A l>eiia ê soiuprb maneja-
da com firmeza, tragando ourvaturtts
enérgicas, signal Ile grande autorlda-
Ué, coiiflaiu;a própria, espirito Ue
Inlclutlvu, qualidades, em suiiima, ile
um. homem talliaUo para dirigir.

As letras maiúsculas, habltaual-
mente bem proporcionadas, com ro-
lutjffo ás minúsculas, luiliuuni um es-
pirlto positivo, clurlvldejito, Inipre-
gliudo Ue lógica, no muis puro senti-
(lo, Ha tambem um pouou,du-tlmt-
Uez na tvnuinaijão Ua letra liuul Ue
algumas palavras, que perecem nãu
conclulilus; Isto, porém, 

'representa

uma reserva Ue forcas 0 de energias,
proltiplu a mutiiicsUir-sc quanilo se
iaz mister.

Iv.u resumo:
WlUIulii S. ilurt. .segunilo u gra-

jiliologiu, ú uin bumeiii cujas aeijõos
serão sempre corõufliiá Ue c.sltu, por-
que caminha; InvHirlavolmentú, ruso-
luto. um UlreccSu au flui u iiuc au
propõe e jirinelpulmeiite porque ne-
níium obslnétllo terá forca bastante
para fazei-o recuar du diaposltíuos
abi.eutaila.-;."
A <íui;im\ ni: U.M GRÀXDK SCC-

XARIO < IX EM.ATOGR.YPniCO
Koi uonütihnuiiu t» acoutiriü Ouu

mais iczes .serviu ua cinematogra-
phia, temiu sido empregado cm mais
Uu 1.50(1 filma! sendo a primeira rua
cunstruidn para esse ílm na Cidado
Universal. O juiz quu lavrou u se'l-
tença fui .lulius Bernlieini. gerente
geral Uu StuUio. Dentro Ue. uimt ae-

mana, u s:'.inJc sconaríoi quc repre-
sentava unia rua Ue urna cida du do
o.H.íc van «er Incinerado, o ouse In-
cumllo será uprovslItailo parx lazir
nina das A-enmi do "FlôWllfitftfatS ,
um novo film em sCrles, eni que i<úo
prátuiíonlalati Ellleon Hudgwloli e
Jnuí; liaugiierty,

l'liise sconarlo, que ràprqsentava os.
eUIfloIOí U„ Prefeitura, Cadela, Ban-
co. Hotel, liar, varias lojas c outros,
fuJ erigido quando o logar onde
hoje tlorutíco a Cidade Universal, nAu
piu;eavn do tiniu, roçn. Do enlào para
cii, tcnI scrvlilii eni iillas! Iodos es
ilr.iiuits do oeste, que te lilimuam cm
ll.Ulyv.ood.

Mus nüo ha bem que sempre du-
re,., o a eeiebru rua vae dcsappu-
recor em uni brftüolro glorioso. A
doslruhjfio coniei;ai'ã por fazer 'o
Banco voar. pela ilyuauiltc, a que
segulr-iíc-u um Incêndio uue destrui-
rá ii elUade, senilo luvadliia jicr
Daügherty u os uolls "oow-boys", eu-
valgundo üoslemldaiiieiile', atravís
do fogo. tmra salvar miss SodgwluU

•Quando o oapitQu tlcar livre, upn*
s'ni!i--so-ii. em lugar Ua rua liisio-i
ca. o maior palco jamais orlgido
com eapaciduile do conter ,um for-
miguolro Uo gente, que sc pede.-.i
filmar :'-¦ noite.

Os "coiv -l)oys'' veteranos vão chn-
gar em peso ã CKlailu-Universal para
assistir a B.'aiule fogueira tltt ru t,
victima Un progresso Ua arte cine-
matograpliica.
Informações e boatos

A julgar pela. procura <le blllie-
tes ileverá sji' coneorriilissa a fe.ita
Uos porteiros Uo Becrolo. a realizai'-
su neste theutro, a -0 Uo corrente.

O festival realizar-se-á em vespa;
ral. B' dedicado ao Club Uos Kenla-
nos o ubedecerS u um uptimu pro-
gruiuniu.•»• O inae^trn sr. Sil Pereira Jã
começou a organizar a jvirtitura da
nova revista "S. E:í. o Scliimmy".
que, uppoi-tuuuineute, serft levada ã
scena uo tliealru P.eereio.

"S. C.\. Sliinuny" é unia revis-
ta traeaUu tl nindornu, mas essencial;
mente brasileira.

*** Iiealizoil-íiev liontepi. nn Sãvi
José. a segunda, "Sessüo .vennoutb".

Exuuuijflo do prugramnia o fre-
queneia regulares.

Espectaculos para hoje
UM VKSPER.Ui B A' XOITt!

MÜXTGIPAli — "Los aislcu Uans
la tumpélo" 1 Cm vesiieiíal).

TRIANON — "Km família''.
CARLOS COMES — "O Quebmn-

to" t>" "Tens beijos soi'00 inuiis".
REPUBLICA — "A morgaUinha.

Ue Val-Flur".
LVErcO—"í-^i leyenda dei beuu".

RláCRliio -— "Aí la Ctüruòunt'!i
Ü. .JOSÉ' — "Oilu u lclly •"

Cincinati
ÚDBON — "íahas",
AV1WDA - "'f-"r.:i\
PATHE' — "Vagabundo ^muihu-

men".
CENTRAL - "Rosário Ur Aniui•",
PARISIb',VílC-"<Hierra a uiiior".
RlALTÜ — "Mulheres nftu mu-

IP.is — "Márlyrlos o venturas*. \\
IOBATj — "Hnllarlliit. Iiieugnlla".
1IADDÒCK I.OUO—"A nossa hon-

pitallduilo".
BRASIL — "O redemoinho du

vida".
AM13R1CA — "La Garoonne'' o "X

múmia".
TIJUCA — "A sombra do Jullu

César' o "A ponte doa ifttsplrou".

A Perfumaria A Noiva ter-
minará no dia 28 deste mer.,
a grande venda pelo custo
real do variado e grande
stock de perfumarias de Co-
ty, Houbigant, Roger & Gal-
lé, Caron e outras; bem as-
sim, escovas diversas, pentes,
esponjas, estojos, etc, etc.
Jamais haverá outra oppor-
tunidade de optimas com-
pras por ser esta liquidação
para terminar o negocio e
são poucos os diu que res-
tam para entregar o prédio á
actual arrendatária, a Socie-
dade Pathé Baby, para ahi
installar o Cinema no Ur.
Rua Rodrigo Silva N. 36.

PETRÓLEO^ HAVA — Te»ico per-
fumadu inala effiear. contra a
queda u atrophiarrronto ilo ca-
bello. A' venda nas ph*rmaotas,
Urogariap o perfumarias. Prei;o —
ÜJÓOO.

¦ tiljj'^'»»

l VIVA A ALEGRIA!
É o grito unanime das moças dos
nossos dias, das que são na verdade,

11LBEBES BE BOJE
Para quem não ha trístesas nem hypocritas

• convenções, A vida é para se viver*
Assim nol-o demonstra o formosíssimo grupo

de estrellas que
AMANHÃ

vos apresenta no
BIME PALAI

um film distribuído pela Paramount*

THEATRO REPUBLICA
Companhia Brasileira de Declamação Ita-
lia Fausta-Lucilla Peres — UiietgSu sce-

nica Uo prurcssoí' João Barbosa
HOJE — Domingo, áa S ?.í — HOJE

RéttPparlGfiO^Ue Italia Fausta — Estréa do
actor Maroilio Lima

1" representagüo Ua pcija em 0 aetüi Ue
, .Manuel Piuliulru uiiatriis

A MOHGADINHÃ DE YAL-FLOR
Leonor .. ..... .. ., ITALIA FAUSTA

'toma parte toria a Companhia

Aiuauliil: recita Ue gula, grandioso espe-
etaculu — A Seguir: A mulher que deita
cartas.

THEATRO L.YRICO EMPREZA 'HIEATRAL
.IOSE' Louuumo I

kf»»^*^**r>A^k*^a»*J>ata*1>af^^

COMPANHIA VELA!
UL-TIIVIOS ESPECTACULOS DA COMPANHIA

ItCClTAS PÚPULAllliá
HOJE — MATINÉE — A'a 2

SOIRiE — A's 8 horaa
A LIINDA OPUBETA

La Ieyenda dei beso
O MAKJI! sUCtKScU UO MOMliKTÜ
Aos seguintes pregos: Friias, SOS; Ca-

marotos, 50$; Poltronas e Varandas, 129;
Cadeiras, 8$; Balcão, 6S; Galerias num.,
4$; Geral, 3Í000.

RlfiTINÉE — A'a 2 •;.!

POPULAR
Ultluia o definitiva ruprosenlaijSO Ua ope-

reta Ue grande .-iueeesío

LA MONTERIA
Uni óim iiiaiuréa suucúasoa Ua uonii/aiiliia

nesta temporada.

Amanhã
SOIRtE OE GAUt

As 8 ¦>„
j" ròclta de assignatura — 1« represon-

taeíiii da 1'eerle Uu grande ispeetaeulo

ROSA DE FüEGO
ü maior ultimo suecouso Uo Madrid. Ur|.
lliailtu dc.-icuiiit-iiini Uc toda a ruiupualila.

Lliidlsslitia iiiijiitagciii. l. unia musica.

EST.W tü.-;l'K.N;AS Aá liiNTOAUAS Pt) V AVUP, iü.M LXCLPrAu UL PBSSOA,

PASSEIO AO

PÃO DE ASSUGAR
Panorama o mais empalgante

ESPLENDIDO, ARREBATADO* E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Oi urra*
««reos funecionam com fr*qu«no|a, dia-
riamente, desde cate horas da manha.

A's «egundas, quartas e seitus-fsirae
o, ultimo turro sobo da Prai» V.arnslha
pa»a o Pão de Aosuear na 6 horas da
tarda e os terças, quintal, sabbados •
domingoa áa 10 horaa du noite. Se chover,
funecionará somente ato ás 6 horao dá
Urde.

TELEPHONE: SUL 768

tt
J*V

tiOMPAKIHA BR.VSIL CINBMATOORAPHICA'
HOJE — QUEM .MO TIVEU VlilO, L! ^AÜ VIER HOJE, VAU PEMlBIt A

UI'POII'1'L.MIjAUE UE .'/.f,

Jackie Coogan em
Super-prúdueeàu Ua 1'ins'l' ^.VIIO.XAL, para o PROCHAM.MA SEItilAUull

AS MONTANHAS RO CANADA', Iludo trabalho instruelivu da 1OX IILM
R^VÍSTA ODEON (Aotualidades Gaumont) — Ultimo uUUlOru

AMANHA, toremoa a lindiaoirna e elegante
 KATHERINE MACDONALD 

Eni um* mn film do PnÒGRAMMA SBlUlÁDúIt, em trabuliio de luxo da
First .Nailoniil

JUSTIÇA EM APUROS

OE30I IOBOI

CARLOS GOMES
O THEATRO DA MODA

^WS^^^MWSMSMWW»,
EMPRESA

Paschoal Segreto

o

"o!l

IJllMltllltlllMiniMllllllMlllllMIIIMII imiMJIIUIMlMIMIlllllllIUMIllllllllllllllllinilillUlilll lli...
.- HOJE!-Matinée infaijtil

Temporada LEOPOLDO FRÓES g
\ Hoje, única matinée Hoje, ultima soirée

A'8 2 , ,, A'8. 8,%
DA COMEDIA BRASILEIRA

O QUEBRANTO
Fortuna .> >... >-.» >>i i*m\*í Leopoldo Fróes

Os teus beijos serão meus
COMEDIA ARGENTINA EM QUE TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

AMANHA  RéílU de gala com a linda comedia franceza;

 SIGNAL DE ALARME —
—locaoi locaoc:•—~as"itsaat

.ilillllllinililllinilllliiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mnuiii ;n.
ÍTHEATRO RECREIO!

EMPRESA IlANUEl., &' C.  E
HOJE AS 2 i4 — MATINÉE — AS 2 ,i — HOJE EAS 7 ->á — DOIS ESPECTACULOS — AS 9 ^ =

ã A VlOTOniOS.V E APRECIADA UEVlSTA de Marques Porto o Atfonoo de Car- 5
si valho, iiiuslea do Sá Pereira fe

O PKOGRâMJttA UO KISO, 1)A ALI2GUIA, UÜ UliMUHIiSMO, DA «HACJAJ
Lina dclielosii comediu em '2 nulus com u famoso "CAO ASTRO"
L'iu ae»opiloutc "Illiii-chHi-s.'". cm 6 üiteresaniitissimos actos com o ullnt« sympathico BILliX' E

= hLLLIVAN, sob o sugKestlvo tituloMulheres são Mulheres
Vm miiiioso drama — "A DCQUISKINIIA" -— com o galã fatorllo

RODOU.F»l-IO VA L. B NTINO
i u lào lliiila iiuunto iiueridit

CARMEL MYERS
>~U J'ALCO — Lm numero aue vale por uma colleosão: o encyclopedlco OUOLNCiMi

O mnls iierfoito ventrlIO((iio, iircstidigltiuloi', Mmslclst««c«Jeiitrioo,..|üaiicoueUsta, imitador. oU;. ele.

Amanhã DIA14 Amanhã

A' LA GARÇONNElP Uma Heroina de Sangue Aznl

OE30C

SUCCESSO GRANDIOSO DOS NOVOS NÚMEROS _.
3 APACHINETE, AMOR BRUTAL, SAUDADES OE PIERROT o UMA LIÇÃO OE j=3 FOX-TROT, pólos (|uortdOü artistas: Margarida Max, Manoela Matheuí, Théo E

Dorah, Luiza' Fonieoa, J. Mattos o Antoniata Fonseca !=
AMANHA, ás 2 3^ — MATINE'E — A's 2 % — AMANHA E

As 7 % — RECITAS OE CALA — A'8 8 ^i, £
3 EM HOMENAGEM A' COLÔNIA FRAHCEZAJ: — Comincmoratlvas da TOMADA E
3 OA BASTILHA, pelas apreciadas aclrizis cuntuiaí Esther Lutin, Théo Dorah E

V ludui US iirilstas O (!6i'õ pvral seni cauladu A MARSELHEZA. EruiriiniiiiniiMiiiTmTniiMiirii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]p

COPACABANA CASINQ-THEATRQ
HOJE DOMINGO HOJE

DOIS GRANDES ESPECTACULOS — A's 3 -}/2 e ás 9 l/2 horas
LO.M A 11KVISTA

SWEET HEART
wml

<

ESPECTACULO PAR» FAMILIi» Grande auecesso da troupe RANDALL-FLORELLE

Camarotes e Baignoires,

NAO SE RESERVAM LOCALIDADES

5O$OO0 — Poltronas, IS$000
Vendas avulsas na recepção do PALACE HOTEL.

AMANHA, ás 9 !ó horas — 3« RtCITA DE ASSIGNATURA

Kiuprcaif
K, SiTAl I A T \m

O tlieatro tradicional da elegância cariocí
COMPANHIA BRASILEIRA OE COMEDIA

ABIGAIL MAIA
Direcção de ODUVALDO VIANNA

HOJE — Ultimo domingo —t HOJE
VE6PERAL áa 3 horas e á noite

as 7 •:,) c 9 ;,i

EM FAMÍLIA... 1
Aiiiauhí, 1'criadu, YfiSPEIUL, is ü horas

üepulo do aiuanliã, leiva-lilira, pruiai-
ras :.'pi'csenta':0es du tfrando suocesso dc
fai'b.ill)ada íLCÍILIAIIIij UL .¦;, E.\, dc
Armando tioiuat-a.

P^K
Iv* i^Kl» 'fl&

iiBaPi

Jafil jTMW UMftyl

*^^H| 
BB m

Oito actos fonoldarslscona mais i
emotiva das actrlzes ,

Virginia Valli
e o nats romastlco dos galãs

Earle Fox
, vwyy^wywwwwyi^«i«»^¥WvWMWMW»Aiv.

Nu primavera «lu, vida, nit qua.
dra rtflenui (Jus honlios roscoi. coi
quo o 'jardim florido dus Uluxõuu do
amor viwjn ato sol da fantasia, OLO.-
RINOA uão ac conteve antQ aquelle
insulto!...

Amoa-u muito, amava.u alada,
tulvw... ,#(

No borl«>nte a/.ul da sua. iniacina-
<;ão, entretanto, u sonho vcnturOBO
<|iio u jiaLváo agita, dosvaneOÉra»#Ci
niuu «•pcllão de jirotesto c.a alma
lio CLOKIMJA transbordou dc
amargara.

>"io deixo de ver este, "íilm" tm
Rialto! Um primor cm twto! Mjoio-
graplüa nltldbsrma:

/V>^>M»MMMMWM<MKM»MM>«»»MW»WMWWMV»MWS

.imniM.ii iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiu§ CINEMA AVENIDA |

T|ni|||llllllllillllllllllllllllllillllllllllllll[||||||lllllliiiilllllllllllllllllll^
i , .  » n i i 

• 
M r -i -f i" ¦ ¦ ¦¦ i".' „.,;,-j* , ,1 ,t. ¦! . i ¦ -,- ,,

3"3 - HOJE —
AS ULTIMAS EXHIBIÇÕES DO GRAN-

OIOSO FILM DA PARAMOUNT

i ZAZA
COM A EMINENTE ARTISTA

— AMANHÃ -
Reprise sensacional da sorprehendente j

película dl Pvamount

A MODERNA
CLEOFATRAl

COM

GLORIA SWANSON Nha Naldi e Gonrad Nagel13'niiiiiimriFinimr irnrnmriTniiiniTimmTHTiiiiKniffl

THEATRO MUNICIPAL- Teníporada.officiaff 1924-
Grande Companhia Lyrica

Continua, no escriptorio da Ernpreaa (lado da Avenida), de 10 horas da manha, ie
5 horas da Urde, a VENDA CUMULATIVA pira

V ES PERTINAS
(As Quintas-feiras, is 4 horas) . .

V ESPER A ES
(Aos domingos, is 2 94 da tarde)

A VENDA para estes espectaculos aeri feita ou para os 10 acima indicados,
òu separadamente para 5 vespertinas e 5 vesperaes.

AVISO — As 5 vesperaes e as 5 vespertinas seráo- com operis differentes

5
COMPANHIA DRA J*ATIOA"FRANCEZA

Concessionários WALTER MOCCHI
*rr»

MARIE-THI
Director artisllcé: Mr. LUCNE-POE

PIERAT

LnAiWiÁJ^n^n*!*!*!*--**'*'*''***'!*'*-****'* ^^ft^^^VWMMWMXM^wiwiM^ ~*»**«-.»^».j.^-.^..

ASSIGNATURA PARA 20 RKITAS — Continua aÈcrta tio cícriptorlu Ua' limprcfa
Uaiio da Aveniail) a íissígnatiirãçCtB: íioitronas c l)aleaé= u lia billietcria (Rua ia..Uc
Maloi a assignatura Uo saletia?- pwa.' ii íérin Uo 20 RúClTAS. — Es.trte .4* com»
panhia — FINS DE JULHO.

HOJE — Domingo — HOJE
VE8PERAI. — A'a 3 horis

A jicdl(lp,.u .ppia ULTIMA XEÍ...

mÊÈmÊÉM
¦ ¦ I actos Uc At.BErtlT"lili r>OIü'

AMANHA — Segunda-feira —
¦'""'•',: "¦¦"¦ '"Ã'Í 

8.'M
. ,..'_4-. .r ... i •- •. fl?-- .--¦•

ItÈCITA DE GALA

AMANHA

9« recita do assirnaturii,.

Liyresseisage
POLTRONA, 123O00

mUiETES' ,V >'ENCiA

:-» actos de PRANÇOIS DE CUREL
COMPLETA NOVIDADE PARA O BRASIL i

. TERÇA-FEIRA — Ae 8 hom

\ RtCITA POPULAR
POLTRONA .. •• ..v.. -• t*mO

_. '_. A'PEDIDO:

L'eçoIe des -Maris
«La nnit áeí mail»-«La pt i'«irtf!h>

XÍ0;6 cxlpdo o tr»}c de rtger
BILHETES A' flSmH . ,,,.

os moreis uo scenu sio rerüccidos ptia cs.a HHnH, lolbiscii & c„ rus do- ouvidor, «5,

Mmà iJ^t.iíl-a!Í-iiiiSaj*Slií
. .- . >.,-,. .li^j^J^il^A. ^^_i_^i^.v-

" '.s4'.":, -.-'< ¦¦-¦¦¦ '•,.-¦- : ¦

ÍÈÉÍ '- " •"•-• *'.*'- ¦ ¦
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ULTIMAS NOTICIA • •

Os acontecimentos de S. Paulo
* m*» •

Um manifesto do ministro da Guerra--0 com-
munícado official das 24 horas

O presidento da Republica, apus
longa permanência no aulão dos
Despachou, recebendo as pessoas uue
o procuraram paru afflrmar-lho so-
lldarledado, deixou o pavimento ter-
vco, aublndo para o., aposentos pur-
tlculurcs, ondo recebeu o ministro
Alexandrino- do Aloncar o o mure-
cha! Carnelío da Fontoura, chefo de

- pollcla.

AO' POVO »E S. PAULO E AO
i BRASIL EM GERAL

O jnurochal Selembrlno du Carva-
lho, ministro da (lüorru, lunçou,
hontetn, o uegulnto manifesto ao po-
vo do _á. Paulo o ao Brasil, cm '..o-

ral:
"Ao povo do S. Paulo. Meus con-

cidadãos:,
Os deploráveis sueceasos quo estão

oceorrendo na formosa capital dessa
opulenta unidade da Federação, pro-
vocam em todos os homens de bem
a mula profunda revolta contra
aquolletí que,, nodoando sacrilegu-
monte ua nossas tradições, subvertem
a ondem publi.*,- sob o pretexto
falacioso do melhor servir aos ln-
teresses nacionaes, .

, Um povo laborioso o honesto não
l)ôdo estar ã mercê daa íunaetas in-
spiracdes d_ mentalldado retardada
.(aquelles qt>_, inopinadamente eo ro-
velam despidos do senso da nobro
íuneção quo ibeu cabe, como fiado-
ros idôneos da ordem, dentro da qual
todos oa patriotas sâo chamadoa a
collaburar na grando obra cominuiu
que í- o pr_".,ra_sso material e, sobre-
tudo, moral do Brasil.

A adopçfco desses processos, quo
estão Infinitamente abaixo da nossa
cultura dc sentimentos, através do
toda a oxi-íiiaão Uo paiz, o horror
que u__ confidencias rectae votam aos
orimes du traição ao dever.

A sedlc.£_. quo Irrompeu nesso rico
Centro da vida nacional, fulfinou os
80UH agenl-s com a desllllisãò do uue
o povo buiallciro, consciente dc seus
destinos, não se deixa seduzir por
acenos, do aventureiros turbulentos.

listo. e»n paz todo o resto do paia.
Houvo sim, uma eloqüente dc-

luonstfa.Uo dc solidariedade moral
para candeninar, sem restriecões,
eeso le-unto que tanto c tão triste-
niento dopSu contra ob *>cus autores.

Tokl#-s os Estados da Federação,
por s"»us órgãos mais eminentes, têm
protestado apoio o applausos ao go-
verno da União que, com deeiuão -
cnoiíia, está reprimindo eese ihomi-
JifrV-1 criino contra a ordem.

_?odas as associações mais repro-
aefltatlvas dc nossa vida econômica
tini, num clamor unanimo, conde-
rimado esse monstruoso attentado.

O Exercito c a Armada impõem-
«fc mais uma vez, dccld.da_i.ente, ao
alto apreço doa patriotas, dando uina
prova-inequívoca de seu Inquebran-
.lavei devotamento civicu,

l-atamos. numa palavra, duante do
uma immcnsa demonstração' do apoio
o applauso que, dos quatro cantos do
paiz, parlem do todas us pessoas
vivamente empenhada.» na legitima
Stlefesa dos nossos créditos do nação
Culta.

Não tenhamos duvida.
O governo da Republica oatã. ar-

tmado de todos os meios officavies pa-
•ra dobcilar ossa criso que uffligo o
nobro povo do S. Paulo e ameaça
tão gravemente as auas fontes de ri-
qiieza. (a) ¦— Marechal Setembrlno
do Carvalho."

TJBLEGBAMMAS DO DR. CARLOS

DE CAMPOS AO CONGRESSO

NACIONAL
¦Os» dis. Antônio Azeredo c Arnol-

pho dc Azevedo, respectivamente pre-
sldente do Senado Federal e Câmara
dos Deputados, receberam üo dr. Car-
los dc Campos, presidente de S. Pau-

. Io, o seguinte telegramma:
"S. PAULO, 1" — Por tolegramum

da Agencia Americana acabo do sj|-
ber das memoráveis sessões da Cama-
ra dos Deputados o do Senado, hon-
l_.ii realizadas. Foi a nação, pelos Es-
tados íodcradol. c estes pelos seus lc-

gitimoa representantes quu corrdemnou
solcrirertemcnte o criminoso movimeii-
to dc algunà militares contra nossa
lio__.i-.-9i. pulü civii.__.do. Grande c o
conforto moral para os que, uo thea-
tro da luta, assim vêm amparados

por tão prestigiosa, sulklariedade. S.
Pítuid sereno c laborioso- foi victlmu
,la maior das emboscadas, na qual se
eolligaram clomontos indignos da con-
fiança do governo que fingiram ser-
vir. Não tarda, porém, a hora da ves-

tauráção da legalidade. Todas as íoi'-

cas aqui reunidas desde o general ehe-
fe ao mais modesto paisano armado
vibram de coragem c amor á Republi-

ca, ancaiando peia destruição da in-
fame aventura. Todo o Estado de S.
Paulo 

"se 
congrega e se arma á mesma

voz de repulsa e castigo. E' preciso,
*é in.perióso'qtie este seja o ultimo at-
tentado, caudilista em. nossa pátria.
Em nome do S. Paulo e no meu pro-
prio agradeço a- esse ramo do Poder
Legislativo as sadações que nos c-n-
via c o alento que .ellas nos trazem,
protestando sempre nosso culto á lei
e d IU"public_i_

Lotou certo dc que S. Paulo prefo-
ro ver destruída sua formosa capital
antes quo destruída u lc_.al.dadu 110
Brasil. Cordeacs saudações. (A.) Car-
los do Campos, presidente do Estado
du ts. Paulo".

O MINISTÉRIO CUMPRIMENTA O
PRESIDENTE DE 8. PAULO

Os ministros dc Estado enviaram,
hontem, uo dr. Carlos do Campos,
presidente do Estado de tí. Paulo, o
seguinte telesramma:

"RIO — Au Intrépido presidente dc
S. Paulo que com tão serena cora-
gem está, defendendo a honra desse
glorlso Estado c os destinos da Ro-
publica contra a mais Impatríotiea u
criminoso agressão mandamos o leste-
munbo de nosa admiração por sua at-
tltudc que -ficará histórica o nossos ar-
.entes votos pela victoria immineiite
da ordem legal e pela restituição da

paz 6. bela e laboriosa capital paulls-
ta — At-xalldriuo du Alencar, Se-
tombrino de Carvalho, João Luiz Al-
ves, MigueJ Calmon, Francisco Sii,
Sampaio Vidal e Fellx 'Pacheco".

A SITUAÇÃO PELA MADRUGADA

O governo, á semelhança das noi-
tes anteriores, forneceu-nos, hoje, fl.
1,-0, a seguinte nota offlcial:

CO.MMUNICADO DAS 24 HORAS
DO DIA 1-, DE JCLOO

Calma om toda a frente. Durante
a noite do 11 para 1. nossos obser-
vatorloa registraram concentrações
dos amotinados em Belemziuho c

Cemitério. Nossa artilharia itilerv_.ii
efticazmcntc. Novos avanços cm Caiu-
bucy c na frente "Estação do Norte",
onde nossa infantaria íez progressos
dignos do nota.

Chegaram á frente "8. Paulo", via

Mogy, reforços nossos consideráveis
constituídos por tropas frescas."

Conseqüências das inun-
daçõe..

PARAHYBA, 12. (A.) — .-vinda
niio poude ser normalizado o serviço
postal deste Estado entre as estações
limitroplies com o do Rio Orando do
Norte, quo ac achava interrompido
devido í'is grandes chuvas o inunda-
Coes havidas em marco c abril deste
anno. Esse serviço' esta, entretanto,
sendo feito do melhor modo possi-
vol, tendo que ser vencidas grundos
dif licu Idades.
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Em viagem do Rio

PARAHYBA, IL'. (A.) — Chegou
a cata capital monsenhor Walfredo
Leal, deputado federal por este Es-
tado.

Officiaes da Policia do
Rio Grande

'PORTO ALEGRE, 12, (A.) — tro-
ram coinmissionados no posto de te-
nentes coronéis da Brigada Militar
do Estado os capitães instruetores
Emílio Lúcio Esteves, .loão dc Deus
Canabarro Cunha o Arthur uotavia-
no Travassos Alves.

Uma informação des-_»

mentida
l^ORTALEZA, 12 (A.) — O "Jor-

nal do Commercio", órgão do partido
acciolietu, publica uma nota officio-
sa da Rêdo de Viação Cearense, des-
mentindo cabalmente noticias publi-
cadas em alguns jornaes do Rio, nas
quaes so diz haver sido descoberto
um grande dosfalquo uo Almoxati-
fado daquella repartição federal.

A referida nota assegura tratar-se
de um expediente com o qual _e pre-
tende ferir injustamente a .adminis-
tração actual da Rede du Viação
Cearense.

A mesma aceusação- — continua o
Jornal -— jâ havia sido desmentida
em maio ultimo, por vários jornaes
cearenses, inclusive dc. que estão in-
te.ramento alhuius ã política.

Últimos telegram-
mas dos Estados

MINAS GERAES
FALLECIMENTO DE UMPROFES-

SOB ' * 
.

BÉLLO HORIZONTE, 12. (Star)
--- Falleceu, hoje. nesta capital, o
dr. Joaquim Franiclsco -de Paula,

MENORES DELINQÜENTES
—-. i- ¦ +.1 .i ¦--

UM CASO EM JUIZO
A "Gazeta Commcrclul" du Juiz de

Fura publica uu u.golnteu Informa-
çõea com referencia ao Interessante
assumpto relativo u menores dclln»
quentes:

"Conformo u Imprensa om tempo
noticiou, foi preso e recolhido á cu-
dela Euclyue.. Silva, menor de 17
annos do edade, por haver, no dia -1
do abril ultimo, Uu _ 1|2 horas,, po
bairro du Manoel Honorlo, ferido
com uma faca du sapateiro a Da-
nlo] Ribeiro, por causa do jogo dc
malha',

Feito o Inquorllo, seguiu-se o sum-
marlo de culpa.

Estando encerrada a formação da
culpu, o juiz municipal mandou su-
blrem oa uuloa uo sr. Juiz do direi-
to, quu deu o segulntu despacho, du-
pois de fuzor uni resumo do fàctu:

"Tudo examinado!
A lei u oa regulamentos dc assis-

tonela c protecção aos menores iiban-
donados o delinqüentes (lei n, -1.2-12,

de 5 de Janeiro du 11)21 urt. ü", de-
creto ri.. -.5.7, de 22 do maio de 11)22,
e decreto ti, 18.272, de 20 do dezeui-
bro dc 11122), já não permitiam quu
o maior de 14 annos e menor de 18
seja, como delinqüente, aubiuettido
ao nosso antigo processo dc forma-
ções de culpa.

Determina o ultimo desses regula-
mentos (art. 25) que o menor indl-
gitado autor ou cumpllo. do facto
qualificado crime ou contravenção se-
ja submettido a processo especial
cum us cautelas que o caso exigir.

O menor que contar mais dc
quatorze annua o ineno_ dc dezoito
au tempo dc perpetração do crime,
ao pôde ser recolhido a uma prisão
eommum, com separação doa con-
Uumnados adulto-, quando oecorrein
as seguintes circumetancias: ser o
crime eonsidorado grave relativa»
mente ao facto c ás condições pus-
soucs do agente, sor este pcrigO-ú
pelo. seu estado de perversão moral
tdecreto n. 1U.272, citado, artigo
25, paragrapho 5).

O-ru, uão havendo o Estado dc
Minas estabelecido uinda a fôrma
desse "processo especial'' ncni dia-
do escolas de reforma o estabeleci-
mentos para eondcmnadoa de menor
edade, o caso sô pôde ser resolvido
pela impronuneia do menor deliu-
quente.

13, assim decidindo, embora pro-
vados o íacto e suas eircuuislaneias,
julgo improcedente a denuncia dc-
folhas 2, contra, o rco lüuclydcs SU-
va, que será posto cm liberdade, eo

por ai não estiver preso.
iCustas pelos cofres üo Estado, na

fôrma da lei.
Juiz do Fora, 2-1 dc junho de

l'J'21. — Augusto Oc-sir Pedreira

Franco."
'Em virtude de_j_c despacho, o sr.

juiz municipal -mandou expedir man-

dado de soltura a favor do accusado

Euclydes Silva, menor de 17 annos."

Fallecimento em Lisboa
DISBo.V, 12 tb". P.) —• Falleceu a

condessa Burnel,

VIOLINO ORIGINAL

.!_> "Diário ile Minas" da capital

do Estado, publicou a seguinte in-

lerossante noticia:
"Tivemos opportunidade de ouvir,

liontem, numa das salas da nossa re-
dacçãu, uni instrumento interessan-

tlssimo, dedilhado habilmente pelo
sr. Antônio Alves Martins.

Esse int.llií.veiitu amador, actual-
mente funccionarlo du Imprensa Of-

. ial c nosso ex-companheiro nas

officinas, acaba de fazer um violino
do uni cabo de vassoura.

Os sons (provém de uma corda ape-
nas que, partindo ile uma extremi-
dade do cabo, vae ter quasi ã oulra.

Para produzir a variedade de sons, o
inventor desse curioso Instrumento
eolloca, uuui pequeno furo feito na
madeira c no logar onde se engasta
uma das extremidades da corda, u m

papelão em fôrma de funil e temos
então, ora violino, ora o vloloncello.

Ü autor desse novo c excêntrico
instrumento sabe, alcin do mais, to-
car com muita habilidade — varias
composições mais conhecidas e que-
vidas ilo grande publico.

Muito suecesso, pois, poderá alcan-

çar cotn a sua interessante inven-

ção."

CAILLAUX VOLTA A'
ACTIVIDADE

CHROMCA THEATRAL

professor da Escola de Engenharia
e do Gymnasio Mineiro.

A INSTALLAÇÃO DO CONGRESSO
BELLO HORIZONTE, 12. (Star)

-— A Câmara e o ÍSenado estaduaes

; têm reaiizadó sessões preparatórias
; para fazer a ii_-.allae.ao do Congres-

, uo, que deve realizar-se a 14 do cor-
íeiit».

UM PROJECTO DE AMNiSTIA
PARIS, 12 (U. P.) — Na sessão de

hoje, da" Câmara dea Deputados; foi
approvado o projecto de amnistia u.o
sr. Joseph Caillaux, ex-presidente do
Conselho de Ministros. Votaram a
favor 203 deputados c contra 217.
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Agradecimentos de Mistress
. Cçoíidge.

u mim-tro das Relações Exteriores
recebeu o seguinte 

'.telegramma:
"O sr. presidejlte.ieiicarregou-me de

transmlttir a ,yV;'.e?ç. o sincero agra
decimento de"<p-4-$ress Collldge, e o
seu próprio, pela mensagem de con-
dolencias de v. ex. (a.) — Charles
E. Hughes, secretario de Estado." .

NA GALERIA CRUZEIRO

Companhia Dramática Franceza
LA MARCHE NtTPTIALE

Hu pouco mula du doía annos fl-
nou-sc o grando dramaturgo quo,
com tuntos primores, enriqueceu a
literatura fruncuza do theatro. A aua
obra colossal tem aspectos variados,
Interessantíssimos o um fundo de.hu-
muuldudu em quu so usl-um os muis
dolurosos soffrlmontos d'almu.

O theatro francez, at_ o dia cm
(iuo morreu Butuille, tinha quatro
figura que o representavam -supeiior-
mente: llenrl Datallle, Porto Riche,
Frunçols de Curol u Hcnri Berns-
tein. Eram quatro personalidades do
extraordinário relevo, d.M.emelli;tii-
tes cntrc si, pussulndo cada uma a
sua característica Individual.

O autor destas linhas confessa u
sua predlleeção pelo primeiro, por-
quo íol esto quem sempre mals o
emocionou, mais o fez pensar c
maior compaixão lhe soubu inspirar
paios .quu soffrem como soffrcram
as criaturas da sua obra.

E' por Isso quo lhe oceorrom sem-
pre â imaginação, cm confronto com
outras producções dramáticos, us fi-
guras sempre soífredoras du Tou
âang, La Lepreusc, L'Enchantement,
Le Masque, Maman Colibri, La Mar-
cho Nuptialc, Pollche, LEnfant de
1'Amour, Le Phalenc, LHomme i. Ia
Rose, Vers ut Prose, Tendressu, fos-
aesslon, Fcmmu Nue, Lo Scandali
La Vlerge Folie, Les Flambcaux, J_e.
Sceurs d'Amour, LAmazone, LVi
mateur, Chalr Humalue. Certo, nui
obedecem á mesma corrento d-
Idêaa c du sentimentos todas esta-
poças, mas nesse repertório predo
mina a aspiração á felicidade, um
ideal do aperfeiçoamento, alravcz
dc um lenrperamento poético o de
tina sensibilidade.

Hontem subiu á acena do Munici-
pa! a "Marche Nuptialc", historia
triste de uma rapariga, ou antes, dc
uma alma mystica que desejava de-
dicar-au a Deus, mas abandona OS
paes para fuigr com o seu professo!
de musica, porque cllc- 0 bom, fraco
c inuocente; cila, julgando commet-
tor um acto dc sublime heroísmo,
cntrega-se-lhc por toda a vida. Uin
diu, porém, reconhece quu se engu-
nara e obedecera apenas ao impulso
cego da Natureza, quu atira iinpiu-
dosamente todas as criaturas aus
braços umas das nutras o, veriflean-
do ([ue um segundo amor, tão illuso-
rjo, sem duvida, como o primeiro,
vae so apoderando de sua alma e do
sou corpo, ella se inata por deslllu-
são, por orgulho ferido, cansaço de
viver, revoltada deantu da inediocri-
dade das coisas u da terrível fata-
lidade do instineto. Nesse estudo
d'ahi(ji om crise, além de uma agu-
deza penetrante dc espirito, ha uma
grande, uma infinita compaixão.

A sra. Pierat foi uma interprete
inexcedivel desse conflicto de senti-
mentos, dessa luta moral, dessa ca-
tastropho du uma existência que se
osborôa, A sua sensibilidade vibrara
cm todas as peripécias da crise com
uma poderosa energia emotiva. Se-
cundou-a nesse esforço de intençõe..
a sl'a. Peyrens no papel de Suzanna
Lohatellior. ü er. Diim-tal soube
vencer as dlffieuldades ilo ingrato
papel do pianista Claude Morillot.
de modo a evitar o ridículo do papel
nas dlfforentes pliases du acção dro-
.inatica. Roger Lechatellier, o "nom-

me á femmes", ê uma figura que i
nüo tem uma accentuação moral bem
definida: o sr. Luglíet soube conser-
val-o nessa indecisão com os seuí
recursos dc minudenclas. Registra
mos, quanto aos demais paneis, u>
nomes dos srs. Casenetivo e sr. Wc
ber.

R. Ií.
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Pretendia abandonar o filho
recemnascido

Na noite passada, a domestica Ca-
rolina Augusta, de nacionalidade por-
tugueza, com 23 annos du edado c
residente á rua das Laranjeiras, nu-
mero ignorado, passava pela praia
dc Botafogo, quando sentindo-se mal
procurou abrigar-se próximo ao pa-
vilhão Mourisco, onde deu a luz a
um menino.

Em seguida, a referida mulher ati-
rou o recém-nascido para junto de
um muro o pretendeu fugir. Aggra-
vando-se porém o seu estado foi pu-
dido para ella o soecorro da Assis-
tencia Municipal.

Momentos depois unia ambulância
chegou ao local u conduzir Carollna
para o posto central, o mesmo fazen-
do com o receni-nascido que, com vi-
da, foi encontrado pela policia 10-
cal,

A Associação Uruguaya de
Football e a taça Rio Branco

MÒNTEV1DE'0. 1-. (A.) — Ã AS-
sociação Uruguaya de Football tele-
graphou á sua congênere do Brasil,
coniínònicárido-lhe que está disposta
a enviar uni team combinado, para
disputar a taça "Rio Branco", visto
que o desejo popular pelo immediato
regresso dos campeões de football
r.as Olympiadas de Paris, impede que
estes tomem parte naquelle match.

UM ADVOGADO VICTIMA DE
UMA AGGRESSAO

Na noito de hontem, passava pttlu
Cíalerla Cruzeiro, o advogado Joné
Marlano Nunes Coelho, brasileiro,
solteiro, de 2U unnos do edade u ro»
sldento á rua Duque do Caxlus, -18,

quando fui lnterpollado pelo seu dos-
affecto Aldemaro da Silva Maga»
lhiien quu estava om companhia do
Fabrlclo do tal. dando logar a quo
liouves.u uma troca dc palavras.

Em meio da contenda, estes ag-

gredlram o referido advogado, dan-
do lhe vurlos golpes dc bengala, além
de outros tantus socos, resultando fe-

lil-o,- por olnco vezes, nas regiões
occipltal o frontal.

Praticado o crime, os uggressoroa
fugiram e a victima recebeu curatl-
vos no posto central de Assistência,
rccolhonilo-sc, em seguida, á sua "u-

aldeada.
j.s autoridades do 5o districto li-

veram sciencia da aggressào c abri-
ram inquérito.

Noticias de?ortugal
OS INTICRESSES DE MOOAM-

BIQUE
LISBOA, 12 (A.) — O sr. Azevedo

Coutlnho, antigo ministro da Mari-
nlia c ora alto commissarlo do go-
verno em Moçambique partiu para
Londres, ondu vae tratar do interes
se daquella província portugueza, He-
guindo dali para reassumir seu

posto.
Seguiu tambem para aquella capl-

tal, Sir Lancelot Carnegle, que hou-
tem apresentou suas cartas crtdun-
ciaes dc embaixador.

O embarque daquelle diplomata
foi muilo concorrido, comparecendo
os membros do ministério, do corpo
diplomático c da colônia ingleza.

A SALDE DO EX-PRESIDENTE
.ALMEIDA

LISBOA, 12 (A.) — O estado dc
saude üo dr. Antônio JosC- d'Almelda,
ex-presidente da Republica, conti-
nu'u sendo bastante melindroso, não
apresentando melhoras. Pelo contra-
rio, as alterações notadas pelos cli-
nicos assistentes indicam uma aggra-
vação daquello estado.

0 DR. LE BRETON DLPAS-
SAGEM POR ESTA CA-

PITAL
No "Andes", ijuc chegou hontem

ao nosso porlo, viaja com destino ã
Buenos jVlrea, o dr. Tomás Lc Bre-
ton, ex-embaixador da Argentina uos
Estados Unidus e actual ministro da
Agricultura do paiz visinho c ami-
go, que regre-s;... de sua .iagem u
Roma, onde representou sua PaUia
iu recente Conferência dc Emigra-
ção c Immigração.

.Logo que o "Andes" lioiitem á
noite atracou ao Cáes do Portu, o
referido viujantu foi cumprimentado
a bordo pelo dr. Mora y Araujo.
embaixador da Argentina o tudo o

pessoal ela Embaixada v pelo chefe
de gabinete do ministro das- líela-
ções Exteriores, em nome do sr. Fo-
lix Pacheco. «

Hontem á noite, a convite do dr.
Alaor Prata, prefeito do Districto
Federal, o ministro da Agricultura
da Argentina e o embaixador Mora
y Araujo assistiram, do camarote of-
ficlul da Prefeitura^ ao espectaeulo
da Companhia Franceza no Theatro
Municipal. Assistiram tambem ao
espectaeulo aa senhoras Mora y
Araujo e Alaor Prata,

Hoje, ás 11 1]2 horas da manhã.
o embaixador argentino offerect-rá
nu sua Embaixada um almoço ao sr.
Tomas Le Breton, qu0 aind;i hoje
continuará si'- viagem pelo "Andes",

cuja saída está marcada para' a
tarde.

o reSrSowmare-
CHAL BOTAFOGO

MONTEVIDE'0, 12. (A.) — O
marechal Gabriel Botafogo, commls-
eario brasileiro na comm__sSo niirta
de limites entre' o LTruguay o o Bra-
sil, partiu hoje para essa capital.

Ü embarque desse militar foi mui-
to concorrido, vendo-se, além do dr.
Gastão do Rio Branco, encarregado
du negócios do Brasil c do cônsul
gera] dr. Baez Conrado, os represen-
tantes dus srs. presidente da Repu-
blica, ministros daa Relações Extu-
rlores u da Guerra, o uutras pessoas
dc destaque.

MUSICA
NELSON SILVEIRA CINTRA

Nfio somos írcquontador habitual
doa espectaculos da scena mudu, tio
deficiente pola aua pobreza do ro-
cursos como pela lndlgencia de arte
dos seus flguruntes nmls ufauutdoa.

Em todo coso, comparecemos uma
ou outra voz, náo pela uttracçllu dos
fllms, quo raramente Interessam, mas
pela satisfação de ver encantada pu»
las peripécias emotivas do entrecho,
uma gontllletlma afilhada quo to
deixa absorver, piinolpalmunto pelas
heroinas dos dramas, quo cila admi-
ra c adora. * .

Foi assim que penetramos, hontem,
às IU horas, no salào de espera do
Odeon, onde, emquanto esperávamos
o momento de Ingresso, ouvíamos a
musica que entretem os amadores.

Era um pequeno cunjunto do pro-
íessores: 1 violino, 1 vloloncello, l
contrabaixo, 1 oboc o um piano, que
se equilibravam multo agradável-
mente numa execução a que não fal-
tou esmero.

Chamou-nos Immedlatamente a
attenção o Viffloncelllsta pela sonoii-
dade macia e uvelludada, pelo modo
de cantar a phrasc, pelo vlbrato
impregnado de queixumes, pela so-
brlodade dos portamentos feitos com
propriedade. O trecho prestava-se a
todas essas observações porque, alem
dos momentos em que marcava o
acompanhamento, o vloloncello teve,
na pariu central, ou trio, da compo-
slçüo, uma larga phrase cantada com
emoção c depois repetida junta-
mente com o violino, alé-ni dc ou-
trás pequenas phrases - réplicas que
cabiam ao vloloncello c que furam
feitas com carinho u com seiitlmon-
to, a que uão faltavam delicadeza e
di.tincção. A mão qUe manejava o
arco Unha firmeza, seguruii.a c lar-
gueza.

Todas essas qualidades uos sorpre-
Uenderam, porque o vloloncelllsta
era apenas um menino delgado, um

pouco magro, usando calças curtiu,
collarinho caldo sobro o peito, á m.i
linlieira, rosto pallido, olhos sonha-
dores, bello frontal espaçoso encima-
do por cabellos finos, castanhos, o
rosto seria de unia mocinha se um
nariz menos tino, alliado, não d_-
nunoiasse uni menino.

Terminado o trecho chamamos

por um aceno o pequeno vloloncullls-
ta, quo chegou ii. margem du eslra-

do Icstu e atfcneiosu para ouvir nos.
¦— Coniu ic c liam ás V

Nelson Ua Silveira Cintl a.
Que edade tens V
Treze annos.
Ha quanto tem.iu estudas viu-

loucello V
Ua dois annos.
Quem c teu professor V
O sr. .Mfredo Gomes.
Vou dar-lhe os parabéns peio

discípulo.
Agradeço muito m,i bondade-.

Nelson da .Silveira Çinlra '.

Ahi estã um noiuc que ha dc aer

aluda celebre, porque elle será, dei-

tro de poucos annos, o dc uni grande

artlsia do vloloncello.
It. B.

Mac-Adoo em excursão
NOVA YORK, 12 tf. 1'.) — O sr.

Mc Adoo, uni dos nomes sufragados

na convençDo democrática, para can-

didato á presidência, está -.'.e viagem

assentada para a Uuropa, deveu .Io

partir dentro de breves dia.:.

As ultimas eleições em
Minas Geraes

BELLO HORIZONTE, 12 (A.) —

jV commissão executiva do P. R. M„

segundo noticias que recebeu, já apu-

rou, nas eleições pura deputado fe-

deral, -1.41-1 votos para o Ur. José

Braz, que foi apresetnailu pelo D"

districto.

politícIíSlíam

PRIMO DE RIVERA EM
... CEUTA

O 1" HESPANHOL VAE A TETU.V.V
MADRID, 12 (U. P.) — O general

Primo do Rlvcru desembarcou om
Outa, seguindo pelu estrada do for»
ro paru Tetuan, sendo recebido e
ucclamadú pela populuf-0,

O MOllAL DAS TROPAS
MADRID, 12 (U. P.) — O general

Primo dc Rlvera telegraphou ao Dl»
reclorlu, declarando achar-se muito
satisfeito com li recepção dc que foi
alvo cm Couta o cm Tetuan, exultai!-
do o espirito u o moral das tr«p_V
c manifestando u confiança do que,om conseqüência das medidas toma-
das, terminara a campanha dos mou-
ros contra o domínio da Hespanha.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

0 EMPRÉSTIMO DE 1907
Nos primeiros dias do corrente mez

o Thesouro do Estado, du S. Paulo,
remtleu ao govorno federal a lm- ,
portancia du L 37.831..7 por saldou
da empréstimo de 3.000.000, con-!
traído em 1907, por intemedio da
União. ,' |

Desdo 1." de maio já foram feitas
pelo Thesouro mais as seguintes re- ,
m.essas; pani o serviço da divida ex-
terna Uo EstaUo db^ empréstimo òe
1S3S A. H. Scíioloereder Cia.. L. :

•16.0.2-7-0. Uo empréstimo 192.: 13
Bank ot London and South America
Ltd. L 32.325-0.-0; do empréstimo de
1921 a Speler Cia. dollares 127.000'
a J. Henhy Sehoder Cia., L 33,9.Si
a Lippmanu Rosenthal e Cia., Fio- '

rins 2ST.D3S.4S.

DES.U.M.-MENTO DOS FASCISTAS
NAPOLITANOS

ROMA, 12 (U. P.) — Os camisas-

prutas napolitanos, de passagem ue.i

ta cidade, com destino a Milão, afim

du assistir á reunião fascista, que
ali sa effectuará, amanhã, foram,

por medida, de ordem preventiva po-
lidai, desarmados e impedidos Je

continuar a viagem.

A EXONERAÇÃO DE BKESC1AM

ROMA, 12. tU. P.. — O comman-
do geral da milícia fascista, declarou
offlclulmento que a demissão Uu >s.

Bresciani foi forçada e não exponta-
nea e em conseqüência dos resulta-
dos dos inquéritos abertos sobre a
condueta Uo commando do Vencto
Trideutino, zona qua se achava sob
a influencia de Bresciani.

LIBERDADE PROVISÓRIA

ROMA, 12 (r. P.i — O jornalista
Galassi c o "cliauffeur" Flornai, pr_>
sos sob a accusaçüo Ue terem presta-
do auxilio para a fuga de Philippelii,
obtiveram liberdade provisória, sob
o fundamento de que a lei não per
mitte, nesse caso, a prisão, senão de-
pois do julgamento _ con-tenii.a_.ao
do accusado.

O TEMP-f»
Previsões do Rolotlni riu l.l.er.01*.

de Meteorologia pm-u o período So
!s horas ilu illn 1- até 18 horus cre
dln 13!

Districto Federal o Nlotlieroy —
Tempo: cm geral ligeiramente insta-
vel; temperatura: ainda cm declínio
ã noite; estável dc diu com máxima
entre 2-1.0 e 26.1); ventos; predoml»
narão ainda os ilo quadrante sul.

Estudo dn Ulo — Tempo: centro,
o.sto e liste: bom: serra o littoral:
ligeiramente Instável; temperatura:
ainda cm declínio á noite; estável dc
din.

Nota — As i»ro\*-..r.u}, se resentoiii
da deficiência Uo serviço tclegraphl-
co do sul Uo pniz.

Estudos do Sul — O tempo contl-
miurá perturbado no Rio Grande so-
bretudo uo littoral. A temperatura
manler-se-ií buixii á noite cnm gea-
das ainda possiveis. e eslavo! dc dia.
Ventos do sul a leste.

Nota — Não 1'odcm ainda ser foi-
las a.-; provisOes para os déniuls Wí-
tados, por faltarem as informações
necessárias.

PAGAMENTO*

TliCMiuio Nacional — Na Primeira
Pagadoriu do Thesouro Nacional se-
rão pagas as seguintes folhas: Mon-
tepto du Fazenda dc A a '/..

Prefeitura — Terça-folra sorão pa-
sas os seguintes folhas: Adjuntas Uo
-" classe, letras A a !•'.

"Rápidos" — Superintendência da
Umpcsu Publica (exepeto os titu-
lados).

CORREIO

Esta repartição expede malas po-
lus seguintes paquetes:

Hoje:
"Almanzora", 

para Bahia, Recife.
Madeira, litirópa, viu 1,-sbon. reco-
bondo Impressos alê ás i; homs, car-
lus para „ interior até ás (i.80, com
portu duplo o pura -, exterior ..tf

"Andes", 
pnrn Sanlos o Rio ri...

Prata, recebendo Impressos ;it. fts S
horas, curtas parn n interior ;it.'- án
«•"». com porto UujUo e para o ex-
terlor ,1110 fts :>.

"Huqui ra", pam Bahia o mals por-
íos ,k, Norto nt.-. ,, Parft, recebendo
objectos parn registrar até ás 1_ ho-
ras, Impressos iitô ãs i:, uar[(ls |wrn
o Interior iití :,„ i.,.:;(, ,. „•„„, 110r(0
duplo ;i!é .-ij, zt.

— Amanhã:
"f.imihy". 

,,:,,-„ gpntos, Pio Gran-
'ie. i'..!,,:-,„ ,, p,,,.,,, AjôBl.0) recol.CM.
Uo objectos pani i-oglstrnr at.'- ás 17
horits d,.. )„.,;,. ,,. impressos ato ....
7. curtus para o interior ut'6 ;is r.30

"' PPrto duplo atfi ás S horas,
de arminhú.

"Ornnla", 
pnrn Snntos o Rio da

Prata, recebendo objectos para re-
glutrar até ás li horas, Impressos até
6s 10, cartas para o Interior até ús
t0-30, com porte duplo o pala o
exterior até ás 11.

"Gotha", para Santos o Rio da
Prata, recebendo objectos para rc-
gistrar até ás 17 horas de hojo o,
Impressos até us 5, cartas para o

I interior até ás 5.30 com porte duplo
j 

e pa.-a u exterior até as i; liuras, do
amanhã.

LOTERIAS
Resumo dos prêmios Ua Loteria

Ua Capital Federal extraída cm 12
Uo corrente;
:;.,;:.; ioo:ooo$ooo"'.__  20:ooojooi)
:'¦'', ¦- . . io:ooo$oooL,i0- 5:000*0ti'i

G prêmios Uo 2:0001(000
¦I163S OüuO luST 1-iOL'i; 53190

lo prêmios Uu iiuooíoiji)
.0562 159.0 Jll.-I a7B5íl 196(1790,9 20042 D2U7-I 5CS99 IGG',1

25 prêmios do G0O$ÜOO
50422 23920 5S542 34544 1631ÍÍ4B05Ü 21252 1X461 _9S39 26500
. '.__ I5a«J -J845:* 23-4-1 00422165, 12005 -14311 1465:; ,,.,4.4112-13 ÕSSIO -14S47 Õ133U 10692

Todos os numeroc terminados em
40 têm 20*000 o em 0 têm I0$ooil;
exceptuandó-s_e os terminados em 40

Resumo Uos prêmios da Loteria do
Estado Uo Rio Grande do Sul ex-
traída ent 11 do corrente:
10192 fRio) . . .

9252 fRio) ....
7411 (Montcnegro).
2114 (Rio) .-;.,..--¦
651 (Rio.

11120 (Rio)
12...3 (Rio)

1142 (Rio)
6414 (Rio.

101.52 (Rio)
13209 (Rio)

200:000$000
20:000.000

5:000.000
2:000$000
2:oeo$oon
2:000.000
2:0005000
!: o o o S 
1:000.000
1:000.000
l:0S«f-.4'.

^ü_ mmáãÊÈêmm.


