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A' eoinniitwão do Kiiiau«;as. ttiun-
dou o presidente da Camarti uni te-
iogramina cm nno a tlaruara dou
Deputados! do ""alado du Iluliia liado
ii concessão tio abatimento du 50 °j"
Hobro au la-xas lolegraphieas, para
oa despachos Iransníillidos pelou"congresso*- osladiiücs".

U:i Iclesrammaa.osladuacs, com-
p reli elidi d os ou Irlegrammas do
tjorviço dos respectivos etmgressos,
já gosam «Io abalinrenlo, donde su
¦deve inferir que a .prolcnyãü, ora
nubmctUda ao' estlido (Ja còijimls-
•são dc Kinau«;as. deve. sur. P.iu favor
antes dós proprioa eongressletas tio
«•uo do parlamento do cada Rstiido.

,Iá om lülG, iiuandii os roproscu-
Lautas «In Senado o ria Câmara fc-
ileraeii. tentavam equiparar nos lc-
logramuias officiaes oe seus tclc-
grammas "sobre assumptos «ia ad-
mlnistratjão o politica", Carlos Pol-
xoto, relator da Receita, depois do
frisar o balanço financeiro do ser-
viço, disse u segui Pie:

"K' nestas condições, quando os
Telegraphos custam mais do dobro
du receita, iiuc Iodos nós forcoja-

mos por diminuir a renda sob um
ou outro pretexto."

VlTamentc aparteedo em todo o
seu discurso do justificação do pa
recer contrario, ussim concluiu *u.u
consicte rações:"Roeapitulando: o argumon-

to do que porveutura ha abu-
sos nâo podo «cr upresentado,
porquo o nòsBo derer 6 fazer o
contrario do quo pedem os uo-
bros deputados quo se faça;
verificando-se quo lia fuucclo-
narios que abusam da disposi-
ção regulamentar, Isso uão pó-
dc ser trazido como argumento
para so estender aos membros
do Congresso o goso dessa van-
tagem. Não.''

Gosera os congressistas Cedemos
do favor de uma uxa equivalente
â do sctvíijo de imprensa, mus, na
conformidade do que estipula o pre-
ceito orçamentário, para ou seus
tolegrammaa "sobre assumptos de
administração e política", naturai-
mento comprebendidos os dois vo-
cabulos na sua legitima accepçáo.
Todos sabem, porque consta dc re-
latorios c outras publicações oífi-
ciaes, e, aqui ni-esmo, traduzindo im-
pressões du chefes do serviço tele-
graphico, jã sc tem repetido, qual
o uso o abuso qun os parlamenta-
ros fazem da regalia om cujo goso
sc acham.

Não sónienle são objecto «Jc tao-:
Lclcgraminas .ps sous próprios iute-
resses dc natureza privada, mas:
tambem os do eleitorado dc cudu
ropresculantc, os de. seus amigos
pessoaes c os dos amigou do sous
amigos, cujos recados, iulegralmen-
tc, percorrem ns coniluctores da rò-
du official, sob a égide da taxa fa-
oultada aus cougresaist-is. Dir-se-ti
que Isto ó um abuso <|UO não justi-
ficaria suppriiiiir a reducção tias
laxas dus telegrammas expedidos
pelos congressistas e, sem duvida,
todos couvordariam até uiu fucul-
lar-lbo a gratuidade, dosde que fos-
si». po6sivel restringir os snus dospa-
ehos ao ubjcctivi) apparontcmonlo
visado pela providencia legislativa.

¦ Desdo quo os lolegrumuias dos
roprcseulaiiles tio Poder hJiucutivo,
etn objoclo ile serviço publico, uão
a titulo Inloirahièntc gratuitos, na-
da buvcrh" a objoctar quu us dos
membros do Pudor Legislativo, ein
ugualdado tle condições, lambem o
foseoiu, mas, au onlrc aquelles mui-
tos abusos so registram, Lues tlesli-
zes ainda sr podem comparar a vor-
(ladeiras excepçõos, ao passo quo.
nos de congressistas, o iuvfcrso è
justuinonto o que se vao Luruauilo
normal, sendo oxcepcionaes apenas
os inlegrammas quu se possam cn-
quadrar na especio determinada po-
Ia disposição legal.

Sc o abuso dou funccionarlos ad-
miillslr-.itivos, como niuilo bem di-
zia Curto» Peixoto, não podia ser
trazido eomo argumento, para es-
tender aos membros dn Congresso""edi-ral o gosu tiú vantagem uni
apreço, o quo diria quem pensasse,
como aquelle relator da Receita, se
sc tivesse de- pronunciar sobre :i
prelenção dos congressistas ria Ha-
hia, requerendo em nome do todos
os congressistas das, demais uuida-
des federadas da 1'nião?

Se os daqui, tias câmaras que
constituem um órgão ila soberâuia
nacio (il, responsáveis pela elabora-
ção e efficiencia ilo acto fuiulameu-
lal da gestão financeira do paiz, a

primeira o a maiu delicada attribol-
ção dos poderes públicos, não levam
em conHi<reração o desvio do ren-
das do sorviço, om quo importa ca-
da tolegramina lrregularmonto ta-
xado, avalie-so como teriam do pro-
ceder os congressistas estaduaes,
ciosos somente do equilíbrio orça-
mentario do t/stado, «obro cuju.i
destine* lhes caiba legislar...

Convém accentuer quo o "tlefi-
Oll" annual do Tclegrapbo Nacional,
ao tempo das referencias do logis*

I lador mineiro, orçava por cerca de
Ires mil contos de réis, cuiquauto
que agora,' segundo os dados da
mensagem presidencial, subiu a
considerável somma do cerca do Ue-

| zeticls mil contos de reis, mais de
uma e meia dezeua do milliartl', da
contos do réis.

Certo, não havendo cauda nos
orçamonlos, conformo todos os in-

dlcloa fazem crór, a tomar em con-
sldcrae.io o appello dos deputados
estaduaes da Uahla, o Congresso só
poderá fazol-o om projecto á parte,
o que offerecori ensejo puru uinu
completa revisão tia tarifa tclegra-
phica. Vale u pena, portanto, es-
ludar u pretoução, quando mais náo
soja para luforni-irom-s; os nossos
legisladores desses pequenos iuci-
dentes da vida Industrial da Repar-
lição Geral doa Telegraphos, bem
ajuizando dos prejuízos qu* decor-
rem do regular condições tarifaria*?
em cauda dc orçamentos, mediante
preceitos o emendas, á ultima hora,
levadas ao plenário.

Assumpto pomplsxo e de alia re-
lovaucla, para ã efficieueiu lechui-
ca e paru os surtos econômicos da
industria, só pode u só deve ser
tratado, mediante esltido Intelllgen-
to o cousclcucloso.rPA83ADI8M0 E IMITAÇÃO -fi

Nesta disputa apaixonada entre
modernos o passadislas, o argu-
nioulo de truz com quo estes pre-
leudein arrazar todo o esforço dos
primeiros consisto om uttrlbuir-lhos
uma intenção falsa e absurda, que
jamais manifestaram nem pode-
riam ter manifestado — a do cs-
queclmonto do passado. lSncastolla-
dos uessa couraça, amontoam ar-

I guiiieiitos sobre argumentos o uma
grande dose de lirismo, quu serve
ilo pólvora para deflagrar os seus

I liioffenslvoa obur.es. Porquo, com
Sinceridade, quem podo pretender

j aquillo que 6 impossivel '.' Salvo por
I uma anomalia mórbida, ninguém

esquece Oiquo aprendeu. Mas, mes-
| mu «ine ísso fosso realizável, não
ailllllllaria 0 ixissa.do, pois ello está

i no presente, eomo cm nós as taras
! congênitas marcam atí influencias
I aneostraos. Assim como uni iudivi-
i duo não pôde, de unia hora para
i oulra, deixar dr pertencer ;i sua fu-
\ niiliu. a que está indissoluvelmento

ligado, o presente uão se aparta do
pausado, mesmo porque o fraceioua-
monto «Io tempo é uma itlealidade
com iu odu pura os nossos cálculos,
mas apenas isso. lassas sáo coisas
tão r ti ili men tares e simples, o pa-
rece incrível que nos queiram at-
iriluiir tão iugeuua concepção.

Xinguem poài; por um getilo de
vontade su isolar ilo passado. Seria
o mesmo «Tro em que eáo o primi-
livisino. expressão ilo uma literata-
ra artificial, sem base lógica noui
psychologica, pois não se compre-
hende o desejo da incultura u, uma
vez sentida a civilização, í impo:-
sivel ubandonal-a, O priniilivo su

I enforca pela perfeição e aquella iu-
I geuuidadi", que umn estado supo-
Irior dc cultura, nós podemos des-
¦ cobrir' nas suas obras, nãu era se-
| não a porfiu àrdeuto por uma ox-
i pressão superior das suus idéas e

sentimentos. A reciproca é impôs-
sivel e não lia eomo readquirir ii
ingenuidade perdida. As coisas que
se uos tornaram familiares, nunca

! mais nos espantarão o o terror não
! dominará mais aquelle oue delle se.

livrou. Paru ser primitivo, hoje em
diu, é mister fazer uma cultura do
primiiivisnío, esludal-o, para afinal
prutical-o, num fingimento, quo pó-
do ser interessante, pittoresco, iutel-

ligento mesmo, mas contraria a arte,
do csseuola sincera. Funda-se pois
num proeouoílto, ajiás importado
tia Europa, onde medrou em niomeu-
to do fadiga o ontorpocimeuto.

Mas, pondo do parte essa tonta-
lira, sem mais significação uo mo-
vimouto moderno, vemos que este,
ao invés de desprosar, procura fa-
zer uma solida formação dc cul tu-
ra, ao meio do nosso chãos Intel-
leclltal, ondu o onslno é sobrema-
ncira deficiente e nos obriga a ser
ttutodidacti'8, com os prejuízos in-
evitavois dessa contingência. O que
se deve ter sempre cm vista ti «me
a** novas tendências só poderão
frutificur se forem assentadas om
sólidos elementos culturaes. Por-
tanto, com o despreso ou a ignoruu-
cia do passado uão seria possivel
realização alguma, sobretudo quan-
«Io so quer Integrar ti paiz nas «suas
tlircciivas próprias e combater com
vehomoncia toda obra ,du imitação
«• Borvilismo, qun tcpi sido a nossa
eouslauto perturbação, O espirito
nacional, quo so vao formando au
embalo do lautas e láu variada,-.
retíllltantes de forcas mullipla.-:.
não 6 umu simples improvlzaçào.
Tuniboui niii' é obra perfeita o uva-
batia, que sc lenha realizado. VS'
uma percuuo clabova/ão ,sui que
actuam as mais complexas o dispa-
res energias, construindo o trans-
formando iiidofinitamcntç. Se. o dia
de hoje náo auuulla o de homem,
lambem não deve ser perJldo ua
simples contemplação do que foi
feito, mas empregado para o pro-
seguimenlo da obra, em que o pas-
rado se incorpora ao pretíoiitu para
se tornar perpetuo."

u espirito moderno,' aui) ó iión-
ntruclor, nàt! d es presa o passadn,
mas "sabe sltual-o c evitar o pas-
sadismo", na formula perfeilii do
sr. Graça Aranha. A confusão ontro
essas duas expressões, do i.áo ai-ccu-
tuada má fé. «': a origem df lodo o
mal entendido presente. O passado
uão é uma cerração constante para
nos impedir de ver o sol u os que
assim o querem tornar Iransviani o
estudo da 'historia c a sua razão do
ser. Kazeni passQdismo, «jue ê a
affectução das coisas autigas, pro-
curando imital-as, quando, variun-
do as condições «Io tempo, a pro-

prla grandeza so amosqululia, Apro-
veltadu a lição do pasnado para que
possamos iuuovur, nào ha mais ra-
zões dc volver a ellí, e, persistir
nesse equivoco, seria tão funesto
quanto o erro de /.jscouheeel-o. To-
da volta au passado, por absurda,
é infecuudu e aquelles, quu vivem
a lastimar que náo sojamotí hoje o
quo fomos hontem, dizem coisa des*
tltulda do senso c raciocinam em
falso. Quando reclamamos que a
nossa musica, por orcniplo, se 11-
herte das imitações e seja a oxpros-
são vivaz «Io nosso temperamento,
queremos ver aproveitados, como
fonte de inspiração, iodou os motl-
vos do nosso melo, exaltado* pela
emoção criadora que os universal!-
za. Jlas, como esses motivos trailu-
zem as vozee do incousclcuie ua-
cloual, dizem a noísa formação, a
melaucolla do nosso espirito aurida
nus tres raças de que viemos, elles
tem uu sua nio.leruiilario toda a for-
ça que vem do passado c sc forti-
fica com o tempo, para a vida pe-
reune. Mas se. ao invés disto, qui-
zormos imitar a'lcuiáes, iialiafoos
ou francezes, não criaremos nada
do solido e de definitivo, mas eoi-
sa precária que náo subsistirá. Ka-
laudo da verdadeira tradição em
arte, disse n sr. Ronald do Carva-
lho, mima synlheeo admirável, que
ella é "u respeito á antigüidade e
o horror aos metliodos du passado.
Somente se renova aquelle que lem
a coragem tle so libertar, Venere-
mos os antigos, e, eomo prova do
nosso amor, j-fio os irnilenuis
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A LOUCA

Precisamos uosLi» momento bra-
•sileiro, estudar muis do que nunca
o paiz, a sua historia, o sou passa-
do, mas uão com a displicência de
quem passeia pelos salões de um
museu em busca «le sensações o
curiosidades, nem tampouco oom um
animo hyponbollco, que, sob a lento
do uni cxaggoro errôneo, ongran-
deco e deforma as coisas. Estudo-
mos o Brasll eom sinceridade o
amor, mas coin espirito critico,
afim il«' orieular a diroelriz niiciii-
nal com s,'gurain;a e liniioza. li
nesse si-ntido já lemos, felizmente,
alKiins esforços digoos d" registo
e ,1o melhor apreço. Tambem a cul*
tura das idéas, que «'• obra uuh r-
sal, nos deve ser muito cara. afim
ilu quo possamos fazer o espirito
brasileiro verdadeiramente livre.
dominando o regionalismo quo 6
uma forma limitada d.- cultura.
Não se trata pois de uma destrui-
ção, mas de obra construclora. O
que ê preciso destruir, i» seui eou-
t.emplaçáo. é o artificia.lismo, a Iml-
tação, a copia. Iodas as fôrmas e
expressões do passadisino. que cor-
roinpein o passado -•¦—ptuMutllam__u_
prese.nl'- a formação .lv que ba di
vir. Precisauitis e. devejliqs guerrear
todas '.:» formulas ií Iodos os entra-
ves. Lu (íb o qÜó nos afastar da
Terra ou pretender deformal-a.

Oiilru preeuticeito que não deve
subsistir é o que uos quer fazer um
desdobramento na America «Io pu-
vo portuguez. Nem delle, nem dos
outros que nos geraram. Sob a acção
formidável do meio physico brasl-
leiro. o homem estrangeiro ao
transformou e a lerra o perfilhou.
O próprio resíduo do aborígene se,
fundiu no typo novo, ainda uni for-
inação, mas absolutamente diverso
do qualquer dos povos primitivos o

Vibltavu tu um manicômio, o o
lipjillco que me acompanhava disse-

j me:
\ ou Ioval-o a unia celln un,l«'

| ema unia mulher de uns quarenta
unnos, sempre sentada numa cadei-

i i-.i e ain- obstinadamente sc mira
num pequeiiu espelho de mão.

Logo que nus viu, loviuitou-sc, cm--
rou pina o lundu «ia cella c pegando
num, véu eonbrlu eom elle o rosto.

i voltiuulo .t HòiilHr-fití nu mesma t*a-
{ delra, cetípuniiciulo com umn inuli-

iiuçilu «!«• cabeça aus nossos cumpri"
mentos.

Cumo está liojc'.' — perguntou-
Mie o moilico.

A h.ulliir lançou um profundo
suspiro u respondeu:

Oh... mui, imiltu mal. Os si-
.-naes de varíola Ullgnicnluni dia a
dia. Nfiu vejo nada — replicou "
medico, — Assçsuro-lhe quo è uu-
giiuo -cll.

A luuca apiiroxliuou-se, então, ilu
medico e filiou-tho au ouvido:

Nâo, nãu estou enganada, es-
luii certa. JA contei dez signaes na
face direita, quatro na esquenta e
na lesta,,. 13' horrivol! horrível!
Niiinuein mu pude ver, ui-ni meu fi-
lie-: ''"stou 

perdida o dcsfisurailn
paru siiinpre.

I-evaiitàmo-iiOtí, o módico o vu. <¦
salinos ilu colla. Cá tora, o medico
fuluu-mc:

Agora, escuta n historia desla
despraüada: lá' viuva. L'\ii muilo l»«»i-

Ia e muito aluaria, l'.' unia ricCH.ii
mulheres parH qixwi i, dusojo l •
agradar constitue :« quasi única us*
1'iriu'i'to da suu vlda. Tinha uni i'1'lio.
o qual «-alu uni dia de caJiin, com
varíola.

Apenas a mãe o sou lie. liom-ecou
paru iiquella mulher, consagrada ex-
cluslvamento uu cuidado da «lin fo
inusura, uma terrível batalha, Pe
multo longe perguntava polo filho,
ijual o »eu * stano du aau de, .*, i-.i.,, ¦
meira resi>óiicÍeu*lho uma ve/.'.

-- .Multo mal. quer ver a senhora.Oh! não: istio nãu! — rvapou-
deu ella, u saiu correndo.

Tomou iodas as precauçOes, foi .i
umu phnrmaela o sortiu-sc de todu
:i quiilidade d«' doslnfccuintcs. Um
dia, pur fim, o niedn-u obsiTVoii-lbii:

Ainda que sej.i -.ú pela janei..»,'.
Ao melo diu abra a vidruea.

A mui- concordou iiIhmo. MunIu*so
de uni frasco de s.ics. .«hriii a Ja •
nflla r ui-cUlt^lido i> mitu ruir*- .m
uirm:;, exclamou:

N*fto... nao me ,Lir(,\r> .'. IiíhI o,
.Morre de modo.

o niurlbundo esperou largo rem-
po, eom ns olhoa voltados tutrii^a j;»-
nella, para ver pc-» ultima vir. o
rosto sagra-ln «l«» mui inftr. Mus «"-¦
pfníti em vfto, (Jhcpyiu a int:i<\ <¦ rn-

j tão. vnllanilo-üu para a parede, pe«'-
I deu liara sempre o uso ila palavra.

Quando amanheceu e.«tav;i mnrio.
Nu «lia seguinte, suu mão estava

1 louca.
<iu,v dc M.M-PAfiSVNT.
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já muito caliluado com os demais
que para aqui le.ni vindo. A nossa

! condição «le americanos nos lilvri-a
i das "firmas europeas o o not-su des-
! lino nau 6 proseguir ua obra pur*
i luguczti, mas fazer coisa própria o
j livre, ntitiiraliiieiite com a marca

dus influencias 11 berauças recebi-', 
das. mas sem siljniçãu u som do-

1 iniuio. Xem fusão política liem uai
dade lileraria com Portugal, líospei-

i lemos com veneração as glorias por-
1 lugiiczas, mas uão acreditemos quo
[ sejam forças capazes de orieular o

Brasil, cuja finalidade se traça em
outros lermos o para outros «1 sll-
nos. Nem pnlillen nem lil era ria men-
ie ;<¦ harmonizam os ideaes dos dois
paizes e não sc pôde falar cm raça
eninmuin. quaudu o euldca monte

j elhnico no lirasil nus fa/, lypus tão
diversos dos porluguezes. ti nosso

j transfuniiaçiio da liiiçua outru mi:,
i.uccenliiá cada,, vi.y. mais orjsa ;:cpa-
! ração.

Hu ainda outro precoucidi.ii que
, se precisa vencer — o cxeesfiti da
imitação rnincuza, Fazendo por

I melo dessa lingua a nossa cultura
I é natural que tivessem ficado in-
I fluencias sensíveis, mas fomos aos
I poucos lialiiliiando-nos -i recebei' a.

lição france'*!! como ordem e o seu
mothodo como tigurluo. Criamoi* as-
sim uma serie de arllflclalismos,
qu donilnam as nossas letras e os
nossos costumes, e uns fomos re-
duzludo -,i espelho de Paris, u ea-

liirit.i dc fiuura e de harmonia nue
ó o caracter francez não se pode.
adaptar na exhuh-Taneji ilu nns.-o
míeuarlo <». pura, forçal-o, i.emoji si-/
do levados ãs mais lucongruenle» o
lastimáveis imitaijèes. tí' ccrlu que.
P«o- ultimo, ja sc vão senlU/dn i»f
feitos bemfazojos rie uma -alulur
reuni-lo naeiona.ILsta, ennlra a snlrnr-

; dinaeiiu deiise francczlsmn iivus.sa-
] lador. e o espirito brasileiro recla-
I ma caracter próprio, livre de iodas

;i-- deformações, .lã 1'' tempo da nos-
sa liidepsudcncla intclleclual.

No niiivlmonto moderno, em que
sc aspira .-« uma couRtrucçuo quo
erja livre e sojn uossh, Mem dollnil-
tações de esctila, nom .!•¦ formulas
prcconcohidus, ant-s ucetLsiiulo 'o-
dos os esfor«7os tllíferenlcs onl.ru "I,
mas que se co.njugam mi acção rs-
laiiradora. «> Ideal eslá em ,i:n- á
nuKsa_jrjjeulal!dado um caraeler pro-
prio e iitcpufiTiidlycl, «.•¦ímuiicIuIiii-jii.-'-
le lirasileiro. llomn obra eol!-:ll\a
ò il«» nalilrezii pragmaIJca. 

'Num le.i-
preso do pastiádti, nem renuncia á
ciillurii, mas a hitscà incessante ,ifi

I uma harmonia perfeita entr- a nos-
sa sensibilidade o u nosso pousa-
Jiteulo eom as vuzes n os ardores da
terra, tiô transpondo para as cato-
gorias univcrsaoa as furi.'as aurldaa
do fundo Incouaeteiilo nacional, ô
«jue faremos obra durtidolra, quo
domine o tempo e domine o eapat-o.
Só assim u lirasil viverá perpetua-

Kcnato AJ,.'U~3
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bosa — Â Academia de Letras e Musset
.Nossu embaixador junto á Hiinlu

Sé, o sr. Magalhães dc Aüeredo é
a roproducqão tardia ide uni huma-
nlsta da Kenuscen«:a,,'iiiuli' ehrislia-
nizailo ccrtiimentc ««iuo Bombo 011
Pullzlano. Tondo. .llfeundo us que u
roíilieeeio DessoulinClllc, uma bella
ficrura proeonsu'!ar e íícstos do hlnpo
que abençoa us fieis, dá-se liem no
ambiente de lloina, ondu vuguòou
Toniuiitii 'Passo «• onde os rou.xlnóes
cantam nus cyprcstus da villa Puni-
phlll. -Civis romanus sum..." "ir-
se-ú ello cidadão romano, como
Stendlial «o dizia cidadão mllunez.
lia no sr. Magalhães dc Azeredo
niuito e muilo di* um arcado, de um
acadêmico da Crusca e, junto uos
templos latino.--, enxergará «-1!^ lias-
tores ciibellutlos «Ia Orocia uu nyin-
phas piusseando entre silvas de nino-
rus. Sua 'primavera é a da ul legaria
il,' rjolticelll, uma formosa mulher
•ilntada, quu as Ires Oraçus, os Zc-
pliyroa c Piora, esta com uni avental
cheio ile i-osus, acompanliani em fes-
tu. K, uo fundo, não lhe podemos
negai» o direito de preferir us musi-
cas de Junielll ou Clmarosa ao lan-
tun dos selvagens, civilizados ou não,
dn Ameriea...

Sabe-se que, 110 inicio «lu sua car-
reira literária (jti lá vão uitó vinte
annos!), o si'. Magalhães ile Aze-
reilo fez critica. l*ez unia critica
amável de quem considera a litera-
tura uma sala do bailo e não quer
pisar o vestido das damas. Nunca
pretendeu ser, criticando, uni currás-
«o a dogollar vlctimas num cepo.
Fulou com bnindurii. dos criticados e
devia apenas ver numa bella pagina
a julgar o pretexto para novas bel-
las paginas, .paru fazer da critica
uma nova belleza, unia variação da
belleza.

Não se inutilizando jamais na ru-
iniiiaçüo dos logarcs-commuim c não
caindo Uimbcrii 110 excesso contra-
vio: o de pòr om circulação a moo-
du falsa ilu sòpUIsmu uu «Io Ultra-
doso. escapou u sr. Masalháes dc
Azeredo á. pecha dc simples alinha-
dor do phrasen. hlscrevondo coutos,
sempre vertical de pensamento, dis-
clplinou, regeu, controlou, pela ra-
nãu, us Impulsos da sensibilidade ^
nãu se abandonou, «le modo- algum,
a desordem romântica.

Não «\ evidentemente, um bom
poeta rm verso o pode mesmo di-
xer-sc que as suas eou-as mais poe-
ticos estão cm prosa. Aos seus ver-
sos faltam eft'us<"«-s melódicas e gruu-
ões lances lyrieot*. Seus hexametros
(tentativa falhada de transportar a
nossa Hngua os rythmos de Carduc-
ei) são tetanlcaihente tesos, pare-
cendo trazer uma gargantilha de
ferro. Nas estrophes do si*. Maiíii-
lliães ile Azeredo, a Cúrmii •'¦ sempre
empertigada, solemne demais, e sói
at salva o seu conteúdo espiritual. ,
«lc utll homem quo odeia lt vulgari- |
«jade c tem o fcllchismo d«- vci-da-i
deiro pudor. I

Artista ila religião, sem ser pro-
prlamente um tllleftaute «lu catholl-
cismo, vé na doutrina christã a su-
prema perfoii-àu humana, o máximo
de nobreza ila eonscicnelu iles pu-
vos. sendo uni eutliusluiitu dos dou-
tores v marlyi-e.s (]ii<; Ülzeram ~a
lígrreja a mellior avi.stoeraciu do a'-
mas, o nielliui- piitrieiadu ile gênios
u horóes, oue a turra se ufana do
possuir. Não cKiiucot', porém, as bel-
iezus do chrlstlanlsmo, wibem.lu uue
a religião não 6 uma obra de barba-
ros, destinada apenas a ignorantes,
e pode ou inosmo ilcvu comportar
uma esfhetlea. lisse fino letrado, es-
se espirito clássico, quo ama a lua
de Virgillu o os jardins «le Horacio.
gosta dc rezar, commodainonte, num
genuflexorlo estofado «lc velludo,
olhando os suggestlvos painéis eni
que os cachos de anjos sc dcpenilu-
mm ás nuvens «obre as quaeci t-*1-
pousa a Virgem. Bllo não achará
que as estatuas nuas (los deuses gre-
gos fiquem mal nu museu Uo Vali-
cano, nem. seguindo o exemplo do
bypocrita Mazarino. pretenderá ves-
ti!-a«s... tíavonarollzar u une repre-
sentaria paru elle uma ingrata mis-
são. Arte e religião não se lhe nfi-
guram inconciliáveis e o artista não
o impodu de pòr 11 moral cathollca
acima da moral burgueza, leiga e
republicana: dc preferir us imagens
dos santos autheiuleos ús effigíes
dos falsos santos modernos que são
Tolstol ou Littrt*; de appluudir a ca-
nonizaeãu religiosa du .loanna d'Are
e reprovai' a canonização solentiiiea
dos Hreekel c dos Büchner.

Com mais dc «luas décadas de tra-
bulho diplomático junto á Itoma
pontificai, o sr. Magalhães dc Aze-
redo. apesar «le discípulo, em poesia,
do livro pensador Carduecl, *abe
agora falnr-nos, eloqüentemente, dos
quatro napas que ali conheceu:
Leão Xlir, Pio X. Bento XV c Pio
XI. O seu optisculo sobre "O Vali-
cano o o Brasil", fruto dc uma en-
trovislu concedida a um jornal «Io
Rio, bem merecia, a fôrma duradou-
ra quo lhe deram os amigos do au-
lor.

Pllllosoplio pragmático, o sr. üll-
vrirti Castro, cm sen volume "A fo-
llcldude mi século XX". reduz tudo
a equações dc caracter utilitário. I
uxaclamento ã maneira du norte- !
americano Marden; reduz tudo a
francos c a. centavos. Para ello. a
moeda é a hóstia da moderna eueha-
ristia humana. Deante de um nobre
impulso ou de um acto de intelli-
gencia, fará apenas uni calculo, ^eo-
mo deante ile uma pipa «te vinho ou
de um saeeo de batatas. Tudo quan-
to lia 11:1 vlda espiritual, na vida or-
ganica; na vida domestica c na vida
social, redunda, segundo o sr. Oii-
veira Castro, num ideal de felicidade
pratica, c é elle dos que erêlu que,
neste mesmo século XX, pela. vlcto-
ria definitiva da -.-•.-ienciu. pela cxtiu-

ccào du<-> guerras <• pela melhor per*
mula tio pannotí u eei'eae-3 t*ntrc o.s
vario-j povos, oa hoim.-n-i tíeiâü tota.1-
mente felizes, vivendo uma vida «lc
etlenicolas qm: a.s [lepsonafíens ^
Paraiau danics o invejariam.

Au que se vi-, esse escriptor é uni
optlmlslu. Basta ver-lbo u retrato,
tstampatlo nu livro, para compre-
hender as razões desse uptlmUmo.
1-7 elle um varão iiue deve o rijar p<..-
lus oitenta annos (Já em tSTS escre-
via um "Manual Ue therapeutlca do-
simétrica", dc que tirou, eom pro-
veito monetário, diversas ediçõo.s),
k\ nãu ubtítante, irradia saude, sor-
lindo nas suas longas barbas bran-
«•as. «le chefe de elun bíblico, tendo
muita vlvneiilade nu olhar e pare-
cendo fazer üa .sua velhice uma ter-
ceira ou quurta juventude renascida.
Fosso elle corcunda como Loopardi,
i-oLTtvs.se do estômago como An tho-
ro e, uspeelalmonle, não tivesse ven-
dido abundantemente o «eu "Ma-
iiiiul", c seria talvez menos opti-
mista...

"\'u 
poemeto "A' sombra daa arvo-

res", o sr. Josô Miniiello eoufessa-sc
um amigo do-s mattas, qa sombra e
da solidâu. Seus soneto» se entran-
eam uns nos outros, dando-se as
mãos eomo as crianças que emitam
em roda. I3s.se punthoista ê, ao lado
de tantos poetas doutos, um poeta
««imples e possuo a fresca Ingenul-
dade que se maravilha ante os sym-
bolos e as allcgorlas da terra. A luz
explica-lhe tudo e as arvores põem*
n'o doido du alegria, attraindo-o
com o rumor «ias suas folhas 011 eum
a ferrugem dourada dus seus tron-
cos. Adolescente, embebeãou-se logo
na natureza como os vlnhateiros que
abusam «lu vinho novo «io lagnr.

Ainda 11111 tanto lutil nas suas in-
veneões romanescas, o sr. Mindello
já. c- digno de leitura, proferindo,
em boa hora, o deeassyllabo facll ao
alexandrino espartilhado e perfu-
mado á maneifa dos vates parnnsia-
nob. Tudo faz crer que esse estroau-
te não será um fruto mirrudo antes
de amadurecer. Seu capital poético
só pode augmentar com o tempo.

Nunca me pude enthusiasmai' eom
os romances do sr. Xavier Marques.
Iísüo illustro membro da Academia
dc Letras faz do romaneo um curso
dc moral, querendo instruir ou edifl-
car os seus leitores, confundindo li-
teratura eom prC^aijão evangélica ou
oração eivica. A não ser o delicioso
episódio dc domina e Joel, formo-
sissimo idyllio pruielru «tuu Joseph
Conracl -.poderiti subscrever, nada
existe de notável em suas uarraeões
sem movimento, sem interesse artl.-,-
tico, sem verucidodo liumuna. Mos
forçoso ó convir que o seu livro =u-
bro a arte tio escrever ê, no gênero,
o melhor da lingua portugueza (os
maliciosos compararão o .sr. Xavier
Marques a esses generaes que, ex-
cel lentes protetisores de tactlça e es-
trategia, uão sabem pôr em pratica
os seus próprios ensinamentos e per-
dem todas .as batalhas em que su
incitem). Tambem as suas obras dc
historia sãu dignas de attenta leltu-
ra. O seu "linsaio histórico sobre a
Independência'' é um dos mais soli-
«los e instruetivoa dentre os que o
Centenário inspirou. Através da cri-
tica mais lúcida 'e com uma do-
cumcnluçáo quo nãu lho abafa o

senso philut-'ophico, u s'-. Xavier
Marques faz-nos aconipanhur, passo
a ])a^so, a evolUQão brasileira para
a autonomia ilo paiz, Cornocendo
as eausas da nossa resistência >i>*
velleldadcs separatistas, ilo noáso
amor, contíciente ou Inconsciente, ã
integridade nacional. Juiz equnnime,
procura fazei- juatlça, reapectlva-
mente, a .lusé Bonifácio e a i.loneal-
ves Ledo, nãu vendo necessidade tle
denegrir um para engrandecei' o ou-
tro. Lembra, sem exaggeros reglo-
mies, o que a Independência deve á
Bahia e talvez acerte ao ver em 2 «le
.lulho de 1S2II algo do mais glorioso
que 7 "(lo Setembro «le IS2U. tirando
é o iJeu enlluisiasmo au falar das «•--
trophes geniaes eum quo Castro Al-
ves detícroveu o combate du I'irajá.

No seu vibrante foliieiu inliluludo"tis bahianos de "ti c o gente «le
Castro Alves", lambem o sr. Aloy-
sio «le Carvalho l~ilho ussignala o
muito uue fez a, Bahia para libertar-
nos do domínio lusitano. Accentua
haver sido o autor, das' "Espumas
fluetuantes" "neto «le um dos maio-
res heroes da Independência, .Josi'
Anlonlo da Silva Castro, que dlrl-
giu o celebre batalhão dos Perlqul-
tos",

10 us seus louvores a Castro Alves
silo todos niereeidissimutí, Nunca elo-
glaremos ilemnls um tal poeta.
Quanto a mim, relelo-lhe todas as
semanas muitas produciiões c não
nio sacio delle. Pode dizer-se que,
em Castro Alves, havia matéria pri-
ma para trinta ou quarenta dos pre-
tensos grandes poetas du hoje, eom
seus sonetos trimensaes e seus fas-
ciculos rimados. Tudo elle sentiu o
cantou: o heroísmo, a bondade, a
iivtelligeneia, a natureza e as 111-u-
l-hercs, Beijava eom 11 mesma ternu-
ra us lábios pintados de Eugenia Ca-
mara. cujos beijos eram .sonoros eo-
mo gorgelos, o os In blos grossos da
mais humilde camponezu, cujos bel-
jes guardavam o sabor dos frutos
silvestres por ella gulosamente- de-
voraiíos. Mas esse homem dellcadis-
simo. que se enternecia ao talar nos
longos cillos da hespanhola Ignez ou
110 passo, leve como um perfume,
tia dansurinu Thereza, enternecia-se
não menus un penetrai' na selva titã-
nica, onde milhões de línguas vege-
taes entoam a missa verde em hon-
ru a Pan. A vida universal pulsava-
lhe então nas veias. Scu eoraijão ba-
tia de amor ao ve- uni:' borboleta
ua uma abelha. As rumadas afagai)-
tes pareciunl-lhe braços «le velludo
e as nuaneas pareciam-lhe, na be-
nuinbru. o sussurro «Ias cores. Que
ebriedade -.-. da sua juventude! Cria-
tura vertiginosa e doee. tendu o se-
sredo das caricias mas tam bem a pai-
xão da luta. fez da vida uma colhei-
tu «le sonhos mas tumbeiu dc ideaes
humanos. Cada manhã era para elle
um renascimento e a alma saia-lhe
do orvalho matinal corno da água
do baptlemo. B saia mais pura e
mais forte para o combate em prol
dos bárbaros bronzeos. da grenlia
hirsuta e nariz disforme, nos quaes
elle, acima de um motivo artístico,
via um mt»tivo de piedade christã.
Tudo elle embellezou e 'Iluminou —
o patriotismo, a abolição o a demo-
crucia — porque trazia na aima um
mysterio' de estrella*;.

Allirescntando-nos ,"A escada dc

Jaeob", o BI*. Walfi-idu Souto Mllior
ínuslru ter estudado com ferver os
assumptos theoaophícoa, capeeijil-
mente nas nbras Inglezas que m
prendem a esse gênero blbllographi-
to. liloqucnle, bem intencionado,
eonserva-se, nu fundo, uni poeta, uni
desses üonhadores cândidos f|iie \\~
vem sempre suspensos nu esptujo,
numa espécie «lo levftaijfio moral.
No que elle escrevo, a liar de alguns
conceitos novos em torno an seu
theOsophlsmo liberal e sentimental,
ha muita vclluirlii, muito pão dor-
nildo e muita sopa requentada. Fro-
quentemente, elle não»so explica di-
reito e tonteia-noii com a sua fiam-
ma Culiglnosa. ('"mo, porím, cm .sc
tratamlu dc coisas esulerictis, a. ob-
seuridade é obrigatória, não nos dc-
veinuí, «iuel:;ar. (Juelxemo-nos, sim,
du faeto do sr. Soulo Maior repetir.
<oin tanta ingenuidade, um velho
crio histórico sobre "o dolorosu
transe" etn que s«' viu Gallleu, "o
uolltario de Pisa", quando ;i braços
com a Inquisicãu. o grande astrono-
mo softreu mulli, menus do qu'o slip-
põo o sr. Soulo Maior, sendo mesmo
excellentemento tratatlo pelos Inqui-
Sijioros. Não ha boje nm unlco histo-
riador de 

" 
polpa qnT--ai'-W»r-:iii!.^ií_çim:

traído. Su o illustre tiieosuphlsta ain-
da duvida, leia o que a respeito es-
creveu Barbey «1'Aurevilly, respon-
dendo a Philarete Cliasles, ou le-
corra ãs fontes indicada» pelo pres-
tante Kiiniagulli: o italiano Favuro e
o allemão Heis. Não só Gallleu pai-
sou muito bem nus domínios «lu
Santo Officlo, como tambem a sua
famosaphra.se ("Eppur si muove!")
é absolutamente aiioerypha, não foi
nunca pronunciada por elle.., Quan-
to ao fucto <lo havei-, ainda boje,
tanta gente indignada com a Inqui-
si«'ào, merece os seus reparos. U
Santo Officio, restaurado agora, t"-
ria. 110 minimo, a vantagem de pou-
par os críticos .i leitura de muita
obra muçádora, graças ao utfllsslmo
auto-da-té. . .

Nãu finalizaremos sem lembrar
que "A escada du Jaeob" é prefacia-
da pelo sr. Ignueio Raposo, que ai-
lude ã escliolnstiüq medieval com a
ili esmo displicência eom que aihnli-
ria a uma cozinheira qualquer cha-
mada Bscholas'tlca, e attrlbue, erro-
neamente, a invenção do telephone
11 Edison, .privando «Ia sua maior
gloria o fallocido Graliam Bell.

Km artigo publicado neste mesmo
jornal, o sr. Alberto Faria fda Aca-
demiti Bra-dleiru de Letras) pediu-
me esclarecimentos quanto ;í inipu-
luquo do plagio por mini feita ao
valo Maciel Monteiro. Iteapoiidcrei
ao autor das "Aerldes" que u im-
putação nãu «'¦ minha, liiicoiitrel-u.
110 grosso voluim» que o se. Álvaro
Teixeira consagrou ¦'•. personalidade
c á obra de scu puc (."Mucio Tel-
xelra". Imprensa Nacional. Ela do
Janeiro, 10223. Xesse volume, á fo-
lha '116, lê-se o seguinte, de uni tra-
balho do próprio sr. Mucio. que o sr.
Álvaro transcreve: "... o nosso Ma-
ciei Monteiro tirou, de dois verãos
de Zórrllla, a chave dc ouro do seu
mais notável soneto, literalmente
traduzidos assim:

Quem pode ver-tc-sem querer amai--
to 7

Quem pode am-tr-tc eeni morrer de
amores'.'-'

ma. -y

J-! á f. U- du mesmo livro figuram,
n.o origfnul. os versos dc ZoitÍIIu:

Nadie te mira .-..in querer ainarte,
y nadie ie ama slil morir de amo-

res!

Agora, j.i quo essas coisas interes-
saiu nu sr. Paria, vou falar-lhe. e
desta feita eum dueunientiujão dire-
ela, de nm outro decalque habilmen-
;«• feito por alguém que muitas ve-
zes veraneou em Campinas o fui seu
collega na Academia de Letras. Esse
alguém (desculpe-me sc é pouco)
chamou-sc líuy Barbosa.

Folheando, lu: dias. uma obra
lipologcllell du sr. I.ibernin Liitten-
eourt. intitulada exactitmento "líuy
Hurbosti" (Ufflciiuia Graphlcas 'I"

.Gyinntuslo 2Ü ile Sele.iubro, ltio de
.laneiro, lli.li. lá encontrei, entre
gabos justíssimos, o admirável arti-
su em que llu\. au redigir "A lm-
prensa", investiu raivosamente con-
ira' Josú du Patrocínio, eonipnrun-
do-o a Arotino. Sabe-so que Pairo-
,-iniu (o irialoi' dus nossos jornalls-
ias. Iueoniparavelmento .superior a
alguns liilenlos secundários, ongran-
decidos por nolavels acontecimentos
políticos, eomo Evaristo da A'eiga o"QüTiTrTT~iT~l',u,',i> ii,.i I levlilun num ar-
tigo nãu menos admirável, cm que
comparava líuy Barbosa a Tartuf-
fu, c creio que líuy não voltou á
carga... Pois acabava eu do ler o
tremendo ataque de Ruy au paio-
phlctlsta negro, quando me caiu sob
os olhos u "Sturia delia lotteratu.ra
Italiana", de Francosco De Sanctis
(Casa Edltrlee Sunzoguo. Milauo), e
vi então, claramente visto, que fora
Ue Sanctis o manancial em que Ruy
se fartara para compor a sua dia-
trlbe. Fartara-se 110 estudo sobre
Aretino que vem no segundo volti-
mu da "Storia", tle f. lüii em dean-
ie. O desenvolvimento blographlco,
as considerações de ordem mora! so-
bre Aretino e o seu tempo, são de
uma annlosla flagrante nos dois tra-
balhos, sem falar em algumas pnra-
ses traduzidas, com ligeiras altera-
cCes ou mesmo textualmente, pelo
nosso genial patrício.

Senão, exemplifiquemos. De San-
ctis diz «ine "Pietro (Aretino) na-
eque... da Titã, Ia bella cortigiana",
e líuy chama-lhe "filho dc cortes""."-.
Dc Sanctis diz: "A trcdlcl ãnni tjubú
Ia madre.*.-., e si alloBó presso tm
legáttiro dl libri": mal« tardo "fu

' 
riccvuto doinosllcO presso un rlcco
negoziante''. lluy diz. não «ein alto-
rar as datas o misturar os factos:
"...criminoso, o foragido aos treze
unnos. s«' aluga fâmulo do um mel'-
eudur". pc Suriclia diz uue Andino
serviu "poço pol presso il cãrdlnale
«II Suu Giovannl;". tiuy diz: "...ser-
ve a um cardeal?. De Snnetis: "...«Ia
ultimo si te «à-ppiiculuó in Raveii-
na". Uuy: "...toma. a eogula de
capuchinho em Rávenna". De San-
ctls: "Sallto ul pontifício Leoue X
u concorrendo a quella corto fdl Ro-
ma) lettòrutl... Istrióní" . -. oglil spe-
cie dl avvenlurieri. .. siuise 1'abito e
corse a Roma, e vesti Ia Hvrea dei
papa". Ruy traduz, quasi lltevalmen-
te: "... depois, sob Leão X. teuta-'
do pela attrdcçüo da eôi-íe de Ute-
ratos, hlstriões o aventureiro.-)... des-
pc o habito.' corro í: Roíná, c ves.-
a libre do Vaticano','. Dc Sanctis:
"Ma cra sempre, un Vallctlo". Ruy:
,,',n ama d»j lavaio". De Sanctis:

"... ripará in Venezia como III una.
roeca slcnru, e di lá. iiadronosgió
ritulia". Ruy: "... elege, afinal, em
Veneza, onde tc fala e e.Síjrcve livre-
mente, o (seu) homtsio... Dali...
estende a mão ú Italiu Irrtclra". 1 •'.¦
Sanctis: "... quçsto Pietro... ba-
dato «lei papa e cha cavalou, a fhm-
co do Cario V". Ruy Inverte: "Car-
los V fiil-o cavalgar á sua direita.
Jullo 111. o pontiílce, useula-o ua
fronte", lie Sanctis: "tlgpi un immu
slmllo surebbe dotto un ivh-hmtísUi ".
Ruy: "Esse typo, nos dias de hoJ«'.
seria havido por uni «•amorris*-,".
De. StinAls: "Non gll splacoa ave:
noiiir. di nia-la lingua. anzl ora una
parte delia f\,-.i for/.a. "'raneesco 1
gPinvb) una, catena d'0.0 composta
di llngue Incatonato 11 con lc puni'
vernilglie, Como lutiutn nel veleno,
eon sopravi questo caergo: Hngua
o.inn loqwtnir meiKlac.lu.ni. Ar-oWlin
uli fa. mlllo rln-rrazIuiiienU"*'. Rm-
lianipliniKca: "Tamanha é a con-
sciencia da perversidade com que «o
entrega ao officio d<! atassalhar, que,
quando Pranclaco I lhe faz mimo de
uma cadeia de línguas dc miro <¦
pontas rulinis. eomo tiiuns em ve-
nono, eom este exergo: lin-ítia <*ju.-
loquetlir niciirtai-rium, ,, obsequindu
Xaptiva-se <in lembrança, e agradece
desvanecido a, jóia". De Samctinr-"Specula sopprattuto sulla paura.
II llnguaggio dei secolo é offlctouo,
udiilatorió; il mio tono é sjirez-iaiito
tí nfrontato. ÍjG ealunníe sUuripate
erano peggiu che pugnall; cona s-tum-
pata. voleva dir cosa vera; e lul
mette a presso Ia ealunnla, il silen-
sio o 1'elogio". Para provar que Ruy
conhecia o trabalho de Dc Sanctis,
lembraremos quo este ultimo trecho
foi por ello traduzido entro aspas,
embora sem monção do nome do De
Sanctis; foi traduzido assim: "Nego-
ela sobretudo eom o modo. A lingua-
gem do se*eulo ê ofílelosa o adulnto-
lia; a sua. li-M-pi-ozadora «¦ Imuudcn-
lo. As ealumniars impressas eram
peores que punhaladas. Coisa estam-
pada queria dizer coIwl verídica, '*
elle põe a pre<,-o a calumnla, o si-
lencío o o elogio."

Para concluir: a "Storia delia lrl
teratura italiana" foi publicada. «111
1S70. e. o artigo de Ruy foi publicado
cm 111 de Dezembro dc WS.

A Academia Brasileira do Letras.
ao que confessa no ultimo nume-
ro da sua revista. Ignora «ie quem
sejam estes dois verãos:
Tu m'app<.'l!e;i ta vlc, Kppcllc-iuoi

lon ume.
Car 1'umo est immortellc ei Ia vi-

(SI IIII .ífUl'-, . .
Ma," qualquer mocinho, razoir.'*.1

mente entendido em poetas rr.j'"-"-
zcii, sabe que esífea &oit> \e">os wui
de Alfred de .'.'ussrt.. ap-parecetido
mima dan secna.s do "KanraKro''. . .

.\STippino GKll-XO
RECEBÍDOS: — Mairocl Randri-

ra, "Poesias". — Nar.aretli Menezes."Como ta» eríam 'linario.*-!''. — Kva •
rlsto «le Moraes. "A i anvpaTihfl abo-
lifionista". — Í3i)veíra d" M**.n*íí»?iv
"Labaredas". — Manoel Maia .In-
nfüi-, " Ref ula-^õo- e > -studo--* <3n Hn-
gua portuguez-*.". — Cruz Pilho.
"Poemas dos beUo- dia-.". — ("Jivei-
1:1 *.'aiiro, "A f^lii-fi-íwrir no s^eu!''
XX". -- Amadu ""<tto. "Scrcni-
dad".

L-i*L^£tèfo^,^r .•..;i-^..„,,,JA^..i-;,,.: ;. iü.i'jisiL^;,.; i-iâAKÍ2£&&-üià'£l2 ;.
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O JORNAL — Domingo, 20 dc .folho dc 1924

CONTRA A CARESTIÂ
DA VIDA

I Ml ****** ¦— —

O preço do assucar
KEW.M-rfMOS TOMADAS PULOS

l.'SIN El ROS DE CAMPOS
U ur, Mi;,-in 1 Calmou, ministro da

Agricultura, reoobau liontem u no-
Kllilllc l--l«-Kr.i niin.a:"Campos — i"ni grando reuni".
iiKiuatrliitiii município Campo, floj»*
Josos domonsirar sua uolidarlodado .,
os,: iiiuaneiitii gravo o du goraoa prc-
oooupac&o nua utravcasa pai. estilo
uuoordeH fornecer assucar necessário
uon.urno n juízo Superlnlondenola
pulo prc(:o dc liüjoflo cif nio. desde
(pio seja ("iitroR-nc as usinas maioria
prlnin correspondente polo preço i*uo
liquidar amueav na praça .le Campos
com u dWforcnoi de 10$ entro sacco
do assucar de 60 UHos, o o carro du
cíiiiliaii de 1.500 ItlloM, ficando enten-
(lido (|iic oh 1'rotcK cobrados l>ciu Leu-
poldlnu para a maioria prima serão
divididos entro U-Inolroa c lavrado-
re» conformo dolIb.ru.ao anlurloc,
Communlco mais a v. oX. ííuc nesto
sotttldo Col dirigido officio ao Syn*
dlcalo Asrleola do Campos uguar*
.laudo sim i'08uluij"o. SaUíliK;0es cor-
(leucx, (u) Deputado l.uiz Guaraná,
presidento da reunião,"
O ASSUCAR NAS ITitRe-vS LIVRES

.Nau feiras livres do Distrlcto Fo*
deral. será vendido o assucar refi-
nu.lo ao preço de I'300 o ltllo, u par-
th* dc terça-feira próxima.

OS STOCK S DA CIDADE
.Segundo os dados colllgidOH pela

Supcrlntendoncla do Abastecimento,
existiam, na manhii de IU do correu-
to, nos iraplalies desta capital, os se*
guintes stõelis dos principaes gene-
ros:

Arroz. 57.026 saccos; feijão.
04,150 suecos; farinha do mandioca.
.3.110 sacco.--; ussucar, *l*l.__X sue-

oo.s: xarque, lO.oou fardos; banha,
7.;i,".i- cai.v-u-*: milho, 19.860 saccos;
ulgoilSo, 9.0711 fardOH.

Dos .1*1.858 sueco.-' do assucar,
211,113 sacros eram de assucar bran-
..... :..;i:i dc mau-avlnho o 10.002 -iu
não especificado. l-sso assucar estu-
vu depôsllndu nus seitutntcs traplclies
12.7!)ü Saccos, nos A. G. de .Minas
o nio: 10.750", nu Armazom ll;
S.l-io, nu Cantareira; 7.0*1.*., na Cos-
tolra; 2.20.1. no Armazém Quatorze;
.,.13, no Lloyd Brasileiro; .«ti. no T.
Novo Itio dc Janeiro: 851, no T.
Caporansu: *->õ0. no Armazom 1 do
(.'nes do Porto e 20, no T. Deita.

OS TRABALHOS DA DIRECTO-
RIA GERAL DE ESTATÍSTICA
Sa-gundu Informação prestada ao

ministro dil Agricultura pelo director
gorai du _3taitlHtlca, a referida repar-
tlijiu continuou, durante o mez do
junho ullimo, os inquéritos relativos
aos seguintes assumptos: divisão ud-
niinistrutivu c judiciaria, núcleos co-
lonia.es. penitenciárias, estatística
(.leitora!, suicídios, defesa nacional,
reeenseiftmcnto de 1920, registro civil
de nasermentos, casamentos o óbitos,
agricultura, Indtiati-Ias, hypothecas,
transmissão do Immoveis, obrigações
».o portador, cai-as econômicas, Ci-
nunca, iiuinielpiies. IHumlnação, usi-
nas dc eloutrleldadc, esgotos, velii-
nulos terrestres, rodes lelephonicttS,
abastecimento dágua, matadouros,
cultos, hospitaes casas de saúde,
dispcnsarlos, uaylos, instituições dc
auxilies nuiLuos e beneficência, us-
socluçõcs literárias, scicntlficas o ur-
llsticas, imprensa, theatros c outras
casas de diversões, ensino publico o
particular.

Xo mesmo periodo. a lypographia
du. Estatística concluiu, além do ou-
tros trabalhos, ;i. composição o im-' 
pressão de 18 folhas In-lU" (S4.000
exemplares), a composição e impres-
sâo de mup-pas, questionários, cario-
linas e material de expediente (60.000
exemplares), assim como outros tra-
balhos dc encadernação, brochura,
etc, elovando-so a sua producção to-
tal a 14 7.130 exemplares.

AS FESTAS DA RAÇA
BM LISBOA

*— |. ¦ ¦*» |. ¦¦*_.

Commemoração a Camões
(Commiinlcado cipf»i;,i da i;. P.)

r.lebOu — Junho dc 1021,
Termlnim na cominoimirriijòes a

CiiinOei*. foi-lho dedicada urna hciii.i-
nu, durante a quiil oh ÍURleJuu com-
mcmoratlvoti aa aiiccodorain, de ca-
ruator HClontlflco, lltorarlo e polltluu.

Chamaram-lhe oh promotoroo da
oominoilioraçfto a "Festa da Itaça",
visto cm Camões hc encarnai' .i alma
da Pátria no que ella tem de mnls
heróico e, de mais aXprebalVO, como
ufílrmu.rio do grandeza o do poderio.
Os Lusíada;) são u epop.a nacional, u
alma portugueza eni Vlbro-jlO, can-
tando os feitos dos hciih maiores, a
idealogla deste ihivo da. aventureiros
que, lançamlo-iic nos mj/slcrlos (Ioh
marca, so tornou tão grande, que u
inundo assombrou. Kmuin frito» vl-
vem na grandeza do» tempos como
tono de luz (Iluminando oh espaços,
rompendo as trevas do ignuio.

A civiliza.,*.!, deve ,*t Portugal, á
aventura dos hcuh homens, o alarga-
mento do horizontes, A c.pau.Ilu dos
doiiiiuioH, o conhecimento do mundo,
real em que vivemos. Foi, portanto,
uniu ruça quu hc uífirmou; pertenço
ll historia, vive na civilização. Nas
lestas quo acabam do decorrer, re-
lembrando esse momento da vlda de
uni povo e ns paginas sublimes (|Ue
('uniões escreveu. prototiduu-HO ale-
vnntar o moral .lus gentes portugue-
z.*is quo, enredadas nas lutas politi-
cas 'de Iodos oh dia», ae abastar-
dum, dando ao mundo outros exem-
pios que só servem pura os doprl*
mir. 13 conseguiram o.s promotores
oh cffoitos desejados'.' Pu roce-nos .|ue
Om parte, o fim foi alcançado, Destas
oommcmoraçõCH alguma coisa fle.a
sompre, quanto mais nilo seja, íris
mentes frescas c vivav.es das crlail*-
ças, dos novos quo sabem amar c
idealizar, que vivem ainda, dos griui-
des feitos, cantando o passado para
sonhai' com o futuro.

As manl f cala.8es tiveram variou
aspectos. Conoorrôr-ftin a olltis .** ch-1
uoIuh e tLuattoinlcos, InKtruiumitos du
.•aliicaçií.) e civismo. realizando-*;.*
lambem folguedos publicou, alguns
de effeitos espoctactilOHO, como seu-
do us llluminaçõcs em Lisboa, féeri-
cas uo dia dez, ou BOJtl o ultimo, da
semana camoneana,

Organizou-se uni cortejo com re-
presunlução das forças vilães do pa'.
Incorporuii-do-ao notlu ni.llia.rcs ile
crianças dus escolas, que juncaram
dc flores o pedestal da estatua do
Épico, que nesses dias vivou florido
nu aluiu, simples da infância, ijue
uma nella u. expressão máxima da
Pátria.

A INDEPENDÊNCIA DE
COLÔMBIA

Pirra a Colômbia, i|iio tonto tio -JtB*
rlnruo na cravada pola inals sincera
Hliilrjvdo ontre oh pnizcn do conll-
nnntn americano u pulo p.ríolto cn-
iih.ulninnto do uo» por outroa, a data
do hoj.* recorda uma da» mal» >>••
ciilflcallv.» paginas du nua hlHtorla
— a que foi «Hcrlpta com o .-IvIhiiio,
com, o dvnodo, com li ubnoKu.à. u
coni a coraguni doH homeiiH que, sob
a chefia do goneral tílmún Bolívar,
resolveram todoa oh esforçoH envidai'
para a Independência da» colônias
liospunholas da America.

O movimento paru a independeu-
cia da Colônia da Nova ('Srumidu. (oi
do» mal» fecundo» cm ferlus glorio-
ho» dc (itiuntoB houvu no solo umu-
rlca-.o, Desdo Bolívar até Suntan-
der, nfio »u sabe, propriamente, dl-
zer, qual o mal» bravo do» homens
quo, naquella época, impressionaram
a cIvIlIzaçBo contemporânea, Má min-
são du dar uo mundo novas patrluft
livres. Quem procuro iittenUr no
grnndloHo da» batalha» nialoren tru-
vada» em lodo» 0» tenipo.s, nio po-
dera esquecer lt do Uoaycú, eni que
o» liemos amorlcanoH lauto se cobri-
rum dc gloria o dc que tanto dcpuil-
deu a independência dn Colômbia.
K do ri-Hiieilo quo ho tributa ao.s nu-
me» do» liomen» nue, tudu» a» partes
do mundo, sa destacaram pela sincu»
rldado do suas Idéas o pela abnega-
ção com uuc serviram (us mcsiiius,
tem liou parte o Intrépido precursor
do m.OVlmOll.0 pelu Independência do
pniz amigo, o general Narlno, o pa-
triota que, ciuhusiasmíido com o ai-
eanco da ReVOlUçSo Franceza, eln
179*1, num modesto pulo do BogotA,
imprimiu os "Direitos do homem",
occultiiniente, para divulgação entre
todos o» colombianos unclosos pela
libertação da lJairla o que enormes
dlssuliore» .soffreu por csho acto, tido
ao» olho.» dos dominadores como um
crime horrendo.

Ao sr, dr, Max Grlllo, ministro da
Colômbia acreditado junto ao gover-
no do nosso pulz, apresentamos os
nosso» cumprimentos pelu data do
hojo.

— por motivo do anniversario du
Independência du. ColombjH o dr. Ma.
Cit-lllo, encarregado ijc negocio» da-
quella Republica, e o dr. Alltoniu
Carlos SlnioenK da Silva, cônsul ucs-
ta capital, receberão o» cumprlnieil-
to» doa colombianos uaiui residente»
r de pussagom pelu nossa cidade, o
primeiro, ãs II hora», na sede du
Legação, o o .segundo, ãs 15 horas.

AS REFORMAS NO EXERCITO
Pediu reforma, do serviço activo

do Exercito o coronel Manoel Fer-
reira Bonifim c Silva, commandan-
to do 13" regimento do infantaria.

O GABINETE DO MINISTRO DA
AGRICULTURA NO PALÁCIO

DOS ESTADOS
O gabinete do sr. .Miguel Calmon,

ministro da Agricultura, dever' ficar
Installado amanhã, no :i" pavimento
do Palácio dos listados, da ISxpoal-
çfio do Centenário, ondo já se encon-
tru. funecionundo a secretaria du Eis-
lado.

Além do gabinete, occupiim esse
pavimento us Direciona» Cernes dc
Agricultura, c Industria o Coninier-
cio, estando a Diilictoriu tieral de
Contabilidade no 2" pavimento.

Occupam o 1" pavimento a Dire-
ctoriii do Serviço dc Povoamento, a
Inspectoria dos Patronatos Agrico-
las e a Superintendência do Abaste-
cimento; no 1". funcckiiia a Directo-
ria de Meteorologia, e no 5", o gabi-
noto do engenheiro do Ministério, a
Superintendência do Unsino Agroiio-
mico, a commissão do remodelação
do ensino technico profissional u a
do Serviço Florestal.

A entrada para a secretaria de
listado da Agricultura, inclusive o
gabinete do ministro, ó pelo portSu
que dâ para a rua da Misericórdia.

¦ m .

O ABASTECIMENTO DE QADO
O movimento dc gado. na K. dc

Ferro Central do í-Baesil, liontem.
foi o seguinte: de.sonYba.eadas cm
•Santa Cruz, 320 reze*; cm transito
para a Marítima, 111 rezes; para
Santa Cruz, 320.'Stock existente em
Cruzeiro, pura embarque, 131 rezes.

ORGANISMOS
DELICADOS
CANSAÇO

AO MENOR
ESFORÇO

FALTA
DE CORAGEM
E DE ENERGIA

TRISTEZA
INDIFFERENÇA

O lodolino é o poderoso
gerador da força e da saúde.
Restitue o appetite e as
energias perdidas, produz
um sangue rico, regulariza a
economia orgânica e faz
voltar a um estado de ro-
bustez em pouco tempo.

Dep.: Sociedade Protlts, Clilmlcus U Queiroz. S. 'Pauio-T.l.

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

ENI CASOS DE T-OERCULOSE INCIPIENTE
Como o*.periall5l~ em moléstias do coração e bronelio-pulnionarcs,

lonlio Innumeras occasldes de verificar a notável erricacla do pulmo-
MAL, nos:e ultimo ramo da minha especialidade.

Tanto na clinica hospitalar, como na particular, tenho sugado com
enorme evito ca-os do tuberculose incipiente, unicamente com o cm-
prego dc Uo precio.-o medicamento.

DU. AZUHKM ITÜTAlHi. — S. Paulo, rua da Liberdade n. 103.

UMA CURIOSA QUADRILHA DE LADRÕES
,¦*_. «ue *—~~*

As jóias da famosa madame Tmancourt —- Ladrões que
se filiMD policiaes

O Mamjo
Pouco conliocidii íórtt do meio es-

pcclttl en! f.ue circula, — o pessoal
du. Marinha de Ouerra — esla peituc-
nina revista 0, entretanto, digna dc
lUleiiyão.

Blla 0 o órgão do Abrigo do Mari-
nheiro, institui.;So nu.* vau realizan-
¦do com tenacidade, através de dlffi-
cuidados, sua missão de cooperar paru
u desenvolvimento moral e inlelle-
etuiil do nossos marinheiros de guer-
•ra. Pura isso ello. Unu offerecc, sra-
tuilanicntc, aulau, conferências, talati
do reuniilu, leitura o jogos c breve-
monto procurará dar-lhes, u preijo
Ultra-niodieo, hospedaaon. o refei.;õcs
atuando não se achem a bordo. Sua
dircc.Hu, exercida por officiaes da
nosaa .Marinha, testemunha o zelo

que elles têm pelo bem estar das
praças, além do concurso financeiro,
com .uo largamente concorrem para
sua manutenção.

Os officiaes iiuo dirigem o Abrigo
do Marinheiro nello trabalham do-
pois das horas das obrigações offl-
ciaes, de tardo e de noite e — será
preciso dizel-o? — o fazem a titulo
absolutamente gracioso. Em unia
é-poca de militarismo feroz essa at-
titude è digna de nota.

Xo "O Murujo" iiuiisi (*uc. só as
praças 6 ciue collaboram; sua con-
tribuiyão mostra bem o beneficio u.ue
elles tiram dos meios de instrucção
que lhes são oíferecidos, bem como
do nivel moral em (|uc sc acham. **0

Marnjo", por outro lado, publica o
movimento do Abrigo e d-ã-nos assim,
aos interessados, 0 conhecimento de
suas condições e funecionamento. Já
no quarto anuo de sua existência, elle
mostra i*ue o Abrigo o seu órgão são
instituições que 'íi têm vitalidade, e
c*ue podem olhar para o futuro.

Desejamos quo um o outro prós-
perem.

.Mudam.) Tossanuourti uma hc-
nhora de 7u anncw, edado cm quo
uh iioHh.ii iiiiirieiuii nrnbAra sendo
"tltlaii" na dedicam aos encargos de
vuvóu, ainda fé, para uniu* du uma
expressão multo nacional, um pau-
eud.Q, A Inquieta c eff.rv_._nto Pa-
ris, ii cidado-iuz, tum os olhos (Itou
om niuduiiiu Temhaourt, pola ne-
rio do escândalos cm <iuc, a despeito
do sua rospoltavol edade, ulnda ho
envolvo rouímieseam.ii.e. Herdeira
de um nome ariHlocrata, pois deriva
dn uma dus mnls antigas fidalKUUL..
do França, não perdeu a linha ad-
inlravel de gentileza .¦ tina .socleda-
de: huiih reeepijàeH silo multo con-
corridas c madame TíMon-Ourt <5
tida por uma mulher dlahollcanien-
te llnilu o iieductora. Adlmlravcl _
quu esta K-ptuuKcnariH. ulnda ue ali-
re a aventuras escandalosus.

_in r.i"3, foi condemnado por es-
crocqucric, o ar, Herglo f.cnz, um
membro da alta sociedade franceza,
o quul confessou qllo liaria furtado
Jolas o valores nHH chiiuh de now
iimliros, apenas pura conquistar o
amor do maduine TíSHUllcourt, por
qUOin vivia apaixonado,

Uma senhora já velhusca, ob-
temperou o prefeito de polida ([uo
dirigiu o Inquérito um peas^a.

Sim. respondeu Serglu, porím,
singular u llicoinparavelmenie boi-
ia...

U apaixonado foi condemnado o
toda 1'uris vibrou por conhecer u
formosa lmrpyn dc Moiitmartrc.
Madame Tossancourt oecupou a at-
teneão da grande cldude européa, du-
rante dias o dias.

J-J' assídua freqüentadora dou bai-
Ich do Montmartre, nos quaes recru-
ta os seus admiradores. No começo
deste unno, tnadamo Tcssancourt re-
cebeu a visita de um russo, de nome
Davld Melsner. negociante de jóias
e pedras preciosas, que lhe foi ofío-
recer a venda do um bracele.to do
platina com pedrarias, por cinco mil
francos; ora uma pechincha o o pre-
ço fora feito por se tratar dc mada-
me Tessaneourl. A galante seteu-
lona não qula perder .i oceasião.
comprou o brocellolü. Dois dius de-
pois. comparece ii. suu residência o
casal, muito elegante e destlncto,
composto do sr. Henri do Ia Rochcl-
le e tíusttiie Bremeuse, quo provou a
madame. Tessaneourl pertencer-
lhes o braccílclo fle platina que lhe
fora rendido. Os dois visitantes co-
nhecedores da vlda do sociedade (Io
madame Tessaneourl nfio pretendiam
crear uma atmosphura de escândalo
eni torno do caso. A policia já hu-
Via detido o "volcur" Davld Mels-
ner, que coufct**.'iAiTi ter vendido a
preciosidade il maduine Tessaneourl.

Madame Tessaneourl concordou
uoii. a -'t-s-iiui<:*\<> tia pc»;H nu-, oom-
práru. conformando-so com o projul-
zo. podlndo, apenas, um recibo cm
ortlcn) dc modo ;i pòr-lliu a coberlu
do qualquer incommodo da parte da
policia. O caso parecia liquidado.
hlus depois, porém, estava, madame
Tcssancourt despreoecupadu. (lutindo
baforam-lho á porta, abrlu-a o com
pasmo viu ser arremessado .pura o
interior de sua casa, o russo IJawd
Melsner, corn algemas nas mãos, ca*
bisbaixo, olhando para o chã... la-
dcado por dois policiaes c. sob a dl*
recçao do um uomitiissurio de poli-
cia:

Conhece este patifo, interrogou
o commlssario indicando o russo'.'...

Jfudamo TcHHaiieoijrt recordou do
furto que soffreru e agora via que
o ladrão in pug;ir-llic tudo, perante
a justiça do Paris.

Sim, conheço: vendeu-mo uma
jóia roubada ao casal do l.a líochel-
le.-,.

Perfeitamente, concluiu o com-
mlssiirio; estamos procedendo a ave-
riguaçòes sobre os furtos deste Ca-
milha. Pòdc a senhora nos mostrar
us suas jolas'.'. ..

Ora, mudunie Tessaneourl tinha
absoluta segurança que us jóias de
Hiia propriedade não podiam offere-
cer duvida alguma: respondeu, lm-
niedlatiiinente: trarei o meu Cofre.

Aberto o cofre, o commlssario so-
guravu uma joiu c perguntava ao
russo preso:Conhece esto pendenlif, ladrão
ordinário'.'...

Conheço, respondia o larapio.
Assim, foi feito com iodas as jolas

de madame Tcssancourt. As jolas
reconhecidas pelo ladrão foram logo
app.ehendidas e madame Tessun-
cour Intimada a comparecer na Pre-
feitura de Policia, quatro lioras mais
tarde. O preso c u "canoa" policial
se foram embora. Quatro horas mais
tarde, conforme u Intimação recebi-
da. madame Tessancourt tomou um
taxi e mandou tocar para a chofatu-
ra de Policia. Mandou avisar ao prc-
feito quo estava ti sua diSQCSlção.
Keceblda o .declarando ao rfue iu.
respondeu-lhe o prefeito que a. ,poii-

cia Ignorava ludo, quu uão fira
determinada nenhuma dellBcnülit mo-
bre furto do bruvolloto, Anto o quu
acabava do ouvir, nc, lhe parcela quo
madame TcHancourt é qun havia
bldo habilmente roubada c por um
hahlllsniiiiu Imirão. mi molhor, por
uma uHtUuloüH quadrilha,

MhiIutiU) Tessancourt niastrou-au
eivfa.iadu, pois, uléni do bella, era
tida como uma mulher __ espirito,
e frtru codilhadu o enibalda com lun-
ta facilidade,

— Madiiim. p'-e|e retirar-se a.nvl*ela do .|Ue as siius jolan Ner-lhe-ào
restliuldas ein breves dias; a quudrl*lha vao ser perseguida.

A LCPRA E O DR. JUSTIN
E, ABBOT

O nome acima . du uni n..íu\*cl me-
dl.e*o t*c*i. ntistu, norte-uniorlcuno, que
nos Visita, vindo -Je Nov.i Vor». o que
poi' i.nillos ainioH ee dedicou :ui Ira-
tamento dos leproso, uu índia, O
fim deli . nu Brasil, é vorKIcav .. quehu sobro u terrível iik.:c.*íiIi> visitando
hospitnes, col.uila., etc. pelo pai;.
Pormuiiccendo ulctin-i dln-, •nesta ca-
pitai, o iilustr.) medico, J.i. oncarneci-
do na luta contra aquf.lfi flagello, mas
ulnda animado polo deiejo do prestar
serviços aus seus fcmelhuntes, pro-
curar, os autorids i**s scicntlfleas, ua
que .-iü clcdicutu a trutmlIioH conçetiü-
ros para ouiü-c- e tirar ;«i*ov.*lto para
a sua ¦hi.-ruunlturlit missão. ,N'o proxl-
mo domingo i'u* onze a. meia lioras, o
dr, Abbot fura sobro o assumpto tuna
conferência publica ua Union Chu.cn,
praça José de Alencar II. *1,

0 ADJECTIVO 'O TENENTE CORONEL VIEIRA
l FERNCIRA NAO ONTEVET

REFORMA

NOMEAÇÕES NA JUSTIÇA
Por portaria do ministro dn Justiça

foi nomeado o bacharel Oetavio da SU-
veira. __ille_, -" supplente do juiz da
6* SProtoria Criminal, parei o logar dj
3" _uppk*ntc do jui? da 7" Pretória
Crimina! desta, capital.

AS CONFERÊNCIAS DO INSTI-
TUTO FRANCO-BRASILEIRO

DE ALTA CULTURA
s .-;",a> iniciadas na próxima quarta-

feira, dia L',1 do corrente, íis 10j|_ lm-
ras, nu Kscola Pnlytcchnicu. us confe-
rondas do |irof«nKoi* .1. Hadumanl, do
Instituto ,. du Colleglo dc l**miii;u. que
velu rcall-ar ... curso du suu especlali-
dade uu Instituto l*'i*.*iin*o Rivisilciro de
Aítu Cultura unnexo ei iriilvcr.Idudc
do Ki.i do Janeiro.

K' o segulnto u |iro_r_!iiiniui das
conCcivnclas do illustre igcometra o
muthcniatlcu:

i" Cur.-.-. — Ari ONDAS -- Concc-
p.;áo du llugonlot. Propugaçáo d<e uma
dcscontlnuidadc. Condições clnemutt-
c;is. Vecloro.-i curacterlsticos. Caso d;i
Mydradynoniica. Iiifluuu<ciu das pare-
dos. Catío doa fluldoa coniprtí*5ítivcÍs,
Cusu dos fluidos iiicomprcss>vcls, (>s
escorri guineiitos .¦ ;i, hypothese dc
UcltuliOitZ, Kola'jõci. cOlll -u*. rararte-
rislica.-, das e_|uaçâos dc derivailau
purclKes. ,ltelar,*_.s com us ondas vi-
bratorins. Caso das ondas do superfi-
ele. U principio dc Jliiggl.es o u .liffii-
.<àu das oiidus.

." Curso—A NOQÃO 1>U l'l*.\i.'C-Ui
••- o progruniinu desto curso sen. op-
Itortunmuetite annunctudo.

I-lavorn tairrboni uma coivforoncla so-
bro a--; " h y i it »t.ii ¦.--.-'.-. cf>* ii i oito ni i -a s''.

A entrada seni. franqueai ia a todos
os interessados.

OS PRESENTES AO
"O JORNAL"

O sr. A. YullcU.it. cum escriptorio dc
conunissões, consignações o represen-
tações uu rua >i.-. Ouvidor, na quallda-
dc dc agente exclusivo da. nova fabri-
ca nacional "Alpllii BitjCoulò-", eu-
vlou-noa uma lata d.-sses biscoitos, do
typo dos ufutuados bjgcoutus liollan-
de/.es "Walkcrs".

Os novos '."A-lu.hu Uiscoutos", fubri-
aiidos com uni especial cuidado, são
du uma subtilcza dc paliadar exce-
pcional, substituindo com vantagem
quacsciuci' outroa biscoutos ou douoü,
nos "dessertes", chás, cU*.

Pela sua excellencia 6 corto o suo-
cesso da "Ailpha Biscoulos" aiuc já
produz parei O consumo diversas mar-
cas, comu ".'on-1'on", "Domino",
'•Suprema", "Aeroplano", "Tanga",
"Footbail". ''Jockey-Club'', "Amor" c
"Ouaretnadu" cir. lutas d.* tre*s tama
nhoj.

-ymbora damninho e (.«riurhaMlor,
elle e Influn.eniavtl. Se nãu extatinu
seria luiiii-punuvttl lnvcnral-o. Na no.
volta, no conto ou no romance pode
dar a gloria,

No Joru.lbnío representa a tran*
...ui,iu...j,, t ni-ii.Jado par um lli.*
mio do tul.nto, tíiii ari.toerttol-,,
rofl|-lan.._t), Irromni) na pro.u como
ii,ii brilhante, tíubmettldo úh 1'UtlneI*
ras praxe» de um slmiilis noticia ri),
ta, torna-.o plobau, perdu o seu bri-
lho o a sua (ilstlncçfto, o adjoetlvo é
ii dj u.inilie da cifnviir.il fulada e e^•
cripta; bem manejada nbre caminho,
illvlnu o bem. Hu mal empregado,
confunde, multiplica o damno, sc*
mola a luto u eluva-uo ao cume da
culaatroplía, V um ml.oravol,

IP um rnlbcravcl quando abandona
aa paginas do livro e sc refugia mu
uolumnud dum jornal qualquer, l'"a_-
su pagem do logar cuminum c mon*
te comu Ulil velhuoo, ulnda que pro-
curo inostrnr-so como uni servidor
liicúildlcluuul da vridude, li, ludavlii,
hu niulti.ii iionieiiti que ..vem iicllc c
o solicitam, u por elle choram nll
riem. Mais de um homem lllo deve
ludo: a nua fclloldado uuplde..a, a
sttu sorte literária ..* social. A.-.-egu-
rum alguns cirurgiões que eu podo
viver sem estômago. Puis bom; oa*
ses mesmos nãu levariam a mui uu-
üuu..t íirofi-Hidonal ao t-xtroniu du yx-
tlrpai* o adjocllvu du euniplleadn •¦.'•
ganlsmy social. A uslupide'. Iiiimuii.i
sue-nos em camillllu, cm pleno il*.**:*
cinipiiilo. paru nus digeri "U adjeeli-
\o ou a vida".

Lixisteni homens du mérito a quem,
eatlmando-os multo, o adjeetlvu .
rotiiü ao us iTaVu.-.Hcmos iiUmu CYWÓ.
Ua quantos e quiuitOH a nnos, a ini-
prensa dlaiía uhuiun do ^esluilu"
ii (.Senhora Pardo Biiüaii; de "bri-
llinnle", lorimllsta u d. Julla Huroll;
"mestre dos mestres", ei d. Miguel
Moya; "glorluso" a I'. IHuiltu lJcre_
Uiildóõ: "genial", u .1.' I.orelu Pradu;"Insigne". a .1. Maria Uiierrero, cie.
Nunca se lh*/s eliailioil uutra coisa,
não menos jus;,. e earlnhosu,

A estas nolablllda.les —¦ Inclusive
as nuv piii* fortuna víví-ni ainda --
tutti i"iii Itavidn f'i'i":;is Ihiiiijuihí. nuo
hajulii conseguido deseriiviil-aa du
ci-iii-, dos udjeeilvu.H, .. i|iie forauí su-
iTitlcados pelos seus próprios lucre-
udnioiiloH o jKiiiL iniltccitiiiadu do.s ti"-
tifíari-sl::.--. I*. tio ctlltUtltO, Lodo.H ,"¦
nheucnios lllustres collegas i|Uo so
molestam se lhes faltamos com o
qualifleullvu dc "llluslre'', "espiri-
luosu", "fecundo", "erudito'', e até
do "popular".

O adjoetlvo .'-. In .uos-tionavelnicntc,
uni mal n a* cessa rio. Náo Importa nue
so appliquu muito u ineudo, ,-i tono
c a direito, a (luaem ., mereça uu nãu.
Uiih aercditiiin nelle. n.. seu \ii-
lor: outros olliaiu.*n'a com furor,
odciam-n'o. Os ingênuos procuraiu-
n*0, r il-í mal iriLciioioJiado.H utlllüani-
sc deli", I1.' umu, moeda .1.. diius fa-
ces, c que su tiiriui sempre intere.';-
suute lel-a nu reverso. 13' neslc lado
quo está u verdade, u dahi o haver
udjeutivos quu ;,, uma légua du dis-
luiiulu suam mal.

Não iiiiiforia. V.iru a iniinunriíi
maioria «Uih inot-tuca .'uhhÜIihí uma
delicia t-i it t* ii ii*- r as coitaH pulo r *
VCTüo, Nu di;i i.iH i(U.: >.•: tjnípruj.at- o
adjeutivo coni sevor-a honustldadc
deixaremos do acrcdital-o, Ao Invés
da \'i!rdado, i.rfiforinios u mfiiUra;
é a|Ue esta atravez do adjectivo, t.*i •
nou-so uma t'.in;;i, !¦) senão, .'(.janto.,
ti potência do qualificativo gramnia-
lical: su elle c applicado na funeção
ologiosa a um palito, pelo menos nn*-.
tudo da sociedade dá credito. O in-
verso: se visa deprimenteiilentc um
-homem. lionraJo ou illustre. essa
honra, ou esaa illustrução ficam ds~
prculadus numa parte da sua totali-
dade.

O adjeutivo é uma potência, já con-
sagrada pela pérfida sabedoria I'"-
pular, quando sentencia: "su não tem
rabo, ]>Õe-se-.i.e!'.

O collocado. de rabos ó o adjoetlvo.

It. ANTaEIj.

o m*r«<evh'»i mli»l«trai Je Guerra
liirioferlu o retiucrlmenio aju tenen-
te.coronel Joiniuim Vlciru ferreira
pu.lnijo reforma du .eriiço aca-
vo do Exercito,

Ekhc pedido lol Indeferido, por
nio lor oi-_ie of ficial direilo ou vi_.ii*>
gemi que .alloltou. .

CONCURSO PARA AUXILIAR
DOS CORREIOS

lol eucorrada, hontom, u Inseri-
pqílo do concurso puru auxiliai' na
Dlrocln.iu tieral dos Correios, tqnilu
se luserlpio cerca do 'joo candidatos,

As provas terão inicio no próximo
domingo, 117 do corronto,

Dr. Tigre de Oliveira
Gynec.lo.ia a ob.t.tricia. — Cons. Rua

Treio d* Maio, 36. Talep. 1.006 Central
— De 2 ie 4, — Residência: Praia de
Botafogo, 100.

LOTERIA DE SANTA
CATHARINA

DIA 22

30 CONTOS
Inteiro I0SO0O

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

Vicente Perrotta, ex-alfaiate chis
fazendas pretas

ItU.V ASSEMBLE-A, TS — T. C. M7_

Km Unlui ;i" lirog-fti Ias
I** d.* Marco, i í•-• -1"j: -

¦ piigromclie-
is tt.».

Agente*!': efilva. Gomes . G.

du Francisco Eiras
Professor na Faculdade da Medicina

de ollnlca de

GARGANTA-NARIZ-OUVIDOS
Cirurgia • Phyaio.herapia i*

especialidade
Rua Bio José 61 — Oas 3 is 6 horas

diariamente

T--.EPHON- .- CENTRAL d-ÍB

\*******r*r*f*f* -*m ******** 1 **ê***mn**mr***^ti*i**r*****0**

A PRÓXIMA CHEGADA DO PRIN-
CIPC HUMBERTO, DA

ITÁLIA
Annuncla-su parei ... próximo diu

_8 u chegada, ii Ciuaiiuibaru, dc duas
unidades dei niarinliu italiana tra-
zondo a. America do Su', cm visita
diplomática, o príncipe Humberto de
Savola, herdeiro do throno da Halia.

O movimento revolucionário dc
S. Paulo vae de alguma sorte saeri-
ficai* aí manifestações de cordiall-
dade que seriam feitas á S. alteza se
o paiz atravessasse uni periodo de
normalidade.

Entretanto. todo_ os festejos de
que seria alvo o nosso real visitante.
terão sumptuosa compensa.jâo, pois

1 que so annuncia ter umu corporação
• de nossa praça levantado :i ldéu de

lança:* ao mundo um manifesto ela-
bora do por eminente membro da

; Academia de Letros o aasignado por
: etltas pori«naiid.adCri representando'todas as ul-JSsefl seciac-s. afim dc, por

tiinii. subserip.jão universal «iuo soim,
iniciada com as aessignuturas do pre-
«Idento da Rapublica .¦ do príncipe
Humberto, offcre.comos a Roma —
mão da latiuMado — um auniptuoso
monumento, representando o Genlo
c h Galhardia da. ra.i;a.

l Vários albuirs serão distribuídos
pelo Universo inteiro afim de serem
colhidas atisignaturas. Desde que es-
lejam eoneluidas as subscripijões se-

! rão cssífi albuiid encadernados e of-
fcrceidoH a Municipalidade dc Roma,
m.tnd.'indo-«e an.es reproduzir asas-
slgnaturaes |iara, em (èèollocçíics enca-
d ornadas, acrum offerocMa_ ás Mu-
niclpalidade» do todas as capitães do
globo c :i.s blbllothoeus mais impor-
tan teu.

Aa i-iübttjripiiÔoH pt:t4or;.o ser em
pareellas a_> mais Insignificantes *,.a-
ra q-u_ assim po*í>a todo o povo se
••í-ssociar a eesa. manltosta-ção rte af-
fecto á pátria italiana o o Brasil pro-
voo.ue a er(3_oão de um monumento
significativo para a nossa vida de
povo culto.

Drogaria Baptista
Vendas em grosso c a varejo.

Pre.jus burallssimo.. — Ilua 1» de
Manjo, 10.

O IMPOSTO SOBRE A RENDA

fle: pon.lendo ll unia consulta ilu
adjunto do corretor do fundos pubit-
c..;i jiiveiielo Ctihrul ilu Mene.es, o
illroetor da Kooobedorlii l.'cdernl pro*
feriu a soglllllto ilcclsno:

"lia: accordo com ii parecer, u i-1-
junto do corretor, muru auxiliar ou
empregado deste, iiíln estava siil.*lin
au luiposlu sobre a 1'ClldtJ, un vlgeu-
du do doe, u, l."i.-.'.i, du '.'!! du Ju-
Uio .1.* I'J._.

Ai-limlniciile, porém, Incide ma tri-
lliltiiijilu, eni fueo du uri. :;¦' du lei
ll. 1.7.8, du ;il uo ilouoiiibro du
ias.." 
O ABASTECIMENTO DE ACUJA

AOS PRÉDIOS DA URCA
O mlnl.íru ilu tliiPrni, uniu .* pa-

rucei- do gamem! Iti'..a*ir.. ilu Costa,
comniandanto desta Itoglão Indefe-
riu o rcfiiicriincnio úa tíociedado
Anonyma Um prosa du Creu, pe.ini-
do permlsHü-u paru, u titulo pie-
cario, tirar duas ramifl-w-S". .i*>
i*n.*an:i.n.*nlo une iibuslece a Porta-
lezu do S. João.

AGOS X
lll.-liillaeóes •!* griuid. potinirlal. DSS.

PEfl-IR.'» LIMA . »',.N DO.ULIMGSH Ort
nn*a?A, .li Scadeinla *!¦• Medicina .* Idri-
(•lor iieaic -ei-, ie un iieiu,ri.,i'iii'i.i por-
lllíill..*:. ROORICO SltVA, B, li3 e.1 ';*.

iiiiiiiyEiiíi
littrruat»'» itpinl«Ititernnfo r ejeter-

iihIu pnr:» itiminns
II. IlUTtnUKA 1.1 - Phonr V. __Ss

Uldueai-Hu lulelloetual, artística .*
multo esptciitlniento mornl. Knslno
da arte culinária, .).* trabalhos do
agulha, eórte • do vestidos, eonfe*-
e.jão .lc ehapóoa, ai.*.

Ksifao abortas us iiiatrieul_s .J_>
¦; as 11 boras.

PJSCA.l IT.UfíFKC-iuà

Lustres fino
viu crystal da lluheuiiii, veiuleni-sc modo-
lo-í i*ar.i pi*i*i;.H da fabrica, nua u.i M-
faiideifa n. Ilu, I", dae ll úá li u (Jj..

FABRICA DE TECIDOS DE ARAME
A. SPOERI L C.

C.TTf-Tíè. *H — Tel. I!. M. "TÓr"

KG.
CASA BAXCAEÍA SOB A FIS-

cii.izAÇÃO uo gover:ío
FEDERAL

DESCOMOS li ltEDESCON'1'OS
\etilaiii-ic d-poKitoa a praco fixo

com juros vantajoso"

Rua do Carmo, 71, sob.
TEU N. 7G«

A melhor injce.;iio mercurlal, no
tratamento da syphills. cffteaeia o au-
senela absoluta do ilCr, attestadas po-
los grandes clínicos: Profs. Abreu Pia>
lho, Rocha Vaz, Henrique Roxo, Aus-
tregesilo, Ed. Magalhães, etc., etc.

YEN'**!-'.: Rodolplio Hess _ C. —a
.'', 7 de Setembro.

FORTALECENDO
rtfUaltelcre itiúiin a* fnncçGeiv
Vinho Tônico Fboapkatado da*

'I re» Quina» tSKt.acoort
111 — RIA ORUCiUATil.NA — 111

'^W^MM»^*><M><MW»<i*»A»>^^*»>*<>^^^A^W<MW.

e auto.planoa
*.:ilevuá.8 — Pe-
.jam preeoa s
catálogos a R.
ferreira &. C.
Rua ü. fran-
e i s o o -Caviar
:*.. GS8. Telepho-

e-ra-des pra.oõ.

"Carogeno"
Fortlficante .iuc ae impõe por ser

ii 8ua pi-opagniitl.t 1'oita poi- t-»iloa
quantos delle fazem uso. AUGAIKX.
TA O APPIfilITI., ENGORDA,
FORTALECE I*. RES'ITI'UE A HO A
Cõlt. lei sobretudo nas pessoa* im-
paludadus, nas depauperadas por ex-
cesso do trabalho physlco e inielle-
clual, que o "Oe\ROGENO" real.a a
seu valor. Com o uso do dois fras-
cos o paciotito certificar-do*ú da oi-
ficiencia desso Importante prepara-
do. Composkião de QL1.VA, KOJDA,
STRYOI1XOS c AltSliMOO, medi-
cemontos já do uoij;-.*. conheeldoa
como do real prestigio ao combate
em tudo-** oa cusüíí clu fruquezu. Sa*
bor agradável.

Vende-se cm iodeis as Drogarias o
PharmaciaB.

AGENTES E VIAJANTES
Aceiuin-ac em Iodos os tèsludos, pnrn

ciiriiiibus u griivura.*.; bòii eoiiiiiilsstu. Òon-
dlijües: ,~TiTOtilo -Itr da -ülva, ru.i Ccnecal
Cuiutiru, i i'.:, Itio.

Dr. GEBHARD HROIADA
CIRURQIAO

Antigo primeiro íssisunto (lo Pro- J
lossoi* Schnitüicr, Vionna Anti-
go assistente do Prolcssor P-yr,

Lciiukj.
• í ALTA CIRURGIA — MOL.STIAS

OAR 3EKHORAS — DIA T HERMIA
RAIOS ULTRAVIOLEVA.*

Conaullono: Assemblea 100 — Tel.
Central 3301 (1 30 li. a 4.30)

ríeiíiíí çnci."1: Rua Goulcrt 15.
Tolcphono Sul 035

Dra. BARBOSA PEREIRA
Medica pelu fiiculdiii.lc Uoeiiija- .íe *••¦-
nliora-, i.lyni..t'olo*.*lii ¦¦ Piirlo... li;,,. Clui.)
n. i", a* iei-r,i-. i|iiinl(i.ã .: suUbaduí, ii-j

l iii s hurai.

\ POUAS BST. FEWP
\ l:'..M>l*:.1l-.Si: V li IA TIII'OI'1111,0

OT'1'O.M, 7»

PRADO. l.ül-liS & CIA.

PEQUENOS ANNUNCIOS
ANTIGÜIDADES — Pagam-se ma

ximos pregos: prataria, eiiales
lieepanlioes, objectos em marfim,
tartaruga, madro-perola, purê.lana,
louca, movei, e ttuadros. Galeria
Essllngcr, rua Barão de S. Gon*.:alo,
22 (junto fi Av. Central). Tela-
Phone C. íej-ia.

A NT1GUIDAD1.S—Brilhantes, jóias
e prata. Compram-se pel^s meüio.

| :es preços. A "Mina d» Ouro", Ave-
r.ide P.lo Branco, 137.

J*)R. 
l*T.AVIO PESSOA — Prat

*"^ duc) lio_picaes d.i i_u;-úpu, Nee
e Broca do Paris. Viu*) *j.*i*.iar
Rins, iiúe:i.;:,-* diiii senhor.., e
radicai dn bleiiirrliagia águia
chronica o <_ua9 coniplleuc.ea. 'i
tamento s-.*m dôr, do .strcitun;:
da tirethra iieta cltotroliec: ¦ ¦•ns.
Eaehoi, 21, das 12 :',-* '.¦; ii
Tel. n. 7.217. Residência, r;:it Oe
r.l Canabarro, 470, te'.. VVAi b'l

as-,
ir.-..

'.'.ifli.

te~-
6_.

Uii Villa ÜD6-. Iiã-JO

f\ iratíiDoenças «ytrolamento a-uldo-
o rápido a|iiaii-

lKISfellCl dil gll-
Donoronc '•n,•r,"",1 (ço*-_-cn*
l/ClCcrCllò ta.) . das miss

domplícaições ua
| urcihra. pronlala. lestia-ulos. hciiga,
rins, moro e ovarios: da *s,vr)lil"ls, dos
cArKTros mol_-. das udoniics, etc,
lido DR. JCLIO Dl" MACEDO, á
rna da CARIOCA õi - A (do S ãa
lt u dc lá. 6.)

Copias á machina í?ã &*X-

ni.. Euricci Villela, do Instituto Os-
waldo CrUz, do Flotipltal São

Cranoiaco de Asais. Moletitlaa luler-
nus — Terças-feiras, .|iiiiit__ c sab-•"•ados, eis ü horas; õ7, rua .Sete deSetembro.

LEGITIMA DEFESA
K' COMPRAR KA PHAKMACIA B
UtiOGiRIA CAMPOS HKITOR & C

«GA ÜSVCiVA VA.VA, S5

GABINETE DENT/aEIO
Vcndc-ao um eômpímo c ern perfeito

estadi., cadeira -ItJ-tsJ Coliiniebiü", poi*i:S00«&_i-, na roa D. Ktu n, 9, em vais
l.___l.

DR. CARLOS 0SB0RNE
Po Instituto de R*--l_dia*_n--tiu. e ¦
n_diothrr-4i_a do Dr. Manoel de
Abreu. Rua EvariBto da Veiga, 28;
próximo ao Tlieatro Municipal. Te-

lephone C. 442.

nTilt. RADD PACHECO — Purtoirou o sjucroiog-ista. cúni 12 neniióii dei
pratica Pavtos sem ()¦•';•, molcstlus I
dou sCnliorat-, tumorêe do seio c ven-
tre, ir..".lias. ftppendicitê?, humor-1
rhoidus, oivração eesiriana. Inota'.-
lação eeapoa-lal pa-ra. eua ciliilca :i*i
Sanatório Gua nai ,iá.,ên. Conoultririo, |
rua da Carioca, si, das 2 i,2 ás 6;
cartões com hora mareada. llesi-
deliciei. Sanatório Goanabara — Tel.
B. Al. S77 e .03.

HANSAS MÜDEUX.VS *— Proícrsor
Aifredo _illvii -- lispoelalista u >

transmissão do eii.ino. Corrige cj .i
per-felrjfio oe-i mais salientei defeito.--
Orlnnti-, com segurani;a, o rnanulru
dc se conduzir uum baile. Paru eha
unidos (por escripto i, diri,g:r-..; i
Casa .\!*.*e:rj ;•'.. Ai-, nio Branco, t-7.

UOR08COPOS, o mais perfeito er-
tud.. scientifli o .* verdadeiro *í -

suo vida. Mande o dii u o mez do
sou iiiiticintcntu pur;j conhíuc.' lifitti
O eeu futuro; caerinas ;,, ,| . rJ'ort, 'Ja.-
:..j, Pustal 2. 117, Itio,

r»B. AUGUSTO CEP.QUEIRA —-.íolesüa*-- _a Pe'.!_ e Syphilis. Co:i-
sultorio: AssemWéa, 37, das 4 horai
«in diante.

DK. HYGIè-ÍO, Cir. geral. Mol. Sia*».
DK. HYGINO FILUO. med. opea-
do-, sypniiis. appendicite?. hérnias,
tí. José. 69 (1 áa 5). T. C. álã.

Prof. Dr. Austregesilo *»%* \ ni-NilEIRO pa ia hTPOthecks o pro-
mlssoria*, juros m"d.co;, com J.r»o»as; p.:,io. i;í_i_*.iado!i e carta.*, á r_a dj7 de ieterobro, £11, _ _ horas. Rosário, i«_, eo_, T-si, Jfer.o 5.3Sr_i, _. .iwi lc 3i(j.

"JlAT-IRNIiDADE 
particular dc ma-

damo Virginln Madruga, para
Irataineiito do. senhoraf gravidaa *ni
trabalho rie parto ou doente-.--. D;«-
••iart do 10 a. Ul) mil rris. Dispõe d"
boas installaçõcii para *)_«híu=.- in-
tervencão, Kunceiena »c.d a direce*»*1"Cientifica do dr. .Maurity SAiitOi*.
rua do Mattoso, lli. Phono Viiia
n. 149.

pORCXtó OIROC JERSEV. iegiti-
mos puro sangiie. d*.,* diversas

edade_: vendem-se á rua du Alfan-
(lega, 7o, easa Domingos de Araújo.

QUER 
comprar, vender, concerta.*

ou fazer jóias eom seriedade?
procure a "Joallieria Valerrt-m". rua
Gon.al cg Diae, pho-ic 991 C.

í.

\*E-*íDB-!áK urr.i .coretária. c sei"
Cadeiras dc peroba *r? còr a-eè-iíd;'.-.•ata-se na rUa iç. S, Pc._lj_. 24Í.

jcixr*i*t_o-„

\ f, •"!*.#*.. ^rr""- ia___aaa
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O JORNAL — Domingo, JS dc Julho dc 1924
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S E INFORMAÇOB r 1
Os acontecimentos de S Paulo PAM PRQVAR k vm m conductores i o "concurso de robustez- de 1924

Um credito de 5ÜOO contos para as
operações militares

Cominuiileaflu ofriclnl das IS horas
ilo (Uu II):

"Melhorou o Guindo do lempo eni
S. Paulo, podendo agora .ser lol-
ioh os reconhecimentos quo o denso
uovoolro Impedia.

iProaoBUoni as ti-oipas legaes na
i.ie<Hii;ão do« movimentos do propa-
ração fla manobra une vão oporar,"

AUXILIO DA POMOIA MILITAR
1)0 JlIO GKAWDE IM3 surj

O dopntado Nabuco do Gouvéa,"IciMlBr" (la maioria dn bancada, do
Uio Graivlo flo Sul nu Câmara dou
iJcpUtadoS, foi hontem ao palácio do

lattoto lovat- uo presidento da Kc-
publica os cumprimentos doH com-
mandantes o praças da Brigada Ml-
litar do Klo Cru ndo, íiuo hontom so-
gulu para o campo <lo operações na
capltal do listado de S. Paulo.

O deputado Nabuco de OouvSa,
declarou então a B. ex. quo áquella
corporação lhe pedia para dizer quo
partia dlaposla :i defender até ao
ultimo alento a legalidade,
TELBGR.VM.MA DA D. PERNAM-

BUOANA DE DESPORTOS
TERRESTRES

O dr. Artliur Bcrnardes, prcsl-
dente d,i Uepublica, recebeu o «o-
guinte lologramma:

"Recife — A Liga Pernambucann
¦de Desportos Terrestre» liontem ro-
unido resolveu endossai* as palavra.*
humanas e patrióticas do nosso em-
baixador nu Chile dr. Silvino Ciur-
Sei do Amaral. — Doputado Souza
Xetlo, presidente."
PROTESTOS DE SOLIDARIEDADE

DO C. ACADÊMICO CAXDIDO
DE OLIVEIRA

O dr. Arthur Bernardes, presi-
dento da Republica, recebeu o se-
guinte tolegramma:"Rio — O Centro Acadêmico Con-

V, ox. para melhorai' a situação fl-
nancoli-a do Hrasll,

o.-inlá esto movimento do solida-
rleriario íiuo ora se fnü em torno ila
eminente pessoa do V. ex., partidodo todns os pontuo do pn te, numa
(JUasl unanimidade quo tilo agrada-
vel Impressão causa aos bons brasi'

R te-"*!
f.

\.  _* *•laaa—mrmmjmmmama iu»vw»sWg|Pt-i(WW»*rnü(*ii»i»"

(-onerai Taaso Fragoso, chefo do Estado
Maior do Exercito

leirea dignos denso nome, seja con:-
prehendido como uma condemnaçao
formal o slrvn de conforto no espi-
rito sereno do v. ex. para continuar
a trabalha!* com o mesmo animo for-
te do sempre e em prol dos brilhan-
tes destinos dn norsn querida pátria."

quono esforço na sagrada commu- ,
llllíio da iuiegulldudu da forma repu-
bllcanu, tflo sabia e palrlolleamcn-
te depositada nas mãos ile V, ex.,
como soldado da Republica, Jamais
esquecerei o sagrado juramento quu
prestei no receber da nação as Insl-
gnlns do official do Exercito. Peco
vonla para nsíilgnar-me. — Burlou ,
Rodrigues Peixoto, major comman-'
ila nte.
MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE DA

(.'. DOS DEPUTADOS DK .MINAS
CERAES

ü «ir. Artliur Bernardes, preslden-
lo da Republica, recebeu o seguinte
telegram mu: i

BELLO HORIZONTE — Temos n \honra do communicar ã. v. ox. nu:-
a Cumavá <lo-j Deputados om bossüo
momoravel acaba de votar, unanime-
mente, entre exprosslvos applausos a
seguinte moção:

"A ('amara dos Deputados dj Mi-
nas Geraes dando expressão uo son-
cimento caloroso do povo mineiro na
repulsa ã sedlefio contra a Republl-
cn Irrompida no listado de S. Paulo,
exprimo sua irreslrlcta solidariedade
á s. ex. o sr. presidente da Republl ¦
Ca dr. Artliur do Silva Bernardes,
apoiando as medidas que seu governo
julgar convenientes pnra jugular
áquella Insurreição criminosa, renõ-
va á s. ex., suus protestos ilo d cel'
sivo apoio A sua grande obra du res-
tauruf-ão econômica financeira do
paiz, uEsoguranflo-lhe a soltdarloda-
de politica do Estadu do 

"Minas <.',c
raes em quaesquer emergências pura
quo possa dentro dá ordem reallüat'
o programa patriótico de seu sovei--
un íiuo sc nvigoi-a no aplauso da na-
c'mi. Sala das sessões, 17 dc Jullio".
rV-niH gral. o reiterar ã. v. ox. oa
protestos de nossa estima o toda con-
sideração — Bias Fortes, presidente:
lüuier Coelho, J." secretario — Cj-
milo chaves, 2." secreturlo.

j&R-'¦'""'.J' .mu.  * ' ''}$kíjt%i$H''àF^b. As ceremonias de hontem no Palácio da Prefeitura

Tendo-se verificado que os acel-
dentes do automóvel, numa conside-
rnvel percentagem, são devidos a
defeitos de visão dos conduetores. a
Directoria de optometria de Boston
(Estdaos Unidos) adoptou um appa-

relho, cuja pliotograpliln aqui repro*
duzinios. destinado n provai- a vista
dos candidatos a "chauffour".

As revelações desso systema de-
ram logar n que, desdo logo, fossem
recusados nada menos do lõ"," dos
aspirantes a conduetor do automóvel.

Ao alto— A commissão promotora do "moeting". Em baixo — Um aepocto do publico que assistiu ao "meetino-'

«lido de Oliveira, rpresentondo n
isiaioiiiL rie sous associados, estudau-

• .tes de direito, vem trazer á v. cx.
como chefe da Nação brasiloira que
-o povo de nosso paiz apoio com ti
sua Intransigente solidariedade neste
momento solemne da vida republl-
cana, a. expressão do seu patriótico
ap*plauso pela altitude nobremente
decisiva do govorno om defesa da
Republica e ila grandeza nacional.
aaltea.das na capital de S. Paula
pelo movimento sedicioso que ora as
tropas federaes jugulam para a ro-
paração defoe immenso crime. Quei-
ra, outrosim, V. ex. aceitar os fer-
vorosos votos deste Centro para* quc
no mais breve tempo possível, tre-
mulo ,-i. nossa estremecida bandelrn
como íiynvholo sagrado de paz em
todo o território da -Nação. Valem-Se
do ensejo, os signatários para offe-
.reeerem patrioticamento ao governo
He v, ex., reforçando os termos des-
ta moção, os seus serviços indivi-
dtiae« assim que delles sc faça mis-
ter para maior efficiencia do resta-
belocimento da ordem legal e da ver-
dade republicana onde tenham sido
falseadas ou combatidas. — João
"Luiz Valladâo, presidente. ' Sc-
guem-se innumeras assignaturas.

OFIWRECTMENTO DB 200 SEU-

TANE.T0S BAHIANOS
O dr. Arthur Bernardo?, presi-

dente da Republica, recebeu o se-
guinte telegramima:"Pilão Arcado (Bahia) — A Villa
Miguel Calmon honrando o nome do
seu patrono, apresentou para a de-
fesa da legalidado Ü00 patriotos «er-
tanejos bahianos, dispostos a enfron-
tar a situação sob meu commando.
formando batalhão patriótico. Viva
a Replrbüca. Saudações. — Fran-
kin Lins Albuquerque'

MENSAGEM DOS FCN-CJOIOXA-
RIOS DO MINISTÉRIO DA

PAZBN3>A
Uma commissão dc funccionarios

do Ministério da Fazenda, composta
dos srs. Rezende da Silva. Antônio
Sampaio Barreto, José Moreira Fi-
lho, dr. Euseblo Naylot*. Alarlco
Cintra, Benlclo Gullhon o Romeu
Gilson, esteve liontem de tarde, no
palácio do Cattete, afim do fazer en-
trega uo presidente dn Republica da
seguinto mensagem:

'•Exmo. sr. dr. Artliur Bcrnardes,
eminente presidente dn Republica —
-Nós. empregados públicos federaes,
do Mliilwlerio da Fazenda, com fun-
cção no Dlslrluto Foderal, nesta bo-
ro angusliuSii ria Republica ante o
movimento sedicioso no rico e pro-
«pero Balado de S. Paulo, quc luz
o nosso orgulho o admiração dos
estrangeiros, movTmonto contra, o
qual clamam bem alto o direito, a
boa vazão, a moral politica. vimos
hj-potliecar á pessoa de V. cx.. sr.
presidente, como primeiro magistra-
do dii Nação, nossos protestos d« in-
teira solidariedade.

Falamos com lealdade, uma das
principaes virtudes do funecionario
publico, podendo assim V. ex. acre-
ditar ua sinceridade dae nossas pa-
lavras, tanto mais quando nosso ges-
t" de patriotas foi grandemente ins-
pirado pelo enthusiasmo de que n**'
achamos possuídos por causa dos in-
gentrts esforços empregados por

imoção m** .soi.iDARiiiD.vni*; das
I OliASSi*.S TUABAblIADORAS

DO MARANHÃO
O dr. Arthur Bernardes, preslden-

te da Uepublica, recebeu o iseguinto
telegrama:"Maranhão — Tenho a honra dc
communicar a v. cx. que foi votada
n seguinte moção ilo solidariedade
eom o governo ila Republica o do
K.st.i-du pelas sociedades proletárias
União dos Pequenos Mercadores,
União dos Estivadores e União Bc-
nefleenco dos Trabalhadores desta
capltal:"Exmos. srs. dr. presidento dit
Republica o presidente do Bstado du
Maranhão — Os membros compo-
nontes tias associações netnia Indica-
dos. reunidos em sua sedo em sessão
magna extraordinária para resolve-
rem sobre a attitude a assumirem
em fuce dos lamentáveis aconteci-
mentos que sc vêm desenrolando na
capital do glorioso 0 prospero Estado
dc S. Paulo, assentaram em conside-
rar criminoso o impatriotico o gr&sto
dos subvertores da ordem legal na-
quelle Estado o por isso mesmo pro-
testando contra'elle liypotliecam pela
presente moção firmada pelos seus
presidentes franco e decidido apoio
a vv. ee::.. em cujo patriotismo con-
i'ia'm para manutenção da ordem
com n victoria da legalidade. Viva a
Republica. Attenciosos cumprimen*
tos. ¦— Oodofredo Vianna, presiden-
te do Bstado."
MOÇÃO Dl*. SOLIDARIEDADE DA

ASSEMiBLE'A 1)() CEARA'
O dr. Arthur Bernardes, presiden-

te da Republica, recebeu o seguinte
telegramma:

CEARA' — Tenho a honra dc eom-
mttnlcnr á v ex. que a assembl6a do
Estudo por inidicaeão do deputado
Cort-Pit Llmn approvou unanimemen-
te uma moção de solidariedade com
v. ex. ante graves acontecimentos se
desenrolam cm S. Paulo. Respeito-
sas saudações — Paula Rodrigues.
presidente da assembléa.
TKLEGRAMMA 1)0 DEPUTADO
MELLO FRANCO AO CHEFE DK

ESTADO
O dr. Arthur Bcrnardes, presiden-

te da Republica, recebeu o seguinte
telegramma:

tlEXEP.RA. lü — Acompanho com
grande emoção as noticias do unanl-
mu protesto o geral reaeyã-o do nos-
so paiz contra o movimento subver-
sivo tão prejudicial á dignidade c no
credito da nação.Como deputado e ci-
dada o estou ao lado tio poder cou-
stltuldu e rogo á v.cx. aceitai- us
protestos de inabalável solidariedade
politica o a segurança da minha sin-
cera amizade pessoal — Mello
Franco.

OFFICIO O (OMMWDANTi: DO
•2." BATALHÃO DA BRIGADA
PROVISÓRIA DO K. DO UIO
O di*. Arthur Bernardes; presiden-

te da Republica, recebeu o seguiu-
te officio do commandante da -."
batalhão da Brigada Provisória do
Estado do Rio dc Janeiro:

XICTIIEROV, lll de inibo do 1K-M
— Organizado o -'." batalhão da Bri-
gadíi Provisória do listado do Kio,
cumpro o grato dever de participar
ã v, cx. iuo todos os nossos cera-
(,-ões aneciain concorrer cotn seu pe-

MAIS 3(10 SERTANEJOS BAHIA-
NOS

O dr. Arthur Bernardes, presidente
da Republica, recebeu os soguinles
telegrammas:

UEMAXSO  BAHIA — Solida-
rio com a sabia orientação de v. ox.
jui.co cumprir patriótico dever offe-
recendo contingentes de sertanejos
em numero superior de ãOO homens
com o fim de defender a legalidatV
e as Instituições republicanas. Caso
v. ex. aceite nou offerecimento
poço indispensáveis instrucções po-
dor movimentai os. Respeitosas sau-
ilações — Francisco Lobos.
A SOLIDARIEDADE DO CLUB DOS

OFFICIAES DA RESERVA DO
EXERCITO

Em telogramniji enviado an dr.
Artliur Bernardes, presidente da R*;-
publica, o conselho administrativo do
Club dos Officiaes da Reserva rio
Exercito, communicarani á s. ex.
havei- o mesmo em sessão hontem,
realiza.!;,, approvado por ttnanlmida'
de de votos uma moção rie solidário-
ria de ao governo da Republica pelasmedidas tomarias para o restabeleci-
mento ria ordem.
TELEGRAMMA AO PRESIDENTE
DA GAMARA DOS DEPUTADOS

O dr, Arnolpho Azevedo, presiden-
te da Cnm aro rios Deputados recebeu
o seguinte telegramma:

PARAHYBUNA, IS — A Câmara,
directorio e população rie Párahybu-i
nn cumprimentam v. ex. e hypothe-
cam inteira solidariedade aos poderes
constituídos, pedindo levar ao co-
nheclmento do exmo. sr. dr. Arthur
Bernardes. João Fonseca, prefeito.
Edmundo Camargo, presidente do di-
rectoisn. Josí SanfAnna,

A ORDEM E- COMPLETA NO
PARANÁ'

O senador Affonso Camargo, roo-
beu o seguinte telegramma:

CURITYBA. 17 Continuamos em
completa ordem tanto nesta capital,
como em lodo o Estado. Attencinsas
saudações. Albuquerque Maranhão,
chefe do policia.

O COMÍCIO DE HONTEM
Conforme estava mareado, promo-vido por um grupo de amigos da si-tuaçno dominante, realizou-se. hon-tem, á tarde, lmi comício de protestocontra os acontecimentos verificados

em S. Paulo.
Essa reunião popular teve logarmi praça Marechal Floriano, tendofalado os seguintes oradores: srs.tir». Jackson dc Figueiredo, Paulo

Hasslocher, Américo Medeiros, Os-waldo Paixão, Francisco Hustuman-
to, Gil Costa, Leão Mouzinho, Barba-llio Pernambuco. Francisco Bragacommandanto plnna e Alcebiades
Delamare.

Todos os oradores discursaram,
sendo unanimes na vehemonto con-
demnação á situação afflictiva em
quc se encontra a terra paulista com
ii acção das tropas revoltadas o hy-
pothecando a mais sincera solldarie-
dade aos poderes constituídos, sendo
npurlcados por alguns patriotas quc
erguiam vivas uo sr. Artliur Ber-
nardes, au lixercltu brasileiro, etc;.

Terminado u comício, o dr. Alce-
biades Delamare convidou todas a:;

pessoas mio so achavam presentes,
para tomarem parto na passeata que
então sc organizou e que percorreu
o centro ria cidade, indo cumprimen-
tar os jornaes.

Durante o comício c durante a
passeata tocou uma banda dc mu-
slca militar.

TELEGRAMMA DO MARECHAL
SETEMBRINO AO ALMIRAN-

TE PENIDO
O marechal Setembrino de Carva-

lho. ministro da Ouerra, transmittiu
ao almirante Penido o seguinte tele-
gramma:"Almirante Penido — Santos —
Recebi com particular agrado a no-
ticía do i|iio os* nossos valorosos ca-
muradas du Marinha do guerra aco-
iheram com vivas o hurrahs nossas
tropas do Kxcrcito, que, cm fraler-
nidado palrlolleu, com os nossos
bravos marlnbelrus, vifti' servir A do-
fosu da ordem e da honra nacional.
Saudações iiTfèõttlosmi. (A.) — Ma-
rcchal Sotombrlno,"

GENERAL TASSO FRAGOSO
o general Tasso Fragoso, chefo do

Eslado Maior do Uxerclto, regressou,
bontem. pelu madrugada dc s. Pau-
Io. Ksta i'oi ii segunda viagem nuo I
i» ¦¦li"l'f! du listado Maior do l*jX<jr<:ilo
omprcliendcu ao llicatro dos acólito-
clmentos. h general Tasso Fragoso
percorreu iodos os pontos uectipados
pelas forças b-gacs c examinou o
funccionaiiicnto dos vários serviços.

liontem, pela. manhã, o general
Tasso Fragoso esteve cm longa eon-
ferencia com o titular da Guerra.

SERVIÇO DE CORREIO
A correspondência destinada A Dl-

visão de operações cm S. Paulo deve
conter no ^ou endereço a. indicação:
FORÇAS EM OPERAÇÕES.

Conforme já. noticiámos essa corres-
pendência estíi isenta de sello.

NA CON'1'.í 151 Lí DADE DA
GUERRA

Afim •!¦• attender :i situação, na
Contabilidade dn Guerra vem sondo
observada uma escala du plantões nu-
clurnos c protnptidões, com os seguin-
les funccionarios: na directoria —
majores Andrade, Cama. Braga e tgna-
cio, capitães Pyrrho. Fonseca, Freire,
Bandeira c Rangel, tenentes Bruno,
Nelson, Lago, Faro, Carvalho c Cou-
tinlio: no cofre — tenentes Guimarães,
Pereira o Burros; na. portaria — con- jtinuos Henrique, Chaves, Fcital ;¦
Caninos: serventes Velloso, llcieodo-l
ro, Januário. Oliveira, SunJy e orde- jnança cabo Miguel. '

Todos os serviços são dirigidos pelo
major Lufayotte, sub-dircetor interino.'

LM OFFIOIAL CHAMADO A' |
SAUDE DA ('PERRA

De ordem do general dlroctor da
Saudc da Guerra, devo comparecer o
essa directoria o 1" tenente medico
(li*. Voltalre Paiva Cruz, sob pena de
ser, dentro do prazo de s dias, a eon-
tar da presente data, considerado, de- j
serio:*, na lornia do art, 117* c seus
nos. do Código Penal Militar c proces-•sado de accordo cím o art. 2-10 rio (.'o- |
\ligo de Organização Jlidiciariu Mi-
litar.
A CHEGADA DE UAI CONTIXGEN-
TE POLICIAL RIO-(;RANDEXSE

Vindo do Porto Alegre, chegou hon-
tem a esta capital um regimento de'
infantaria tia policin do Itio Grande I
<!o Sul, nue vem unir-se ás forcas lo- |
saes, aiim dc ses"Uir para o campo
dc operações.

O regimento, composto de 1.200 bo-
mens, aproximadamente, realizou ã
noite uma passealu peia avenida Rio
Branco, sendo, de quando om quando,
nppfaudldn, por pessoas que assistiam
fi passagem daquello flnrpo militar.

As forças rlo-grandensos desfilaram
eom galhardia, transportando o respe-
ctivo equipamento do campanha.

Apus a passeata, a força recolheu-se
ao quartel general, á praça da Repu-
blica.
REGRESSO DE FlNVOIONARlOS

DA CENTRAL DO BRASIL
Alguns rios funccionarios da Central

do Brasil que se achavam em Norte
deverão regressar hoje. a esta capltal,
Entro estes estão o agente Cicero de
Azevedo, da Estação do Norte, o con-
duetor do trem Alberto Castanbeira e
mnis onze empregados.

AS DESPESAS DO LEVANTE
O "Diário Official" publicou o sc-

guinte:"Decreto :;. 10.527, de 17 de julho
de 1I1LM.

Abro ao Min!s'(;rio da Guerra o cre-
dito extraordinário dc 3.000:0003000.
para attender ás despesas decorrentes
do actual movimento sedicioso no Es-
tado de S. Paulo.

O presidente dn Republica dos Es-
tados Unidos do Brasil, tendo ouvido o
Tribunal rio Contas, na fôrma rias dis-
posições em vigor, resolve abrir ao Mi-
nisterio ria Guerra o credito extra-
ordinário dc n.ooo.-oooíooo, pnra at-
tender ás despesas decorrentes do
actual movimento sedicioso no Esta-
do de S. Paulo.

Rio de Janeiro. 17 de julho dc 102-1,
103o da Independência o liii" da Repu-
blica. — Arthur da Silva Bernardes.
¦— Fernando Setembrino de Car-
valho."

O FERIADO EM S. l»AÚLO
Tambem no "Diário Official" lemos

o seguinte:
"Decreto n. 16.52*;, do IS dc julhodc 1K4.
Proroga até 27 do corrente, inclusl-

ve. o feriado nacional em todo o Es-
tario de São Paulo.

O presidento .ia Republica dos Es-
tados Unidos, do Brasil:

Considerando que perduram as cir-
curnstuneias que motivaram o decre-
to n. 16.525, de 7 do corrente, re-
solvc: )¦

Artigo único. Fica prorogudo até 27
do corrente, indusive, o f-iiado na-

cional cm todo o território do Es-
tado de São Paulo, dc accordo com p
disposto no alludldo decreto.

Rio de Janeiro. IS dc jullio dc 192-1.
103" da Independência e M' da Repu-
blica. — Arthur da Silva Bernurdcs.— João Luiz Alvos."

NOS ESTADOS
NO -MARANHÃO

S. LUIZ. lll (.\.i — P.ealizon-se
liontem, ua praça Joáo Lisboa, o"meetlng" patriótico para protestarcontra o movimento subversivo dc
S. Paulo, o que leve grande afllucn-
cia di* povo.

Falaram os srs. dr». Raul Pereira
do Valle Sobrinho e Jullo líamos.

Finda a reunião, ns manifestantes
riirigirani-so paia o palácio do go-verno, em mija sucadii sc achava o
presidento do llstudu, dr. Giidofredo
\ lanna, qun os convidou a entrar uos
-salões il» LMliriclu. falando por essa
occiiüiã |r, Furtado ria Silva.

Calou depois o di*. Godufrcdo Vi-
annn. rie,-lanando mie a Republica
lia rie vencer os seus adversários.

NA PA II IA
BAHIA, in iA.i — Em companhia

do capitão rio Porlo, comniandatito
Ribeiro Junior, o sr. capitão d.- cor-I
vela Leopoldo Nobrega Moreira,
conimaiidiintc do destroyi r "Ala*
gons", quc se nclui ancorado em nosso
porlo, visitou ii governador rio Es-
tailu, rir. Góes Calmou, no palácioIa. Aucliimiição. Os dois olflclacs de.-
morarnm-sc em palestra com o chefo
rio Estado, cm cuja companhia almo-
caram.

S. SALVADORi 1!) iA.i —- Esteve
concorrldlssimn a reunião do hontom,
no Instituto du Ordem dos Advoga-
(los da P.ahi.i. afim .le tintar rio mo-
viinonto subversivo de s. Paulo.

Nossa assembléa foi approvada
uma moção dc inteiro apoio o eom-
pletti solidai*!-.Ia.le no presidente ria
Republica, dr, Arthur Bernardes,
sendo lambi m, por proposta •!•• ad-
vogado rir. Clovls Spinola, approvndo
um additivo estendendo esse apoio ã
pessoa rio rir. Coes Gnln  gover-
nador rio Estado.

A. seguir foi designada umn • um-
missão para elilregar pessoalmente
o resultado dos trabalhos da assem-
blén .

S. SALVADO!*, I'.i (Ai — i'.ml a
presença, rie cerca rie SIM) associados
realizou-se hontom umn grande ns-
sembléa nn Socledado União IJeueli*

eni.- dos Trabalhadores rio Cáes ilo
Porto, especialmente paru lrai.tr riu
sua attitude em face do movimento
sedicioso de S. Pnulo.

Houve vários discursos patrióticos
apoianilo us medidas enérgicas pos-
Ias em pralicn pulo governo riu Ur-
publica em defesa ria. urdem o ri.i
legalidade.

A assembléa deliberou unanime-
mente hypothecar a mais absoluta
solidariedade ao governo nu actual
emergência, e riu sessão fe:*, lavrar
uniu aelii afim dc ser levada uo sc-
nhor Cões Calmou, governador do
.Estudo.

Foi lambem entregue uma moção
na qual os trahulhadores rio Cáes rio
Porlo se declaram uo serviço dn lis-
tario o á disposição rio governo parn
qualquer chamado.

NO PARANÁ'
CUR1TVBA, lil (A.) — O !"," re-

gimento ,b- infantaria, que se acha
nquartelado em Ponta Cross.:. offe-
receu um juntar uo batalhão ,|;l For-
ca .Militar desta cupim!, quando esta
por ull passou, ante-hontem, em rie-
maniln do posto qm- lh" foi confiado
na defesa da legalidade.

Essa gentileza rio 13." regimento rie
infantaria foi muito apreciada pela
população rie Curityba.

CURITYBA, lü (Star) — O go-verno rio Estado reformou a orga-
nização ria forçn policial que com-
porá. o commando geral rios bata-
lhões de infantaria cnm pelotões de.
metralhadoras, tini esquadrão rie ea-
vallaria o uma companhia rie bom-
beiros.

O comninndo riu força militar está
convocando voluntários para pre-encher o.s claros.

EM MATTO GROSSO
CORUMBÁ', ló (Star) _ Foi re-

stabelecido, hoje, o trafego .la Xo-
roeste elo Brasil, lendo segui.lo liaraPorto Esperança, esta tardo, o vapor"Fernandes Vieira", que faz a car-
reira. afim de trazer os passageiros
que vêm rio sul, entre o.s quaes o
capitão rio Porto, commandante Dur-
vai Julião, o familia .

Sob a presidência ilo prefeito hon*

tem, ás 15 lioras, esteve reunida no

salão principal dj. Prefeitura, a com-

missão de medico.-' nomeada pelu

prefeito para constituir o jury do

Concurso ilo Robustez Infantil riu

[02-1, — commissão essa composta

dos dr.-. Olyntho de Oliveira, Leo-

nel (Jonzaga, Silva Pinto e Mario

Olinto dc Oliveira.

Após linvorom tunmdo logar á

mesa o prefeito, os directores dc rc-

partições municipacs. o presidente ilo

conselho, os sra. Nabuco de Abreu

e Ataulpho ile Paiva, a cummissáo

de médicos procedeu á leitura do sou

laudo, i!Ue está redigido nos seguiu-

tes termos:
"Os abaixo ussignudos, per v. ex.

nomeados para constituírem a com-

missão julgadora rio Concurso dc Ro*

busiez dc Crianças do corrente an-
no. de accordo com os decretos ns.
1S2-J c 22Uii, respectivamente de 17

ib' outubro ile. 1017 e ." de agosto de

Estes dados foram culdudos.iinon-
te estudados e controlados, o de pos
,-u delles formando cada um dc nós
Juizo definitivo sobre cuia camiidalo,
rounlmo-iios p.iru o Julgamento Cl*
nal e :í i Insslíleaçilo.

Dos dez candidatos foram quatro
(os rie números 2, 7, :i o KM desdo
logo regeltados pnra cs últimos loga-
res por estarem, em relação aos ou*
tros, cm condições de Inícrloririn lo
(loclslvu (por doença u excesso -Je
peso).

Quanto nos outros seis. CBlulndaH
.ittenlaiiiente as suas fichas e cuida-
diisamento comparadas enti*,- fi, ro*
sultutl ficar ein primeiro logar u mr.
ii in i, Uennlo, toreeim dos matricula
rios. que Ju havia altrairio a nossa
attenção pelas suas boas condições
exteriores, seguindo-se-lhc o.s outros,
lin ordem indica.I.i na seguinte üsi i
que incluo edade, filiação e rc.d.lcii
clu rios classificados:

1." logar — Renato, II mezes, fi-
llio de Porphlrlo Augusto Cordeiro e
Anna Alves Cordeiro — Rua Ma-
chado Coelho 121.

2." logar — Mario — 10 m<*i».-, fi-

Os meninos Renato, do 1*1 mezo» o Mario, tic 10 mezes, cI.imiíicíiIos cai 1"
logures, no Concurso dn Rc hoste: do 1924

1U20, vêm apresentar o resultado los

seus trabalhos.

Coiuo no anno anterior reunidos

cm uma das suilas üu Patronal"

d.- Menores ú rua Carvalho dc Sê.,

para combinar sobre a orientação dos
trabalhos, resolvemos escolher para
presidente .lu commissão o professor
Olynlho ri.* Oliveira, liste o professor
Leonel Gonzaga o o rir. Sllva Pinto
ouearrogaram-so dos exames geracs
das . riançits, ficando ;,. cargo do rir.
Raul, rie S.imsoii o exame especial
•los olhos, ouvidos, nariz c gargan-
te. ii dr. Mario Olinto de Oliveira
encarresou-so dos exames de lalio-
ratorio e rias provas biológicas neces*
snrias.

Apresentou-se este unno numero
muito reduzido rie concorrentes, ape-
nns de:-:, cujos nomes consumi da li-*-
tu annexa. Matriculados o vaccina-
rios peln .ir. Silva Pinto, foram to-
rios elles successlva e minuciosamon-
te examinados no ponto de vista de
suas condições de saude c desenvol-
vimento. sendo registrados cm fichas
os resultados obtidos.

Constou o nosso exame de toma-
das de peso em prazos suecessivos,
medidas da estatura, perímetros ee-
phalico, lhoracico e abdominal, tem-
peratur.is, dados anamnestlcos, sobre
antecedentes, alimentação, desenvol-
vimento physico e mental e princi-
paes funeções vegetaüvns, e, em sc-
guida ilurios relativos ao "status

praesens". condições da nutrição em
geral e nos tecidos o órgãos aecessi
vels, conformação da cabeça e do
thorax, condições rio systema ne--
voso e dos apparelhos digestivo, cir-
culatorio, respiratório o lyphatlco, e
dos órgãos dos setidos, e finalmente
estudo do sangue e das fezes e rc-
acção de Pirquet,

lho ri'* Leonel llapllsta Cordeiro e
Áurea Fernandes Cordeiro — Cua
Vpirauga u. '.Mi

"." lugar — Pu uio — s mezes. fl-
llio rie Jesolpliiu Rodrigues ri.* Frei*
ias e Amélia Alves rie Frellas —
Rua Laura IDrunionri s u.

¦I." logar — Kriiiolinri.i — fi rticzcs,
filb.i rir Rernardiiio Azevedo Souza e
Annn Coildcixa — Rua SanfAnna
u. 70.

ã." logar — Sebastião — lí meirf»..
filho de Arinsto Hin.-o e Kinm;l Vi-
cenllna Sartor 'lllaso. ruu Senador
Euseblo n. 151.

0." logar — rujsu — ú mezes, fi-
lha de Dyonisio Jusc Vieira u KãUAlu
Rolando Vieira — Rua Santo Isabel
n. "-"•.

Tul-c, exmo. sr. prefeito, o rosultntio
ria tarefa de que v. cx., houve, por
i>«!ii iiti-' incumbir, c que prouuram> >
desempenhar do melhor mudo t>os-
slvel".

A referiria commlssáo communlOou
ainda ao governador du. cidade que
us crianças matriculadas no referido
concurso, foram em numero de
dez.

Terminando a solemnidade. o sr.
Alaor Prata felicitou as mães das
crianças premiadas — quc se acha-
vam presentes — communlcando-
lhes haver resolvido transferir para
dia que será opportu.namento fixado,
a entrega rios prêmios de l:0<!ftíO(H-
que cabe uos .luis primeiros classi-
fuçados no concurso.

Para c^orcor uma

5JÊBi 

Influencia dospoLica

fc^Mj mara vil hoso .•-•¦j-xrnlo

rioca, ."it.

Cabeças Limpas
Acabaram-sc os piolhos, as Icndins, as !"•-

1-usitas o a quella dos cabellos

COM O UZO DO

OLEO INDÍGENA PERFUMADO
Esto oleo. ,'• um grande tônico do couro

c.ilielludo e combate com effieaeia não sü a
queda do cabello, como extingue por com-
pleto os piolhos, us lendias, a caspa. e as
parasitas na cabeça das crianças n dos
adultos.

Vende-se cm todas as pharmacias, dro-
garías, porfumarias, barbearias, armarinhos
c no Pare Royal. Representante geral: A.
.1. llenriques, Rua Theophilo Ottoni, ltj*l —
llio de Janeiro.

Preço R$000; jh-Io Correio. 4S500

Qucreis ser feliz nos vossos amores'.'
Qüereis ganhar illnlii.-lro o serdes ícliz

nos vossos lll''ilK•ll>s'.,
A vossa vida está aLrazuíIa ou ün vossos

negócios estão correndo mal'.'
O vosso noivo ou noiva não vos quer

mais?
Emfim, tendes algum ombái-nco na

vida 7
E' fácil, faciiimo. uzac hoje mesmo o

grande c lnfalllvel

Talisnían de Jerusalém
(IliflDluulo;* Indígena)

O mais com|ilr-o — preço, .MjlioO: pcloCorreio. (ISOOO — Para dlstrülçâo dos mos-
quitos u maus cheirou n-ts rasas e câmaras
iiiortuaiias. etc, etc. — Representante: A.
.1. HENRI QUES — Ruu Tlicophllo Ottoni.
103 — P.IO DE JAXEIKO — Xão aceiteis,
sob qualquer pretexto, outro defumador, a
não ser o TAI.ISM.W HE .lEIJlsALEM —
(Defumador Indígena) — o unlco verdu-
rielro i* ijiio dá resiiltiidiis.

Senhora habilitada córla cabellos ã "La dai
Rua Theophilo Oltoni 163 c á donneiUo

•çounc e á Ingleza". Preços módicos¦ Compram-sc cabellos corridos.
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UMA EMBARCAÇÃO NAU-
FRAGADA ?

Mil' .A' COSTA, MM SANTA l,U*
/IA, O t!.M>..\l'l* DK ÜM

JOV10M
.Vis prlinel.-ii.-i lioras du nuiiihü

tiu huiiii-im, at) iiuiorlilniles pollclaeit
marítima»» rornm Informaúiis, poi
um toleplionoma .'inonyino, du i|Ue
uniu poquomi emhnrcatjilu do pa,.-
«cio eslava perdida nu melo tia hu-
Illa, lontlo oomo tripulantes trea
i apuzes, cujo.j nomes nfio (oram
(lados.

Deante tln. gravidade tlu deiiun-lu.
an 1'ot'oiidan autorldudofi providon*
cluriiiii nu sentido ilo sei- procedida
íiniii rlsorosu buticii nu Interior -ln
i.iihlii. y.ílm (lo vorltlearom a pro-
cotlonela da Informação.

Cerca das IS horn.-.. it policia tio
,'i" districto foi avisada dn appare-
òlmonto (lo uaduvor do uni jovon»,
do cõr branca, eom 22 untins do
edade proaumldu, vostlndo terno ein-
non to, o ue boiava na praia do Suu-
lu Luzia, em frente uo Pavilhio
Argentino.

Domo niio fosse possível a prom-
¦pia retirada rto corpo, u Pollolit
'.Mni-ltlu-.it mandou tto local uma Íun-
cha, nuo conduziu o oadavor pnra
torra o dahi para o' necrotério ilo
instituto Medico Legal, «em (|ue
fosse restabelecida a identidade tio
morto.
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ESTAMPARIA DE METAES
Orando sortimento de prensas, l.a-

lances, i-ecravadolrafi o maehlnaa au-
'xtliaroH — a. Gonçalves'& Barros—

Ruu Frei Caneca, <lú. Telephone
Norte 20C0.

Apprehensão dc um contra-
bando

O ajudante de guarda-livros .Io-
finco Oulliiurúo.i, auxiliado pelo sul'-
Konto Dan-oso, npprelit.ndeii, hon-
tom, il tardo, em poder do estivado*
res (|iio desciam do horilo do uni
tios navios em descarga no lafffo,
J fl poças do «eda, I) grnvntu-i, 10
puros ile molus o 100 fumos paru
luto. Também approliondou um ba-
lulo contendo latas do sardinha, vi-
nho mot-catol, carreteis do linha,
latas do eanellu o multus morcaUo*
rins.

Essas mercadorias eram trazidas
pelo.* estivadores, em numero do
sn, amarradas nn cintura, barriga,
pomas, e algumas pecas embrulha-
dns entre os bacalhaos.

Os estivadores ovudirnni-se, sen-
do aberto. Inquérito,

Luta corporal
Clotllilo Francisco o Maria Jor-

bo, empregados no, cisa do n, 251
tia rua Hir.naylú, nossa casa empo-
nhiirnr.i-se, hontem, em luta corpo-
ral, tendo Maria Jorge ficado Co-
rida em diversas partes do corpo,
recebendo eooeorro» dtt Assistência.
A poilcla loenl BOUbo da ocorren-
cia.

Aggrediu uma senhora
Na rua Luiz do CamSes, João Alon*

so, residento á rua Miguel de Frias
20, aggrediu n nua amante, Maria
HodrlgUOS, com 30 annos do edado
c moradora ii rua doa Inválidos 150.

Preso o aggrÒHBor pelas autorlila-
des tio 4" districto, Coi a victima
soecorrida pela Asslstonola.

J PINTO — Prédios c terrenos,
construcções o outras operaqões;

rua tio Rosário, 101, sob. Tel. Nor-
te 02uG o 31116.

W1NGUEM compro terrenos sem ver
os du Companhia Territorial rtoIN

lllo de Janoiro o verificar ns condi-
cões do venda. Assembléa, 71).

\fBNTJlB-SE o predio magnífica-
mente «iluatlo á ruu da PnssagoiT!

rt. 214. Botafogo, cm leilão, pelu
leiloeiro PALLADIO, terça-feira, 22
do corrente, ás '1 1)2 horas.

VÍENDE-SB o superior predio ft rua
¦ Clcneial Brucc n. 1.111 (S. Chris-
tovão), em leilão, pelo leiloeiro
I'ALLA(DIO. quinta-feira, 24 do cor-
rente, tis -I 1,'i huras.

VET-ÍDE-SB u predio ã Villa Lusi-
tania n. 2,"0 (estação rta Ponha).

uu leilão, pelo leiloeiro PALLADIO.
quarta-feira, 23 do Corronto, tia 18
horas, em seu armazém, á- rua São
Jce^ n. -)T.

\7ENDKM-SE lotes do terrenos, na
V rua Alzira A'ahletaro n. 03, a ein-

ro minutos da estação tle Sampaio,
ft dinheiro ou em prestações. Lotes
ile 500? liara cima. Informações no
local, com o encarregado. Trata-se
com O. Itéo. Alfândega, 110, Io, das
11-12 e 4-5.

yiENDE-SE 0 srande c solido pro-
¦dio tle uois pavimentos, ft praga

Marechal Deodoro da Fonseca nu-
mero 165 (campo tle S. Chrlstovão),
em leilão, pelo leiloeiro PALLADIO,
quarta-feira, 23. do corrente, ás 4 1|2
lioras.

VENDIB-SE por 23:000.? o hom pre-
dio 'assobradado â rua Lucidio

Lago n. 1-2, próximo ú estaijão do
.Meyer, com duas salas, dois quarto.*,
copa, ilcepensa, cozinha o AV. (-'. o
quintal, tendo ao latiu terreno uue
serve para outro predio. Trata-se
com o leiloeiro PALLADIO, fl rua
S. Jorc n. 07, loja.

A/ENDE»'SE o moderrto o lindo pre-
• dio. acabado de construir, á rua
Antônio Basilio n. :'.", em leilão, pelo
leiloeiro PALLADIO, sexta-feira, 26
tio corrente, ãs f> horutt.

A/tENDEM-SIB os superiores pre-
illoít ú rua Barão de Itapaglpe

:is, -125 i» 4211, em leilão, pelo leiloei-
io PALLADIO, sexta-feira, 25 do
corrente, ás 4 horas.

PÜEDIGS a» VENDA
AVENIDA 11 DE NOVEMBRO

(Hiu-doe.- Lobo)

Uni -pavimento com porão habita-
vol, dividido, forrado c assoalhado,
no corpo superior magníficos dor-
inilorios, salas, cozinha e muis dc-
pendências (entregue vaslo).

KUA CASSIANO ((.Ioda)

Troa pavimentos, cinco rtormito-
rios, sala»* c mais dependências
(esta vago).

KUA BAMBINA (Botafogo)
TJoIs predin.s. Dois pavimentos.

seis o nove quartos, salas, grande
quintal. Frente para a run da As*
su-mpção onde tem mais um predio.

KUA ('LAIDINA NS. 21 E 211

(Meyer)
Uni pavimento, duas salaM, troe

quartos o mais dependências,
RUA VIOENTE DE SOUZA

(Botafogo)
Dote pavimentos, boas salas o

quartos o mais dependências. O tor-
ron o mede 17,m.O0 x 3õ,m.0O.

Photogro-jliin c liiloiíiiaçõos com o
leiloeiro PAIA/ADIO. á rua

S. José n. .r>7, loja, ontlc so trutu

Interesses da cidade
IA'/. 1*AKA A KUA MAGALHÃES

COITO
Oh proprietários « moradores da

rua Mad.ilhíloH Couto lanem, por Ip
tormedlo do o JORNAL um nppeilo
uu sr. lnspector geral de lllumlnuçfli),
tlr. Francisco Dessa, no sentido tio
ser (Iluminada essa via publica, quo
começa na rua Dias ila Cru*: e ter»
mina ua rua Adriana,

A run Magalhães Couto está qtia.si
toda odICIcadu o bem merece a ntten*
cão i|Ue Hullcltu. A luz pública — li!»
legam os Interessados — é uma gran-
dn auxiliar do policiamento,

t'M COZINHEIRO ATROPELADO
Ao atravessar o largo ila Lupa, o

cozinheiro Raphaol Marques tio Sou-
üa, casado, com 20 annos de eihulo
e ínorartoKii rua Cardoso Júnior HU",
loi pilhado por uni automóvel, roce-
benrto escoriações generalizadas.

Soecorrido pela Assistência, foi In-
ternado na Santa Casa.

As autoridades dos 6o o 13° dis-
trictou do nada souberam.

IM MENOR VICT1.MADO
Xa praça ila Bandeira, o menu'.'

Antonio, do 8 unnos dc odado, fl-
lho de José Augusto Santos, brasl-
leiro o morador á rua '.i. Christo-
vão 323, cusa XVII, foi apanhado
pnr uni auto, ficando com a perna
direita fruetui.ula.

A policia local não teve scieneia
üo oceorrido, tendo sido ao me-
nor prestados os necessários soe-
corroa.
OUTRO MENOR ATROPELADO

Newton tle Oliveira, de 13 annos
ilo odado, brasileiro, collegial e
morador á ladeira ilo Ascurra 143,
foi apanhado por um auto, nu ave-
nhla. Salvador de Sá, recobendo,
em conseqüência, ferimentos aiver-
sok pelo corpo.

A policia local não prendou o
"chauffeui" culpado, não apurando
tambem qual o numero do seu
auto.

Newton teve os soecorros ila As-
sistencla.

Esboíeteou a amante
No predio ile n. Kl da rua Luiz

dc Camões, o nacional João Alon-
so, morador íi rua Miguel do Frias
n. 58, por ejueatões dc clumo, a#-
grediu, a bofetadas, a sua amante
Maria Rodrigues, residem o á, rua
dos Invnll-.los lô.S.

(i aggressor loi preso pelas ai:-
toridades tio I" districto, tende a
eua victlma, que ficou forlda no
cristo, recebido Otí tioecorros da As-
sistencla.

Lenocinio
Ao juiz competente, o -° delegado

auxiliar remetteu os autus do pro-
cesso instaurado contra Humberto
Gentil de Aratljo', aceusado eomo cx-
plorador do Constância Duarte.
urt*vmm»WKmmiimWmwmm*mam*wm
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CAMAS METALLICAS
¦'AHA TODOS OS GOSTOS

FA-BRICANTES

WALLIG & Cia.
IUO (.UAXDl. UO MUI.
FILIAL NO RIO

|| 5 - Tlu:. Marceliul Florinuu - 5

1

SS5EatSEb-l

Casa Gniomar
CALÇADO DADO

A MAIS UAHATEUIA DO IIHASIL

AVENIDA PASSOS N. 120
A CASA ('LIOMAlt Ian.;a no incroft-

do mais ujnn ru-rcu tlc biiu crinyflo

CABOS ELECTRICOS
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Mal irremediável

exposição de ca- | Q8 jfâjfe fgjfátò ü familia imperial
russa ja estão em França

A INÂtlGÜHAÇAÒ DA XON.V CUM
MAIS DK, 200 K.YKMPI...1.1.S

lü' hoj»», An l!l lioniH, (|U0 no lituu»

surii, nu Halãii do prodlo dn Ave-

nltla Pomo», ",2, u nona oxiioulfjuo
oríjanlvtnila pelo (''entro do Cliadoros
do CaniirloB, O») pa.imiro.i expoütoi
entre filhotes da ulilma Cflagilo 0
repiotiiiftorei', ntiliiGem a mais de
iluzeiitO!),

Hão cflpcelmena de Brande bollozn
f iiraiiilo valor, don noHlofl mata cul-
iliulos iimiiilores du ilellntilo sport.

Entre us expositores figuram a
sra. Xa/.nrolh Moiieitoo o os srs. dr,
Ulyslo do Oliveira Castro, O. Castro,
Aiislldes .Silva, Jttcomo Orcco, I.uiz
1'oi'Kcs, Lülü Porolrn, dr, Ary Han-

VICTI.MADd PRLO M"l'() 1.683
Njl rua Macliádo Coolllò, ti auto

ii, l.OHG atropelou .a menor Maria
do Carmo, ilo ll unnos de edade, flllm
do Abílio pordliir, moradora á rua
Souza Novoh 7, pi-oiluzliiilo-llin feri-
mentos dlvernoH pelo roi-]io, além de
fractura da liaso do ornnoo,

O nintorlxtn culpado coilflègulu
pór-se em i'iirii, tondn :. sua vletlmn
sido Internada no Hospital lliiline-
mnneano, depois il» rccelier os soe-
cerros da AmuIhioiicIii.

Polo fiscal Interino Veniin Io 111-
nelro, foi entregue ao eonimlssarlo
do soi-vlgo á delegacia do IIo distri-!
cto policial, uma argolu com II clltl- tos' Aurélio de .Moraes o Francisco
ves, encontrada pelo guardo de ro* | Stulilocl: Marcello.
serva 1,250, na ruu \'isconile de
Ituiuia.

| Cluslonaos, tnes como os srs. Adal-
I berto tio Andrade, Antonio Manoel

Ferreira, José Podro .Sampaio, tlr.
Josf- .Moreira da Bllva .Santos, An-
tonio Machado 0 Antônio Canário.

Depois tle feita u clasdflCaçAn, a
illroctorltt ilo Centro tle Criadores do
Canários, om uma pequena festa aoa
seus convidados, ilíirit como inau-
BUl-iidn n exposição, n.ue )iodcrfi ser
visitada pelo publico.

O certamen estará aberto toda
a tarde de hoje e bem assim o dia
todo tle segunda-feira.
•***-»-'---"»^*-N--%*"V-»'*V\-^V*-^^
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O julgamento serã feito por pro-

0 QUE fl POLICIA
NAVALHADA — Xo Posto Cen*

trai do Assistência tol medicado Dlo-
go de Aquino, com 2!' annos ile eda-
do, casado, empregado no commerclo
o residente á rmt Idalina 13, que
apresentava ferida conttisa na região
parlotal illreltu o escoriacoos na re-
glílo frontal, produzidas por navalha.

-t•VVl-^A------^A/»-^ArV*-*VVVV*•

Loaca ?
As autoridades do l!" districto fi-

ssoram removei- para u Central ilo Po-
llcia, afim ile ser sui.mettiíla a exame
do sanidade, uma desconhecida, bem
vestida, typo de allemã, quo eom
duas malas permanecia na praça.
Maná, parecendo pelos seus gostos
soffrer das faculdades mentaes.

Nada explicou a senhora á policia,
oue não conseguiu apurar a sua
Idontldudc.

Caiií do bonde
Quando saltou ile um bonde, ã

praça dn Republica, esquino da rua
ila Alfândega, caiu, recebendo feri-
mentos no rosto, o syrio Chefiei] Sa-
Um. ilo 17 annos de oilatlo o resi-
ilente á rua tia Alfândega 30Ô.

Medicado pola Assistência, o syrio
recolheu-se ã sua reuitlcncia.

Levou uma queda
No Posto Centrnl i!'> Assistência

foi medicado o menor .losé, tlu S an-
nos tle cdatlc, bmuiietro, fillio dc
Candlnlui du Silvu e morador á. rua
das .Marrecas Sl, que apresentava
fractura ilo limiiero esquerdo, con
Hoquonlo a tuna quCtlu
rua em que reside.

Após os soecorros dc tirgcnciu, o
ferido rolirou-sc.

A navegação ingleza
O relatório annual, relativo ao anno

de l!C3, lido á assembléa dus acclo-
nistas ila "Royal Mail Stenm PaollOt
Co.", em sua sédc .le Londres, f uma
ilemonstraiNU) evidente ila crescente
prosperidade tia grande companhia
de navegação.

Xo anno do 1H23, essa em prosa
colheu um lucro liquido de 810.'141
libras esterlinas, lucro esse que. a
despeito da illííercnça desfavorável
do cambio e o pagamento do impôs-
to sobro a renda é dos mais posa-
dos tributos quo se pagam na ln-
glaterra, superou folgadamonto o ilo
anno anterior, que não passou dc"71.752 libras.

iTuntundo-üO as 123.52S libras que
passaram do anno anterior, a som-
ma total dos lucros attingc a
!'•!¦[.Iiiüi libras contra ST5.C70 libras
no nnno anterior.

A companhia distribuiu um dlvi-
(I Clltl o final fie •! ' " para ns acções
orilinariiiH rlivitlciulo tiuo vao a fi"'".
Honinmmlo-wn-llic i> lucro provlKorio
paffo. <> saldo í(Ut» piihsji an exercicio '
lutiiro sobre a 130.523 libras.

Ua Iih.to.-í obtlnoH pela operosa* ein-
uflritltt na' presa marítima britannlca em l'.i'1'à

constituem '¦ sou "reeord" e expll-
cam-so principalmente pela inU-nsI-
fica são ilo trafego tle passageiros na
costa oriental ila America do Sul.

O.s restos Informes do czar Nico-

lau II o dou membros da funil''." lm-

pcrinl da Iliiu-la foram oonduxldoo
da Rússia polo general Janln. antlffO

chefo da< "-fjlísfio franceza na Sl-
hciia.

Bm Marsolllo, Mr. Andr.» H.tímon

ouviu ila bota daquelle ofílelal go*

neral alguns il et a lhes clrcum.itan-

ciados sobre u morte ilo c/ar mos-

covlta n suu familla.

Poi pnr Intermodlo de Mr. UU*

linrtl. antigo proaeptor do ezurevltch,

que o general .lanln fe:: eonheclmen*

to com o Juiz SulioloC, oncnrregado

.Ia Instrucção sobre a Iragcílla da

easa Ipatief.
Ksscs restos, ora tornadoH trn*

gmontos de corpos humanos, mlstu*

rados, inrum entregues no çouernl

.lanln em Khnrblno, pelo general

Dldorlclis, que conseguiu, após algu-

mas difficuldades, ontrogal-os, so-

gundo us Instrucções ilo grilo duque

Nicolau, a Mr. Glers, embaixador da

Rússia em Roma.
A propósito dessas tristes reli-

qulas quo lhe foram confiadas, o

genoral Janln assim se pronuncia:
"Foi a mim quo coube o encargo

difficil ile trazer para Franca, para
os entregar ao grão duque Nicolfio,

os restos mortaes do Imperador XI-

colão II, da Imperatriz sua esposa,

do czarvltchs Alex-ls, nas jovens

grandes (luquezus e do dois servi-

dores. Os roMuK (lo f-oberni.o e.íif.Li

misturados aos tios criados fieis. X»'.*-

sc monte de fragmentos humano»»,

apenas lia de reconhecível um dedo.

Os peritos que examinaram esses

nilliit ImpcrUI, ciijos restos consti-

luoin o conteúdo do íunobro cof.'.i

quo o general ,lanln trouxe da Rus-
nln, A 20 Icllometros no norte du-

quella cldado foram por sun vez
iiinsttacrnilos os outros príncipes o

princesas do sangue Imperial, pre*
«os na região,

"O seu fim — dir, ti general .Ia*
nln — não foi menos cruel, Em
AlnpnevBii achavam, pelo mnuis, sei»
tm sete: a gri*l-tlii.|iieza nilsabotât»,
viuva do grno-Juuuc Sorglo; o Jo-
\en grão-rtuqu.» Sérgio Mlclulloitch;
os dois filhos do grão-iluq uc Ser;;io
Mlchallovltch;: os deis filhos ilo

grão-Uuquo Constantino: Uor c
Dmltrl; o ri llio dr. princesa Pa*
lei, uma religiosa o um cozi*
nhelro ua confiança. Foram todos
lançados vivos em um poço ile uma
mina. Depois aiToniessaram so-bre ei-
les barrnies o prnncllOes, <• por cirna
kcrozeno, pegnnilo-lho togo. o grão-
duque Dinltri — narram algumas
testemunhas — entregou a alma a
Deus, como um santo dn sua fé; re-
confortava os seu., companheiros de
agonia, oxhortnndo-os a bom i-.iorr*i-
rem, Rezava eni voz alta o cantava
preces orthotlo:.as.

o archi-duqtío Sorglo, que raa a
que mais so debateu, foi morto a 

'ti-

ros dc pistola.
Ksses restos, graças ã intervenção

do general Janln, foram enterra-los
no cemitério onhotloxo de 1'ekln.
Apenas o corpo ilo grüo-duquo Sor-
nio. aiiiaiio iv familla real da servia,
foi romottldo para Belgrado.

rr,:".r;:°rrr. rO Vôo AO POLO NORTE

ri-lo Correio, mnls 11*500 iier par.
Kcmct(ci»-Nc cntalojj-im illtiH(rndon.

Grátis para o interior a quem o» so.

licHnr.

Pedidos a

JULIO DI* SOUZA.

TEM TOSSE 0 PEITO DOE ?
Tome.,.

A morte sutbsia áe um padeiro
Achando-so enfermo, u ' 

pudclru
Avelino Kcllsbdrtp Pli-cs, brasiloi-
10. ile 2|i nnnos tle cílatln o mora-
dor om s. Matheus,' foi ti. portaria
da Santa Casa, afim (le consultar
uni dos médicos.

Estava o doente sentado num
banco, quando foi accommettldo de
um ataque, que o proátrou morto
ao chão.

A policia tio 5" dfsírielo resis-
trou o oceorrido o fez 

'remover o
cadáver de Felistíerto para o Necro-
terio.

Àggressões que a policia
ignora

Hontem, n noite, a Assistência
prestou soecorros ao .sapateiro Mar-
quês Josí» Borges, de 11 annos ilo
eilaile, solteiro, brasileiro, o- mora-
dor á ladeira tio Barroso n. 2(i. e
á nacional Maria Silva, ilo 20 an-
nus tle edado, solteira c residente
íi rua Viscóndo ile ltauna TH.

O primeiro foi aggredido, a faca,
na rua em que reside, o a ultima
ini nggredldtt, a guarda-chuva, na
rua Estacio (le Sá, próximo á rua
S. Carlos.

Do nenhum desses factos a poli-
cia teve conhecimento.

victííCTdosIrens
A MORTE DE UM IMPRUDENTE

— Xa estação ilo Campo Grando,
catava parado o irem -ilo carga M 1,
afim tle receber carga, quando o por-
tusuez I.uiz' Pinheiro Xavier, ilo 28
annos ile ccladc. solteiro o residente
ã estação tle Sunla Cruz, resolveu
passar por debaixo tle um dos va-
gões. Nossa oeeuslSo, o trem poz-so
eni movimento, ficando o Imprudente»
debaixo das vu.las que lhe cortaram .
o corpo ao meio. Os restos moraes)
do Infeliz foram .recolhidos ao necro- .
terio do cemitério de Campo Cirande, |
onde aguardara a .autópsia,

FICOU COM A PERNA DIREITA
ESMAGADA — Xa rua Figueira lie
Mello, próximo ao Viadueto tia Cen-
trai, o operário ilo Arsenal dc Guer-
ra Adolpho Ferreira, ile 30 annos tle
edade, brasileiro o morador á rua
Burgos Monteiro 511, foi colhido polo
reboque n. 1.210.). nue ora conduzido
polo olectru-ii numero 150, da linha
'•Leopoldlna", dirigido pelo motor-
neiro Luiz Ferreira Caiado, dc rogu-
lamento n. 3 . 

".-lã.

O infeliz operário ficou oom a per-
na direita esmagaria, tendo siilo in-
ternado na Santa Casa tle Miserlcor-
úlu, depois tle recebei- os soecorros
da Assistência.

A policia do 15" districto registrou
o facto, abrindo inquérito a respeito.

UM ABALR0AMENT0
NA GUANABARA

13 CONSEQÜENTE NAUFRÁGIO
I>A LANCHA "SARGENTO FOR-

TVNATO"

Apezar do sigilo com que as auto-
rijados aduaneiras proseguem no in-
quorito aberto afim tle apurar um
desastre oceorrido, ha dias, no itUo-
rior ila bahia. conseguimos saber que
se trata do itbalroamento entre as
lanchas "Sargento Fortunato" o
"Francisco tle Sá", umbus da Al
fali (lega.

O desastre se verificou, lia dia-x
quando a ''Sargento Fortunato". .le
serviço do ronda no registro "Vigi'

.ante", atravessava a bahia próximo
a ilha Fiscal, levando á seu bordo o
guarda aduaneiro . Ângelo Garci.i.
indo so. chocar com a lancha "Fran-

cisco do Sá", que regressava ilo bor.l ¦(

do encouraçatlo "Minas Geraes". tra-
zemlo a seu bordo o guarda Mario
dos Santos.

O choque foi violento o fez co.il
qno a "Sargento Fortunato" submev-
gisso em poucos minutos, isio depois
de ter a sun guarnição passado parai
a outra embarcação, náo havendo,
felizmente, nenhum desastre pessoal.

A lancha ".Francisco Sá", qne foi
recentemente adquirit1* para os ser-
viços ila Alfândega recebeu pequenas
avarias na proa e casco.

Registrada uue foi a oceorrencia. a
guartla-morla da Alfândega entendeu-
oom o sr. Lisboa Serra,lnspector ila
AKandega, fnzondo-lhe sentir a nece-"
íldatlc fie subníetlor os mestres tia
Alfandiga á exame pratico, afim de
evitar possíveis damnos no material
fluetuante.

A commissâo inter-alliada

Pnettmatoí Godoy
\ nJLCEÍ^CIDilJ'
{ BaftnT^nini,'""'¦''£.""'r"'''" '""""Yhm—Wk
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KR.VCOS, AM3MICOS, «IUE ZVECESS1TAM DE TJM MEDICAMENTO
*FERHUG(NOSO IOHO-rHOSPII.V!AUO, USESI-"

Í0D0-FERR0L GODOY

| MJios, Pentes e ¥ig£ts tíe totkos typos, Superstrocturas |
| inetaliicas, Locomotivas, Miàâs a vapor, de 1

S. ?*. JOHN ÇQfKf Ritt 1
ÚNICOS REPRESENTANTES |

F. de Siqueira ScC. Ltd. 1
] MA MgíHO BH MAEÇ8 31 •• Tel Kerte 2830 |

jQ».e:3
Quereis a saude rto vossos filhos?
Quereis vól-os fortes e sadios

Dae-lties o

VERMICIDA CRUZ
que S o melhor remédio para ex-
pulsar cs vermes (lombrigas),
que uão os perigosos inimigos da
saude das criai.gas.

Depois de o usar, as crianças
tor-.iam-se alesres, o somno soce-
gado, desapparecendo as convul.
soes,' coiteas, etc. Drogarias o
pHarn-<aoias.

Ruâ do Livramento. 72
rei/) correio, sseoo

y)/\j-1j1jVM*,*i-«. - —*¦ ** ** ^At%**********+^*.*,^M*s—

Dr. Alves da Cunha
(DO HOC-PITAL S.O OOAO 3APTISTA)
Syphilis o molostií- doü o?3ãoc génlto-

urlnarlos. Con-ultorio: Uisconde do Inha-j-
r\ 82, próximo á Avenida. Das 10 !'* ás
:-3' hora*. Norte 4.1 (54;

Qun mio. na officiha sita
Joaquim Silva 30, examinava
pistola de sua propriedade, (
rulheiro Antonio li. Cardoso, mo-

j rador a. rua Marechal Niel.ii.yer 3.
fez com que u mesma detonasse,

I indo o projéctll alojar.-SO-!ho na
! coxa direita.

A policia do 15"' ilislricto regis-
1 

liou a oceorrencia, fazendo medi-
car o imprudente serralheiro no
Posto Central de Assistência.

são
Km uma pedreira e:;istente na

lagoa IVodrlgo .do Freitas, o ope-
íario Eduardo Josj du Silva, mo-
rador naquella localidade, foi yiotl-
ma tle uma explosão, íieando -quei-

mado cm diversa*; partes fi'6 corpo,
pelo que teve us '.soCfíorroé tlii As-
sistencla.

(.£-.-,

Pauladas
A Assistência prestou soecorros a

Manoel Lopes de Mello, morador á
rua General Pedra''138, que apre-
sentava contusões diversas pelo
con/,'. conseqüentes de uma as-
sressüb; ;i pão. O.o 

* ri u o fôva' victinia
na rua H. ^uiz Gonzaga.'

A polixia 
"o soube da oc-

correncia.

O CASO DAS REPARAÇÕES
LONDRES, 10 (A.) — Affirma-

so que foram improficuos os esforços
para conciliar a opinião dos chefes
dos gabinetes francoz e Inglez a
respeito ila questão das reparações,

Espera-se, entretanto, quo o secre-
tario d'1'lstado norte-umericauo, sr.
Charles Hughes, que estã em viagem
para esta capital, possa encontrar
uma formula qun ponha de acoordo
as chanceUarias da França e da In-
glaterra.

— A commissâo á qual foi en-
treguo o estudo do caso. chegou a ao-
cordo quanto ás garantias que a Al-
lemnnba deverá offerecer para oxe-
cuçuo do plano don poritos. o riunl
confere direitos eguacs a todos os
palzos signatários do Tratado de Ver-
salllos.

OS N.UIOXAt.ISTAS AIiTjEMAES E
A CONFERÊNCIA INTER-

ALIJADA

BERLIM, 19 (A.) — O grupo na-
clonalista do Reiehstag fez publicar
nos jornaes sympathicos aquella cor-
rente politica umn. nota om que se
mostrou contrario â Conferência das
Potências Aluadas, ora reunida em
Londres, julgando prejudiclacs ti. AI-
lemanha a execução dos planos que
os peritos internaclonaes apresenta-
ram á Commissâo ile Reparações.
A ASSISTÊNCIA MUTUA ENTRE

PAIZES, NA LIGA DAS
NAÇÕES

GEXEBF.A, 1!) (A.) — E' conhe-
cido o texto tia carta dirigida pelo
primeiro ministro da Inglaterra, sr.
Ramsay Mac Donald. na qual este
estadista e:,;iõe a these ingleza a
respeito da assistência mutua entre
os diversos paizes,' a qual serft prpxi-
mamente -objecto do deliberação por
parte de uma das commissoes da Li-
ga das NáçOes.

O sr. Mac Donald suggere a idéa
ile ser convocada uma conferência.
á qual concorrerão os delegados de
todos os governos, para elaboração
de um plano de reducção de arma-
mentos.

Naquella mesma carta o sr. Mac
Donald chama a aitonoão para a cir-
cunistancia dc que a reducção dc
armamentos faz progressos na Ame-

rica do Sul.

ipe

mulher fie certa ed.i.le: está muito |
bem tratado. Entro ossos fragmon-

tos ha ainda (macabra nomeneluttl- i
ra!) com pedras preciosas calcina-1
das, pedaços du roupn queimados, |
li placa ilo cinturão du czarovltch, I

bbtdcs de uniforme, objectos ilo pio- '

dado, entre os quaes pequenas cru- j
zes e dois rosário;;. Tuilo Isso turma

uma massa ile restos humanos, ar-

gamasaadoa com sangue coagulado.

íi' horrível.
"Depois ilo llldiscrlptlvcl carniça-

ria da casa Ipatief, onde a fumilla
imperial estava prisioneira do So-

vlot tio EUatcrlnenburg, os corpos

sangrentos, desfigurados, foram tran-

portadas, todos vestidos, para unia

floresta, a curta distancia das ulti-

mas casas ilu cidade, Nosso local ila j
floresta, os corpos foram despidos, i

esquartejados o em seguida qual-
mados, Sem duvida, procçílou-se n

esta horrível operação com todo o

açodamento, tanto quo os cadáveres
não foram despojados de tudo que 

'

elles continham ainda ilo prcclouo.
E' assim que na oceasião tio exame i
desses destroços humanos, fez-se uma j
"lista" de todos os fragmentos, con- 1
stantes do 313 números, relativos!

tanto a pedaços dos corpos como a j

jolas e peças de Vestuário quei- I

macias,
"Em Ekatorlnenburg foram ape-

nas massacrados os membros da fa- !

A proeza dc Amundseh
(Cunummlcntio eplf.iolar tl.-i Cnited

Press)
LONDRES, junho d.*. P.)—. Uma

lias maiores aventura*) do inundo —
o vuo através tio r«'i!o Norto — ;;er&
brevemento Inlciiulu.

O capitão Roald Amunducu, o i-n-
lebre explorador norueguez, uulia-ae
om Spltsbcrgcn, no Oceano Arcllco,
prtsparamli) a sua lentaiiva do voar
dessa ..lo-.iliih ¦¦ ii Alaskã, cruzando
o .Polo, ein do-i.iío horas.

Amtindscn dedlooti a maior parto
do sua vidn .1 exploração das rcglOes

OASSUCAR

polares, lilateve no polo ,Sul o tentou
jã, som suecesso, cruzar, om aoro-
plano, o Pólo Norte, Talvez elle min-

I ni mais possa fnzer outra excur-

j são ilossii ordem. Amundsen põ;; em

| jogo. para o stiçccsuo do sua tontjt-
tiva do verão próximo — fama, dl-

i nheiro e a ambição em toda a sua
i vida.

Amundiien voarA quando o dia ti*
ver -I lioras de luz solar naquella:!
regiões, A distancia de Spitzljorgen a

I Alusl.a, através do Pólo, ,:• do cerca
do 1.7.1(1 Milhas, o.uo Anuiiidscn tf,it-
elona vonaer em IS horas de vóo. .• i
com urna purada intllrpcnsavcl
em ;:-!.

Ainda não foi annunclado o logar
da "atèrrlssiigo" em Alaska. Prova-
voimonte não so fará nenhum cslor-

ço para oseolliel-o antocjpaclamentc.
O explorador talvez se nâo preocupe
com Isso, antes do realizar o vôo
transpoiai', esperando qoe o sjlo de
Alaska osuja debaixo dc >;eu app.r-
rolho para escolher a cidade em quo
deve descer.

•Aiiiumlí.r-i! Curú uso dc tres appare-
llios construídos na Italia, c irá
acompanhado do um corpo dc* sulm-
listas noruegueses o italianos.

Spilzbergen (-. uma ilha do ücea-
no Arcllco, quasi a 700 milhões a

noroeste da extremidade da No-
íuogít. o explorador tenclona fazor
cinco etapas, partindo do Pisa, Itu-
lia, onde os apparolhos estão sendo

construídos, paru. Sliitzbergen, ondo

ficará, algum tempo, afim do acos-

ttnuar os apparelhos o u pessoal o

ás condições areticas c dahi seguir

para o Pólo.
A distancia de Spilzbersen a Alas-

ka ó do coroa do 100 milhas, mais
do que os aeroplanos são capazes de
vencer om um vôo, sem parar. Por-
tanto, unia dns tros machinas será
enviada antecipadamente, o, depois

Render á reducção do preço da | do voar coroa do 500 milhas na di-
rdeção do Polo, descerá no melhor
local (iu" encontrar. Esso apparelho-

lc ,'r.ri'i fornecimentos do essência o
generos do consumo. Os outros dois'
aeroplanos seguirão alguns dias tle-
pois, baixarão no mesmo ponto, afim
do tomar os fornecimentos o a tri-
pulação, lnnçando-so, em seguida,
através do Pólo, com rumo a
Alaska.

Uma reunião de «sineiros
A QUESTÃO DOS PREÇOS

CAMPOS, 10 (A.) — Renllzou-sc,

hoje, no Centro Agrícola desta cida-

tlc, uma grande reunião, presidida

pelo dr. Alberto Laniogo, secreta-

riado pelo sr. Antonio Peçonha,

Compareceram ii mesma cerca dc

300 lavradores, que trataram da

questão do assucar e do preço da

canna. Fizeram uso da palavra va-

rios oradores, que discorreram sobro

o at-isiimpto.

Ficou resolvido quo fossou, no-

meadas duas commissoes, sendo uma

para tratar com os uslneiros sobre

o preço fixo da tabeliã da canna, o

outra para ontender-so eom o pre-
sidente da Republica, afim de fixar
o preço fio assucar e pedir tambem

a de outros gêneros de primeira ne-
cessidade. Pensam os lavradores dos-
te municipio quo só com a reducção
tio preço de todos os generos podo-
rão

canna, pedida pelos uslneiros.

CAMPOS, 10 (A.) — A commls-
são encarregada do entendimento
com os uslneiros, pura fixar o preço
da tabeliã, da canna, não podendo
chegar a um acoordo devido ás idéas
divergentes entro os uslneiros, resol-
veu fixar provisoriamente o preço
do 60S000, até o regresso da commis-
são quo irá entender-se com o pre-
sldente da Republica sobre o as-
sumpto,

IVW«A^^VWSAVSA*VVVS-*yS/>*-VMV-^---^^ i

O objecto da expedição ó pura-
mente scientifico, Consistindo em eá-
tildar as -condições atmospherícas

| das rogiõjpa pola ron no ar e verl-
'ficar se ha alguma possibilidade do

0 hospital dò Acre tem j 
' 's

novos pavilhões
O dr. Carlos Chagas, dlrector do

Departamento Nacional de Saude
Publica, recebeu do tlr. Cunha. Vas-
concellos. governador do Território
tio Acre. o seguinte-telegramma:

"Rio Branco — Tenho o praxor de
communlcar a v. ex. que, hontem,
inaugurei, no hospital " Augusto
Monteiro", um excellente pavilhão,
nue mandei construir para a enfer-
niaria de mulhcrefi. e çrinnças e lan-
cei a pedra fundamental dc outro
pavilhão destinado á. enfermaria dos
pensionistas que vae ser cons-
truldo pela Associação Mantenedora
do Hospital, tendo ella deliberado
dar o nome eminente de v. cx. ao
pavilhão iniciado. A '.oromonia cor-
reu solemnlssima. Assistiram as ai-
tas autoridades o grande matrsa da

, população.

aérea entre a Europa c a Ásia ou
a America, cruzando o Pólo.

As etapas do vôo tio explorador
Amundsen são: Pisa a Zurleh"; 312
milhas, em tros horns: Zurich a Tc-
xel, 500 milhas, quatro horas o meia:
Texel a Pergen, 531 milhas, cinco
horas: Bergen a Tromso, H87 milhas,
seJs horas; Tromso a Spitsbevgctf.
forca do 700 milhas, sois horas:
Spitzborgen a Alaska. 1.750 milhas,
de IS a 24 horas, incluindo a pa-
tada.

Amundsen seguirá acompanhado
dos pilotos: tenente Rllser-Larsen,
secretario do Departamento po Avia-
ção da Noruega t; bastante experi-
montado em estudos polares: tenen-
te Dietrichson. commandunte da Es-
cola de Aviação da Noruega: tenen-
te Locatelll e subte-aeirte Orrvdabl.
aviador norueguez que acompanhou
o explorador, no anno paasttdo, cm
sua tentativa, mal suece*ti**-*., »
Alaska, atravfe do Pólo.

\
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T_E_l______E_G-__R,_A.__P_Ea:iCO
NAS OLYMPIADÂS

foram supprimidas nos futu-
ros programmas diversas

provas do penthlaton
PARIS, lü (A.) — O oitavo Con-

irresso «Ia. Pcdo.Aqfio Internacional do
Atlllellsmo, em «ua ulllma reunlflo,
resolveu supprlmlr dr« ¦futuros pro-
grammas dc penthlaton ua seguiu-
tes provas:: corrldu do resisto nela do
IÜ.0OU niotrosi oorrtditu por equipes
do a.oou metros o "urom country"
«ie íu.oo. metros.

BOX
PAntS, 18 (A.) — X„ match do¦box du classo pesos pesados das

Olyillpiadas, o argentino Perzio ba-
lou Clreathouse, imi-ta iimcrlcaiio,

Perzio fui classificado pura BOml-fl-
nal.

OVCM.SMO
VArtlS, 10 (A.l —- Devem ser Ini-

fiadas a -'! do currontu as provas le
ey clltjnio.

Dentro outras naijOeo «iue tomarão
parto nessas compotiçOea figura a
Argentina.

KStJKIMA
PAUIS, 11) (A.l — O e-Ri-imislu

hunguro. Posta, foi considerado ven-
fedor das provas Indlvlduaes dc es-
grlma,

ti argentino Casco conseguiu ape-
nas classificar-se nas mesmas pro-

TUMULTO NA CÂMARA
GREGA

A*T..l._."AS, IU (A.l - A sessão da
«''amara fnl oliela «i.' incidentes, ha-
vondo tumultos.

Os oradores que oecupurani ;l trlbu-
na oxcoricram-se mi suu linguagem
provocando .s-cenas dc puglliilo. linlrc
os deputados aggrfilklo.s, estão o cx-
rnirri-itro ria Marinha, .si*. Iviriacod, o
almirante Cadulidos u o sr. tíregorlu.

.i (is deputados oppo-lclonistus ataca-
o-aio vehcmonto o governo, contra o
«lual fizeram graves accusuçCcs.

NOTÍcÍ^DaItÁLIA
A P..im-ÍP.-i"..0 J)0 OPKI.A1UA-

IX) NOS LUCRO- INDUSTRIAES
ROMA, III CA.) — " presidente do

Conselho du Ministro:-, sr. benito
(Mussolini, recebeu em amliencia, unia
eom missão da l-'_-i_.'r-i<;iliJ Syndicul Kus-
rista Turlueza, i|uu o foi cumpri-
montai-.

O sr. Mussollni dirigindo a palavra
X referida commissão dissj quu o go-
vorno tinha garantido aos Industriaes,
dois unnos do trabalho Irumiuillu, per-
mltttmln-lhes «lar niiilor desenvolvi-
mento íis soas iiiilustrias, com provei-
to puru os ros|M.H*tiv.is ucciotl.stU--, <|UU
assim teriam os _'us lucros augmcii-
tados. 1'ortanto, na sua opinião, o»
Industriais deveriam comprehender
'que, no próprio interesse, deveriam fu-
zer com os operários tivessem uma
participação nu augmento desses lu-
«•ros o favorecer :i eu Ilu.. ora çao daa
«•lasses operárias nas suas industrias
c negócios.

NO MEDITERRÂNEO
'N-AJ-OiiES, l!l (A.l — Fundeou

nesta parte a esquadra ingleza do
Moditerruneo. Depois dc trocadas as
salvas «lc i>stylo, o eomniandaiite du
esquadra vi-ritiiu as autoridades do
porto, nuo horas depois retribui raro
ossa visita.

A HESPANHA'

mm**j*j*f^^0^^a^^*t*ssa^i*is*^s**i^^^i*ii4mt*om^^l^2

BANCO COMMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ EM S. PAULO
Capital Rs. 60,000:000$
Capital realizado. . Ra. 30,000:000$
Fundo do reserva . . Rs. 19,010:500$

FILIAL DO RIO nE JANEIBO
Rua da Alfândega 21

TELS.: N. 6434 o 6435

EM MARROCOS
»

As providencias tomadas pe-Io general Primo de Rivera
•MAURlD. 10 (A.) — o general

..,,'!. Uu Rivera uhesou hontom a
•Mclilla, sendo ull recebido com ma-
nife-tttuües do regosijo, não só norparto dou autorldadça locaes como«lu povo om gorai.

A' sua elifi-iidn, uchavani-so tam*uom aguardando u notável cubu (le
Buorra numorosos mouros.

A si os. serão offorecldas varia.-;festas. ,\ sua. esladla aqui será dc
curta dunii.:ào.

Iloiilein h. cx. tomou va-ila.-i providencias |«* caruot-, mili-lar, de accordo eom o e.-lailo-inaior
das tropas cm oiioi-ai;0es,

S. ex. munlfoBlase satlafeltoeom a altuiujão, cm sem], das for-
t'UH.

láni longa eonforenela «iu. teve.
liontem, eom o cioininuiidunt. 0111'¦lieCo das Conjns liespunliolus, fo-ram assoutuiliiH varltw pruvldenclii-do eurncler urgentes, 110 sentido de
ua Inoehtlvar a cam pan Ua <-ni auijuo
eombinada.

MADRI D, 10 ,.\.) __ ciiegam
abundantes noticias tio Marrocos In-
formando quo o sr. primo do lü-
vera, presentemente ali, iniciou a
retirada «Ias tropas liespnnbolas que«e iieliaviini 1111 região iiccidentul du
Madlav n orlenlal do Tlv.zluzu, com
o propósito do evllur outros Insuc-
celsos,

As IropoH dali i'ollradii.1 regres-
«1111 á_ siian primltlva-s |iosiq«õcs, o
ali aguardarão os reforços ueccnsa-
rios ao preencliliiíenlo dos claros
nbertos nos últimos onconti-os.

As.se_ui-u-.-i' i|tu- n jjunid-nl lílve-
ra organlüii prcsentcmenlu um ulu»
quu geral, após uma pequena trégua
paru, repouso das Iropuí).
o _--f_.no no i:\isii,1 .ii ka ri-

DKI,I1).M)I0 A* H.NI-.XIIA
MAIJIilU, ia (A.i — Annuncla-

«se, nesta capital, que «, flllio «Io
llalsull dc Mnrroeuíi protestou mi-
lenine fidelidade o dedlcaijão aua
liewpunlnió-.

Com esse .sen sesto. «'¦ vn_ eni'-
rente «iue o governo liespanlioi lhe
concederá «i Cullíiido na 'totiu, queíoi £üvornada poi- seu pao.

SITI-OSTOS DKS.\_Tril-S
LONDUI-H. III (A.) — Toda a

Imprensa divj-u capital divulgou',
nestes últimos dias, noticias «ie que
a. Hespanha havia Hoffrldu vários
revt__.ee. ei 11 Marrocos.

ísobru o assumpto foi entrevista-'
do o embaixador «Ia I-fcKpnnlin na
lllglulelTil. S. ex. desmentiu eale-
Knrlcumeiito essas informni.-ões, ae-
cresccnlaiidii nue as leCerhlas notl-
cius são fruto de uma propaganda
iniciada com u flrmu propósito «le
diminuir o prestigio da Hoeqianlia
no est run_ie.ru,

Coiitlnuii ,s. ex. diiieiulo que, ao
contrario, as tropas hespanhola: se
conservam cm magnífica disposição
ile í.--Jii.o,-ij£Ui-rdanc.o nion.ento uxíi-
do para envolver o inimigo, «le ac-
cordo eom o plano que esta sendo
1-Oí-ísuíi....ente estudado e traçado
Ijoio general Primo de Rivera, que
actualmentc _e aclm 0111 Melllla.

ESTA'n_ÍÍÂVEMÍNTE EN-
FERMO 0 ESCRIPTOR

PALÁCIOS VALDÉS
MAUltlD, 1M (A.l .- Adia-Sü ou-

ferino, em ostado grHV.ssi.no. u conhe-
cido escriptor e literário hespanhol
PalaclOB Valdés.

-.spera-se a .mio u rnuliKllto o d<-ü-
enlace fatal.

0 "^RFANTO^OI A
PIQUE

ROMA, líi. (A.) — ü navio que
foi a pique, nas proximidades ila
üha. Pantellnria, e ao qual nos re-
ferimos em telegramma anterior, é
o "Orfaulo", cuja tripulaijão foi
salva poi- uni vapor japonês*.

A CONFERÊNCIA' 
INTER-ALLIAÜA

*» ¦•—¦

Proseguem os trabalhos —
Algumas divergências

Os últimos despachos «Io Londres,
i-elcrlndo-sii aos trabalhos da Confe-
vencia Inter-nlllada sobro a mura-
toria rt Allomanliu, estuda ugora 11
toriliulu a adoptar.

Quanto á formula de pagamonto
«ias i-eparitQõoH, u ji ri meira commis*
são chegou aluda a um aecordo, lia-
vendo divergências sobre o projecto
uoiicodendo liberdade do acijí.0 a
ciidii unia das naijScs allladas para
cobrar como entender, o represen-
tante Inglcx lamentou esse Aesaccor-
du.fu-endo ver a gravidade futura.

A Imprensa dc Paris externa-se
tiillsfelta cum o curso dos trabalhos
da Conferência, mormente com u
apoio dos Estados Unidos ã tliese
franceza sobro «, modo de procedor
com 11. Allemanha, dado o caso de
novas faltas.

-Ispernm os jornaes franec-cs que
até _l ou '.'^ do corrente us chefes
duri d('l''^ai;õe;, tOlDCMll re,solu*:òeH de-
llnliiva.. fazendo desapparucer ai-
gUllH obstaüulon, Xota-se (jue os ]*!s-
lados U ulil un têm intervindo 110 sen-
tido de preservar a liberdade do
acijão da l.rnntju, us delegados do
yoverno Inglea nâo excluem a iilfa
da revisão do tratado dc Versailles.

us «lomiiiios Ingloües fazom-so re-
preseniur na conferência.
VMA rllOI-OSTA CASO SEJA CUN-

ceüjda a moratoiua a'
.\i,i,i:.h.\mi.\

LOXDFtütí, lil (A.l — Xa sessão
de liunlein da Conferência Inter-
ullliidu, «« sr. üwen Voun. propoz a
formula dn acfí&o ;i H**r desenvolvida
pelott allladot. nn rusu (]<. ser appro-
vada a, p.oposb.in concedendo mu-
l.lorla á Allemanha.

A prlmelni eommlssão, que está
estudando uma seriu de problemas
«innplexos uobru a. formula do paga-
mento das repanjôes, upezur dos lar-
gn>; debates havidos ali- agora, não
conseguiu por-ao 010 accordo sobre
o prujeelu concedendo liberdade de
avijiiu a. eada. unia. das naijfles allia-
das para pruceder cumo entender na
cobriinyu «lu «iue lhe «i devido pela
Allemanha,

o nrinlslru britannico, sr. Thomas.
que íaz parle dessa, primeira com-
missão, lastimando o desuecordo
existente entro os .seus companheiros
«ie trabalho, declarou que u caos na
Alleinunliii. será, muito maia espanto-
su que u actual, se os alllados nãu
conseguissem chegai- a um accordu
aatlsCactorio com us seus dGVodorcií.

<AMAAi*^MA^Vi^WWSil

UM ARTIGO CONTRA 0
REI VICTOR MANOEL

ROMA, JN (A.l — Na sua .-dl-
«;ãu de hontem, o jornal "La Você
Hepubblicana" estampou um vehe-
mente artigo contra o rei Victor
Manoel, fazendo a. sua majestade
acres censuras.

Por esse motivo, por ordem do
governo, foi suspensa a publieaeão
«io referido jornal.

Aproveitai.do-.se des_;e incidente,
os jornaes da upposicüo voltam a
atacar o governo, reclamando maior
liberdade paru a imprensa, na apre-
eiiii;ão da política e dos seus agen-
les.

0 assassinato do cônsul dos
Estados Unidos na capital

da Pérsia
TEl-l-ISA.V. IU (A.l ¦- Ni, nionien-

lo «-ni <|u«; tirava varias phottigrapliiiis
de templos religiosos, rm logar nãu
pei-iuitlido, foi sorprelicndldu o eonsul
noi-le-umoricuiiu nesta capital, major
Hobert Kmbrío.

A noticia Io.iío se espalhou, provocan-
«Io o ajuntamento do grando numero
de fanáticos, quo passaram a aggredir
o sr, Enibrie. Gravemeiitii .ferido, o in-
feliz pereceu no inciu da .nuiltldãú ai-
luciuada, vietlma de vários golpes con-
tra si desferidos.

O governu norte-americano jâ teve
sciencia du 'lamentável facto.

m
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NÃO HA QUEM NÃO GOSTE DE MUSICA .
NEM TODOS, PORÉM, PODEM IR AO MUNICIPAL OU AO LYRICO

TODOS PODEM, PORÉM, POSSUIR
UMA VICTROLA E DISCOS VICTOR

POIS HA VICTROLAS PARA TODOS OS PREÇOS
E VENDEMOL-AS A PRESTAÇÕES

Visite hoje, ou amanhã, o nosso estabelecimento, ou p de um dos íevendedo-
res de nosso material Victor, escolha a

VICTROLA
que lhe convém, e oiça, em nossas confortáveis cabines, os afamados

DISCOS VICTOR
TJNTCOS DISTRIBUIDORES

p^aul J. Cristoph Company
OUVIDOR 98 SAO BENTO 45
Rio S. Paulo

REVENDEDORES NO RIO
JULES BOEHfy & Cia.

Assembléa 71
CASA ARTHUR NAPOLEÃO

Avenida Rio Branco 122

fts
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A ARBITRAGEM LUSO-
ALLEMÃ NA QUES-

TÃO DAS REPARAÇÕES
m»"' *>'••

Ouvindo o sr. dr. Barbosa
Magalhães, delegado offi-

ciai portuguez — As sessões
do tribunal

LISBOA. Junlio «lc 108. ti'. P.) —
Ü nionliiiito «Um prejuízo., quo iiuh
furtun _au8ud-8 |iela Allonianhu c
uutoi-lriudea ullomfla antorlormenta ã
ilü-lHnmfio ila (juornt dattucllo pulz
«i r«)i-tii-iil. Istu .. untoa du I) «.lu
lllHl-IJU liu lülli. (lOVO HOl' CIXUllO 110.-!
termua «lu dlaposto nu puragrapliu•I" du unnexo uu uri. 21IS du Tratado
do VcrsulHcH, por um itrhltru nu-
meado polo antigo prealdento da
C'om'odor. i.So llolvetlcu, nu-, (.inata-
\e Ailur, u «|Ual, tendo aldu para esuó
tim uullultado pelu govornu portu-
RUez, nomeou o oi.naollieiro nuelo-
nal mr. Aloy.s da Meuruu, ulla per-
Honulldado no tOro e nu política
lilil.ssa.

As roparacOoti «iue nua aüu devi-
naa pul- prejul-ioa eaiisadoa iipiia u
«l«-elura«jãu «le guerra, OBunH, cumo
ae aube, fórum jú examlnuclua o jul-
giulau pelu entlilude cumpetoilto —
u CoiuililHNilo dc K«i)uru«:õca Inter-
aluada, tendu-nua aldo reconhocldo
nu Convênio do Spa, em 11120, o di-
relto a 0,70 do total daa Importau-
eina quo vlesaein a aer pugna pela
Allemanlia uoa alllados, a titulo de
repartujõe».

Nu presunto urbllragom trata-KC,
portanto, daa repara«;Oea dos projul-¦/.'M anteriores ú declaraijilo du «uer-
ra — e que tém oomo giiraiitia nu
aeu pagamento oa bens doa ulleniâea,
aeiiueatradus em Portugal.'

O delegado official do nosso pai_,
dr. BarboBa «le MH-UlhAos, que r«^eo-
lieu no seu escrlptorio, com a aua
proverblal Holleilude o jornalista, diz
que Cejs urganluur os prueessoa «Io pe-
«iiiloa «Io rculamagõvti pur prejuizoa
i-uuaadua uo Uatudo uu a partioula-
rea portusuezoa anteriornienle u !l de
íiuiryo dc 191Ü, nu mui' daa noastia
toolnííis, nos palüos Invadtdoa peloM
ullemãi-s (Uelglca «¦ Norto «Ia fran-
i;a), u apresentou-os ao arbitro, pru-
vando u fundamento «lua reclama-
«-.es porluguezas,

i; o nosso illustre Interlocutor,
upó.i uma puqucuu pausa, acereacen*
tou:

¦— O ^uvcrnu allemão, poi* iiller-
nieilio «lo seu delegado «ir. Ruppol,
rontt-j-tou a nieniorla u. <juu nú.s re-
gilleamoa, lendo ulnda o mosmo do-
legado allemão, noa termos du "pro-
eeilura," arbitrai, troplicadu."O governu portuguez — prosegue-- para sustentar us suas affirma-
tjGetí rie ordem ^cral, relativu-y aos
aconteriiiientoa do AugoJa e Monani-
bique, Indicou como testemunhas us
srs. eontru-almirante Alberto fer-
reira Pinto Basto.;, ucnrracs Xurtuii
«ie Muitos o Alves Roí-adus, coronéis
Eduardo Murriues,Domingos Patuelio
e Homii Machado, rapitãu dc mar e
guerra, medico dr. Vasconcellos e tíá,
tenentes coronéis Mala Mugulhãea u
tíosé Mascarenhas, major Kmncisco
«ie Aragão, capitães rtoiiue de Aguiar
e Antônio Rodrigues Marques, te-
nentes Alberto pereira, Julio doa
Santos, primeiros sargentos Américo
Jíoclia e Gentil H. Purtado da Silva
e o e.V-cabo Adelino (Join;ulves, des-
tas testemunhas fórum mandadas ou-
vir, uu reluijão de Loanda, por dc-
precada, us srs. general Norton do
Mattos, tenentes Pereira c tíailtoa o
sargento ftosa."As resumes, com cxccpí;«ão do
o.v-«'abo (loinjalves, que* se encontra
ausente eni Angola, loraiii ouvidas
de ¦; a !i do corrente, uo ritninal Ar-
l.itrul, .juntamente eom o dinamãr-
quesi .lensen .ex-soldadr, voluntário
do exercito colonial ullenião, quo fa-
zia parle «ia escolta que acompanhou
o «lr. _ehulze-,Iena, com «iiiein so deu
o conhecido incidente de Nuulilla, em
l'j de outubro de 11)1*1, testemunhai!
que foram acareadas com algumas
das nossas.

li, o «Ir. Barbosíí Magalhães relata-
nos o que disseram as testemunhas
no Tribunal Arbitrai presidido por
inr. «le Meuron.

— O sr. Alves Roçadas depoz sobre
os manejos allemães pura fomentar
a revolta dos indígenas nu tíul de
Angula e preparação dc sua invasão
pelos allemães, bem como das viola-
ijões da nossa fronteira levada a et'-
leito por elles.

"O coronel Eduardo Marques fa-
lou tambem dos manejos allemães,
das responsabilidades destes na re-
volta indígena o dos methodos ado-
ptados liara apreciação dos prejuízos."O sr. coronel Roma Af achado de-
poz sobre os manejos «Io ex-consul
Sclioss e «lo alguns dos membros ai-
leniães du Missão dc estudos quo
operou em Angola a pretexto do re-
conhecimento do traijado do linhas
férreas."O sr. coronel Domingos Patacho
falou do incidente do Naulllla, cujas
responsabilidades elle fora, em tem-
po, encarregado de apurar."O sr. tenento coronel Maia Ma-
galhães, que foi, -como se sabe, o
chefo do Estado Maior do comman-
dante Roçadas, depoz sobre os ma-
nojos allemães, violações da nossa
fronteira, e prejuízos causados por
allemães o indígenas no sul de An-
gola."O sr, major Aragão, falou dos in-
i-iilentes da fronteira e da forma eo-
mo foram tratados os nossos prisio-
neiros após o combate de Nãulilla,"O sr. capitão Roque de Águia:»
revelou ;i acção dos missionários ai-
leniães, de Cuunhania contra a so-
beraniu portugueza."O sr. eapitão Antônio R. Marques
«lepoz sobro os ináos tratos infligidos
aos prisioneiros portuguezes."O sargento Gentil depoz sobre o
incidente de Nãulilla, do que foi tes-
temunha presencial, na. qualidade de
oommandanlo daquelle porto em
1U1.1.

A Audição das testemunhas apre-
sentadas pela Allemanha' terá logar
em Berlim, na segunda, quinzena de
setembro próximo, perante o arbitro
o os delegados portuguezes c alie-
mães. Entre essas testemunhas cou-
ta-se o general Franek, commandan-
te dos allemães em Naulüla. us ex-
governadores geraes Seitz e Sehubert
e Vagcler, Eikoff, sargento Oster-
íuann o o e:;-soldado Jensen.

OS títulos brasileiros
EM ALTA

NOVA TORK, 18 (A.) — Os ti-
tuios brasileiros tiveram sensível
alia nas vendas realizadas, hontem
c hoje. na tjolsa do Cummcrcio.

UMA DERROTA DO GO-
VERNO LIVRE DA IR-

LANDA
LONDRES, ÍS (A.l — Telegra-'

phani de Dublin comiiiunicaudo queo gabinete do Esía-do Livre da Ir-'.anda soffreu unia derrota no pariu-1
mento local, "üail Eireann", que re-;-citou um pronto de caracter finan-j
cciru. anrescnladu pelo secretário da
1'u.enJH. •

0 ASSASSINIO
DE MATTEOTTI

..1M,.\ .VAO KOI l.NItlAlio O.SIM-
MARIO DK .-¦|,l\-

ROMA, 1» (A.) -- Aluda nãu toi
leito o suniniarlo de culpa du prnccj.
so paru apurar ré-ponisabllldadcs no
aonsaclonal crime de quu lul vi-
-tiniu o deputado soelttllnlu- Mat-
teutt!.

.Voa Inquéritos últimos uuuutnúla*
ruin-se provas Iri-i-fraguseia dc queMulieuttl foi realmente assassinado.

Aguarda-se com iiucledade o üm-
poiniento du deputado socialista ünill-
bonl, que dl-._e lem Importantes -o-
velai;òes u fazer sobre o attentado.

Hssas ilivlai'ui'<Vs soube-it„ o depu
tudo ".anibonl (lepeusoa lo Plaeeuza.

0 ACTUALG0VÍRN0 DE
HONDURAS

"WASHIXOTiiX, 
Iti (A.) — d go-Verno aetual de llomlnras. filho du

ultima rovolUçflo «pie ali «e verificou,
«•oiiMnuu as suua "demurcheH" culn
o propósito do ser reconhecido pelos
palscca «Ia Americu o nesso sentido
lem agido junto uo governu de Was-
hlngton.

O secretario du listado Interino,
lliterpretundo o sentir do governo
norto-nmerleano,' ucubu de commu-
nbiir ao general Tosta, presidente
proviRorlo daqucllu Itepubllca, «nie os
E. Unidos nãu reconhecerão gover-
no algum «me seja composto do ex-
chefes revolucionários.

Telegram ma prouoilcftlo de Hondu-
ras. uqul divulgado, iníorma que estu
altitude dos listadus ruídos da Ame-
rica não causou boa impressão aos
acluaes chefes do referido governo
rovoluclonarlo.

UM EMPRÉSTIMO A' YU»
GO-SLAVIA

ROMA. 10 (A.) —. Foram ihiiiu-
dus o estão iiuasi concluídas com bom
«'Xlto uti negociações para um em-
presumo du .uu inilli.es du liras á¦Vugo-Slaviii.

ii llaneo «.'oniniereiul encarregar-*.e-.i. «lc lazer a omissão nesta c em
uutras praças italianas.

0 ESCRIPTOR HESPANHOL
UNAMUNO EM PORTUGAL j

LISBOA, II) i.\.l - Ao ,|U1. w. I
diz nestu capital, o celebro jornalista!o escriptor liespanlioi, ,1. Miguel du
Unuinuiio, que ha tempos lóra depor-
tudo «Ia Hespanha pelu governo
general Primo «!«¦ Rivera preto
fixar sua residência em Portugal

Accrescontam us boatos «iu«' I
muno irá residir em Coimbra, eid
pelu qual sempre teve predilo

--• --- — "' ri"i r^*V "'j-^**—y

do
ndo

na -
ado

UM DESEJO DO GENERAL
RICCIOTTI GARIBALDI

ROMA, IS (A.) — Entro os pa-
pela deixados pelo general Rlcclot-
ti Garibaldl encontrou-ao uni «lo-
ctinientu no «itiul este pediu quo,
imundo talleccKsc, uão fo...c aeu
corpo CXpÒslo,

Bm conseqüência d,c»_u disposi*
çào do velho guerreiro, aeu lllho,
Pepjilno Garibaldl, tomou u delibe-
ração dc ser o eiitcrrumento ren-
lizado estu manhã, ii suldu «lo sol.

Sobre o poliu dc Itleclottl Gari-
buldl foi collocado um medalhão
com o retraiu de mui C8po.su.

OS I l.VKRAES BK RHVIOTTt
(;.\RU5.\LIII

ROMA. IU (A.l — Tiveram gran-
di' Imponência oi funorues «Io geno-
rui Rleclottl Garibaldl.

t) caixão rm que foram encerra-
«Ios os restos mortaea «Io Illustre ea-
bo «le guerra, fui collocado sobre
uma eurreln de artilharia, sendo co-
berto «uni .i bandeira dn Itallu, so-
liru a qual se HCliava depuHtu a cami-
su vermelha dos garili.ildino». I.i-
deuvuni a carreta os offlciues gari-
biildlnus quo flzemin as cuuipiinhaâ
cum o gcnerul, na. Itália, na Grucin e
ui Krunçu. Aii'á_ dn carreta se-
guiam o coinmandanle Maltisardi.
representando u rei Victor Manoel
IM, o sub-secretario da presidência
do Conselho, deputado Gi.ieomo Su-
ardo. representando o overno, o ge-
neral Pepplno Garibaldl e outros
membro., ilu família o soldados quo
tomaram pane nos combates «le
Domokns e da Avgonne.

Em seguida via-se um longo pres-
tilo de personaliiladi _ do todas as
classes sociaes.

Vario, carros traiu-portnvam as
luiiuiiierafi coroas enviadas de iodos
"s pontos da penhit-Uta is do exte-
rior. entre na nuaos Kilicnti-vaiu--.fi
ns «los embaixadores «ia DViinçu u «Ia
Orecla, eom largas fitas, nus iiuaes
se liuiu os seguintes inseriprò.'. : " \
l'rançu reconhecida a UlccIoRI Ga-
rllialdl"; "A Oreulii reconhecida".
Unonne prestito passou entro longas
fileiras do soldados quo so acha-
vam estendidas cm iodo o percurso.

l<NA-->*->*SAA»-V»W'»-»»**-%^VV.

UM CONVITE HONROSO A
DIPLOMATAS BRASI-

LEIROS
ROMA, l!l (A.l ti dr. Maxl-

iiiiuno dr l''i'.ii"ir«.do, secrolario du
Embaixada do Ilrasil Junto ii tíanlu
Si, reeebeu um convltu do Kslado
Livre «Ia Irlanda para visitar o refe-
rido listado, juntumenlu com o em-
balxador du Brasil. «Ir. Curiós Mu-
galhães do Azeredo, sendo ambos
hospedes «lo governu irlundez.

NOTICIAS DA AMERI*.
CA DO SUL

Nu -Argentina
A lU.VIvl-C.-O RO i*R.rvtTp.:iii;.ubi:rio
BU1-..VOH Allli;.-, IS i A. i —

Lnia divisão du ciquadra urgciitinu
Irú ngiiiirilur, em alio imi-, a ap-
pruxIniiiiiAu «Ia divisão italluna. cm
cujo capitanea, u couraçado ".San
Glorclo", vliiju „ príncipe Humlui •
to, cumholando.ti ate cslu porto,

yiianiiu a dlvlsãu Italiana estiver
para entrar no porto, ioda a es-• iiiailrllha da uvlaçàu «lu Marinha
levanlarú vóo, fazendo evoluções so-
bre uquolln, 111«'¦ o momento «!«¦ «l«\s-
embiiriiua do príncipe,
O r.VTKUCAMlHO COMMi:it.lA-i

i:|-i:.\(iH AIRKS, I'' (A, i - Se-
gundo os últimos dados dn gover-
no. o intercâmbio commercial ar-

. cntlno, no unno de lUSil, asi-enden
;¦ I.OUÍI.-ôS petjos, ouro, notiintlo-
.s«' uni augmento «le 27 I. i:i7 ..Mis
pesos, ouro, sobro o movimento de
192.,
A OUBSTAO IM APOSV.XTAIH)-

RIA HOS OPKRARIOS
111'KNOS A1RUS, III (A. 1 -Ila-

vendo n Caixa «|o Aposentadorias du
Operarloü iniciado u uppllcngão das
multas regulamentara» aos pu-
trões que t«''in deixado du pagar ns
quotas devldus, estes, pura proles-
tur «oiilra a medida da Caria «i"
Aposentadorias u tomar outras dro-
vldcnulius, convocaram uma graudo
rounlào para hoje, na Boíea dc
«-Oiuniereio.
Na Uoüria

políticos pkri.axos iu:.
portados

I,.\ PA'/„ 1'.' (A.l — Che.arain a
esta capital selo políticos peruanos
deportadoH du huíi Putria, em ronsi--
«liiencln do levanto quu mi verificou
ultlmunieulu em Ai-equipa.

lÜnLrevit-lafioH pelos ropurter.s. olleH
s" niaiiifesiar.uu eonlrurioa a polltl-
ca quu est.i desenvolvendo o sr. l_e
guia. a quem altrlburm quaJMudea do
iniperlulista.

Dizem entretanto, i>ue nãu inma-
ram parfn uo levanto dos .luaríC-S.
restrlcto a um pmueno uuimiro de
militares,

\ despeito de ludo. affjrmain «jue
n Peru' lem progrr-rfido muito UM
ira ultimes aiuiuH, espcelalmftt.ie na
tiua vida. oeonontioa.

i.Vfetii i»iiiln nas no:ss»4»<IHa_na rio
povo puruano <¦. a^nideeí-Tn o a^a^sa-
Ilio i' u rcCugit. iiiio i'ní*i»o.r«_p_i!n p»»r
p;irt<: a Bolívia, uu seu deííVrro.

COFRES NASCIMENTO
OS 1'IIKIKHIIMI..
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AMEIXAS AMEIXAS AMEIXAS AMEIXAS AMEIXAS AMEIXAS

Eil-as, exactamente como promettemos. Directo do Agricultor, The
Co-Operative Prune Growers Association, Salem, Oregon»

• U. S. A
A. V. S,

Deliciosas, sãs, frescas,
succulentas e saudáveis
VEJA O PREÇO!

UM KILO INTEIRO POR 6$000
Outros cobram de NOVE A DEZOITO MIL RÉIS 0 KILO

Lembre-se que não tentamos illudir-vos dizendo .il KILO,
J/_ KILO, V-2 \ KILO. Quantas vezes foi üludido por esta

classe de annuncio } e quando V. S. desejava comprar,
o negociante disse-lhe: "Ah ! o Senhor está enga-

nado, aquelle preço é para Vj KILO.

Quando Horatio Belt disser qualquer coisa num annuncio

pôde ficar sabendo é verdade.

Sabe V. S. que mais de 60 V/0 dos medicos nos Estados
Unidos da America do Norte começam a sua primeira

refeição, diária com uma compota de ameixas ? E' a
verdade. Indague a razão ao seu medico, e elle lhe

dirá como são necessárias para a saude taes fru-
ctas como ameixas, pelas vitaminas, ferro e

outras substancias que contêem.

COMPRE DEPRESSA, PORQUE «OSSA PARTIDA FOI
PEQUENA E A VENDEREMOS TODA EM POUCOS DIAS,

GÀSi DiS FRÜCTAS
HORATIO BELT
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^ RUA ASSEMBLÉA, 20><
Um Teleph. Central 1894

RUA CONSTITUIÇÃO, 37
Teleph. Central 1593
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O JORNAL — Domingo, Z& de Julho dc 1924

'O DIREITO E 0L_£,
JNDICADOK FORENSE

MlM.STKRlil l'1'Bl.lt'U
i'[toi'.'i;itAiitntiA 11 r-: it a i. uu

DISTRICTO KEUIIK.M.
Hédü — l.illliolo ala Côrlo dc Ali-

polliiçílu, 2'' uiidiir, á ruu. l.iil*-*. (lo
i'a.lliüc-i,

Prat-c.iiindoi* fíerul — Ur. André tlc
Kui-iii porolra.

Scirretarlii —¦ .\I. Antônio Teixeira
Júnior.

ClI.ADOItKS
Uc ratiialun.s — Dl', Adclniiii* Ta*

aurcs; ile Anseincs i; Evento — Dl'.
(.111 ÁUSUHto dit Silvai I" cio Ol'*
pi lli os — Dl'. WilBllIllBlull Vius ii'-
.Mello, cm ao.fu dc llcoilljtl, Htllj.ltl*
tultlo polo ali-. Jühc Sabota Vlrlato
du .Moclolrou; "" do Ol illlíãn- — Ur.
itíatil Camargo; I" do Mii-.-hs i'nlll-
iIiim — Dr, AuoHtlnho Porolra; -'
do Muümuh l-'alli(liis — Ur. Uller-
marido Çrusi; «lo Jlenoics — Di'.
Caetano lilstollliia.

I" procurador ilu rnzcnilii Muni-
a'l|nil — Ui*. Glirlstlano Brasil; 1!"
dltii. ali-, Josí- ilu Mlrundn Vnlverrto;
a" dito, (Ir. Johi- Álvaro-)) Borgortll.

IMtOMOTOUES IM.I5IJCOS
Primeiro — sol-vlndo pcranlo a

¦1" Vara Criminal — dr. Murlllo
l''oiitnlnhii. em kiiho do licein;ii, sub-
ugtlluldo pelo dr. Jullo do Oliveira
Sobrinho,

Sciçundo — servindo no Tribunal
du Jury — di*. Jonciulni li. Mafra
dc Luol.

Tertsclro — com exercício nn õ"
Viirn Criminal — cli*. José Suboia
V. ile .Uedclfos, aotualnionte serviu-
do na 1" Ctirailorla dc OrpliRoB, ;in>¦-
stituidn polo dr. AlErutlo TiiHcnno
lisplnola.

Oi.viHo — uoill exercício nu. 1"
Vara Criminal — dr. Luiz Pio Uu-
arto da Silva,

(Jiihito — rom exercício na 3*
Vara Criminal— dr. Edmundo Bon-
tu d.' Faria.

Soxdo — com exercício na -*
Vara Criminal —¦ dr. Francisco
Constant dc Figueiredo.

Sétimo — oom exercício na 7"
Vara Criminal — dr. Francisco da
Ru.-lia Lagoa Filho.

OltiiMi — com exercício na S"
Viuii Criminal — dr. Fernando Vil*
leia du Carvalho,

PllOMOTORICS 1'1'ltLICOS AU*
JUNTOS

1'i'ltneiro — ,i!>. Jullo do Oliveira,
servindo uctuulmcnto como I" pro-
motor publico o subaAituldo pelo -ir.
Ma.v Gomes de Paiva.

Segundo — dr. Alvura Goulart de
Oliveira.

(Itca-celro — dr. Francisco de A.
Firo-a ile Carvalho ¦• Alliuciuernuo.

Oiiarlo — dr. Alfredo Toscano
Espinola, .servindo iictualnienle eo-
mo '!" promotor publico u «ubslltul-
do pelo dr. José Pereira Lyra.

Quinto — dr. Annibal Machado,
em goso do lieonaju, substituído
pelo 'dr. Pedro Uclaniiire São Paulo.

Sexta» — dr. Altrodo L. Kei-nar-
des.

Sétimo — di*. Francisco B. Paru-
nhos Rebollo.

Oitavo — dr. Roberto Lyra Ta-
vares.-

JURY
Sei-ii julgado, amanhã, polo Tri-

bunal daa Jury; o aceusado Teletiiaco
Alvas Garaia. pronunciado pelo
crimu de homicídio.

A. aceusação sorá feita pelu -'"
promotor 'publico, (li*. Mu tra, >)<;
Laet, o a defesa do aceusado pelo
acadêmico de direito sr. João ita-
miro Netto.

CHRONICA DO FôRO
QUEIXA IMPUOOEDEXTID

O juiz tiu I* Vara 'Criminai, dr.
Leopoldo do Lima, julgou, impro-
eedentu a (jueixa-crlmo apresenta-
da pelo 1'iierellunio Francisco dc
Paula .Santiago, contra o (tuerella-
do Brnani do Souza Coelho Uuar-
le, aceusado de um supposto crime
do apropriação indébita.

TBIA ORDEM REQUERIDA
Permite o juizo da 2a Varal Cri-

minai, Antônio Jforetra da Silva
Impetrou unia ordem do ''luibeas-
coi-puK". allegando estar recolhido
ai Casa. de Detenção, hu ticrto de
um mez, sem que até lioje fosse ini-
ciada ti. formação da culpa.

O juiz solicitou as noeefssariats in-
formações a respeito.

XAO HOUVE PROVA
José Nunes foi improiiiinoiadp

pelo juiz da Ia Vara Criminal, pôr
falta do prova.

O aceusado fora processado como
Incurso no nrt. 356, combinado
oom o art. ".SS, do Código Penal.
¦DESirACHO QUE -CONTEM: BOA

DOUTRINA
"Não ,i>óVíc o tmiiujíiiunte

ila- mu credito desistia' (Ia
iirepaisnaaajíua."

fallencia do N. Clvctta. <iue sc
1 Vara Cível, a credo-

Xa
processa na a

PORQUE SENTIR-VOS VELHO ?
E" TAO FÁCIL TER A APPARENCIA. E
SENtlR-VOS MUITOS ANNOS MAIS

JOVEN !
Porque parecer o sentir-vos velhos an-

te- do tompo se ii tüo facit rouüqulrjr a
voí.-ia forço, energia- c rosistcnclti como
nòs tctiipu-- passados ? Encoplo uo cnso dc
sol'1'i'oi'des ilo i[tial(|iicr moléstia orgânica,
ai certo obte-nies os resultados conformo
inllliarcs (lc pessoas obtiveram, isto 6, ro-
lidiitilrlndo a vossa força, energia o mo-
líiui* tipptifciieia.

Cozei como os outro--; ide a uniu pitar-
macia o atlduirl um vidro do bitro
PH08PHAT0. 'tomai! uni comprimido após
cada rcrcli;áo o depressa vorlflcaroln us
benéficos resultados. Cornct-iao boje o tra-
lamento pelo BITRO PHOSPHATO.

Llvrac-vos desso cansaajo e falta dc co-
rasem e voltae novamente aos sorrliloti-
tes dias da vossa juventude.

Hos ie ferro galvani-
saios Gonnexões

Parafusos para madei-
ra, de ferro e latão

»
Comp. Nacional de Electricidade
Roa da Quitanda, 45

CORRESPONDENTE
Poftutrnei, italiano, stenodactylosraplío,

conhecendo francez, in-deí* o allamlio, com
pratica do trabalhos do escriptorio, ot'1'e-
1'bcc-sc, Cartas no O JORTsWL, a V, Man-
clnl.

CLINICA DE DOENÇAS DO nE*
CTVM _ ANTJS

Tr.-aUinae-ato c-apcoi.-al iaadolor da-,
HEMORRHOIDAS

nem operHçiiu.
Ult. RAÜI. PITA*VGA SANTOS

Paincia), 5t>, sob., ale 1 áa 4

Ca-
Ks-
Cu-

m-

e Ainiali-
art. UM,

nrt, 330,
Teixeira,
mento o
no urt. '.

ra Maria V. Itoiiianclll Impusnou
um crodlto (lc Atullba PI.icm, c,
dluti depois, um lli fleHtu mez, iiuau*
do jii, UMtaVtí sciidu processada, a lm-
pUKnUiJftO, veiu uriuollu ci-cdofii a
jiilr.o o rcriucrou a deulHtonclu d*
dita liniiub-uu.jãu.

ü Jiilv,, dr Cluldlno Shiuelra, au
tontur uonheulnjonto d(Miuellb pe-
dldo. proforlu o soBiiIntu despacho,
(|UU volu estabelecei' uma norma dl-
ví.rsa du seguida, utú hoje, cm ca-
soh IdonllooM;"Itialefcrldo, pontue, tu: c Indlvl*
diial a fiiculdado dc impugnai;!.»,
deduzida i|tie «cja pela fôrma 1'fO*
cessual dolormlnaâa pola 'lei, ma-
Ximo ituando oncorruda estivei' a
dlsctiseSo a respeito, como no cano
Vortcnt.:, estando a iiucstão nlfc-
ctada á decisão judicial, já so tor-
im do caracter colleotlvo, aífectan-
alo todos os credores habilitado**.
i|ucr ku voriflquo, iiuer nào, a pro*
cedoncln da nicsina Impugliaajão, e,
pois, licita não sendo sua retirada
pur acto exclusivo da Impugnante."

MEXOIl DKNVXCIADO
Pelo dr. Oliveira Sobrinho, pro-

motor publico, eni exercício na i*
,\'ara Criminal, foi hontem denun-
dado, como incurso no urt. -(17 do
('¦«ligo Ponal, Itaphaol Corrêa do
Souza, do l" annos dc edade, mo-
rador no logar Palmarcs, om Cam-
po Grande.

iusds que si:rão si"mjl\*
RIA DOS

l'\irain designados para amanhã
os stinimarloa dc culpa dos seguln-
tes acoueiinlos:

1'rimi'lm Varn Criminal
Quolxa-clrmc —- Quorellanlo,

Ml Xasscr; iiuurulladii, Kclippo
perlan, Idcui-ho no art.tl-1) do
digo renal.

Segundai Vaia Criminal
SummarloH — Artliui- Pinto

lielro, Incurso nu art. lilIS; Kzcituici
da Silva, incur-so no art. -tiii; José
Corria, dc Oliveira, incurso no ai-
tigu .'!'!.*>. n. S. o .Manoel Gonçalves
dos Santos, incurso no art. 331,
n. -, todos do Código Penal.

Terceira Vnra Crlniijiiil
Summario —r l.uiz Malhias Con-

dor. incurso no art. *íli7,
do .Magalhães, incur.io uo
do Código Penal.

Quarta Vara Criminal
SuiiimarioK — Adolpho Oomoa da

Silva. Incur.su no art. -Uti: Juynio
Furtado dc l''.'iriu, incurso no ar-
tigo _tiT; J.eonor .Masüa. incursa no

parasrapho Io: Gracinda
.Maria Etelvlna do Nasci-
Virgínia Ferreira, Incursos
117, do Código Penal.

1,'iiinla Varn Criminal
Suiiim.arlos — Antônio Pereiro

Monteiro, Incurso no art. 207; Salel
do Cuuto, incurso nos arts. 331 o
330. c Oruzinibu Corroa Pinto, ln-
curso nu art, 331, do Código Penal.

Si-timu Vnra Criiiliual
Suiniiiariii — Antônio fiandeira o

Albino Pereira, Incursos no art. 2<VI
do Código Penal.

Oitava Vara (Jrbuiiial
Suiiiniiarius — Alderico .Maniues

da Custa, incurso no art. 330, pa-'•¦ '"* Vlctorino Braga, in-
curso no art. 330, paragrapho •!";
.. .a...! i ";'ilir.-i, G OUtrua, til"
üursos no uri, .,! I, cj lícuLu Mu-
noel floK íáanLua, hicurüo no urt, U5ü,
do Código Penal.

EXPEDIENTE
COBTU UK AP-ÜUJIjAÇÀO

4a Cama ra
Suii a presidência do sr. desem*

ibargador Angra dc Oliveira, r-iccre-
tariado pelo sr. João Luiz Pinliei-
io da Silva, chefe da 3" soccão, in
terino.

Compureceram os .srs. desembar*
gtttlores Machado Guimarães, Cesti-
rio Alvim o .Moraes Sarmento. lis>
tove presente o dr. .André de Fa-
ria Pereira, procurador geral (lo
Districto.

JUI-G.ViMJiXTOS
'* llalieas-eorpiis"

X. .">."-'o d — Itclator, desembar
gador Ccsario Alvim. Paciente, Ja
cob Sohuvrez. — Foi denegada t
ordem.

X. 5.237 — Relator,
gador Moraes Sarmento.
Bstovam Alves du Moura,
negada a ordem.

X. 5.238 — Relator,
gador .Machado Guimarães. Impo-
trante, dr. Álvaro Campiuta, cm fa
do Guimarães. Impetrante, dr. Al-
vor dn paciente Antônio S. dc VaS'
eoneolloi». — Foi concedida a oi*
dem do dia.

X. ,"..212 — Relator, desembar
gador Ccsario Alvim. Paciente, Ho-
norio Kiboiro dos Santos. — Cou-
oeúcu-so a oi->deni. para. Informa-
ijões do dr. juiz da 3a Vara Cri
minai.

X. 5.243 — Relator, dcsctubal*
gador M. Guimarães. Paciente, Alt
tonlo Moreira dn Silva. — Concc-
deu-sc a ordem, para fnforniaijõcs
Uo dr. juiz da 0* Vara Criminal.

X. ,"1.211 — Helator, dcsoinbar
gador Moraes Sarmento, lmpetrun
te, dr. Justlno Carneiro, cm favor

Raul Bondoville,
ordem, parti intor-
juiz da ¦1* Vara Cri-

FOROi
*mmmtí>mmu)mmi>mmmtímemLha

gruo mCiliu do art. DOU do Codltu
Penal.

N. 8,060 — Itolulor. ilouembar-*
gador Machadu Guiniarãcs, Appel-
lan te, dr. Leopoldo Dlnlx Júnior:
appelladon. Kíimiiiido Woodcoclt c
dr, Paulo Ocleuzc. — XcgoU-nc
provimonto.

X. 0.973 — Relator, dcsornbur*
gador Machado Oulinarfies, Appel-
liinte, Alfrotlo Martins; appeilada, a
Justiça, — Di!ii-«o provliiicnfu, pava
Julgar prcHcrlpta a aouao,

llcclujnnrilo
íí. 3 — Relator, desembargador

Ctmirlo Alvim, Reclamante, Jaynie
du Bourbon. — Julgou-sa proce*
dentai ai reelatiiaijão, pani condo-
ninar o rco-reclAinanto no grão nic-
dio dos arts. 18 o 20 do decreto
n. 2.110, dc 30 do setembro üe
looii, combinado com o urt. 02, pa-
ragrupho 2", do Codlgu Penal, o
com o art; 30 do decreto n. 1.7S0,
du 27 dc dezembro de 1028, expe-
dindo-so alvará de soltura,

PASSAGEM DB ACTOS
Áo sr. desembargador Macluido

Guimarães — ***, 0.084.
Ao sr. desembargador Moraes

Sarmento — Xs. (1.S07 o li.029
EM .MESA

0.008, 7.000, 7.009, 7.U1Õ,
7.02S c 7.031.

COM TUA
ti.015, G.S78, li.018, G.571 c

Xs.
,021,

A. PEDIDOS

dcaombai*-
Paciente

— Foi de-

desembar'

do paciente dr.
Concedeu-se a
mai;õcs do dr.
minai.

X. 0.215 —
gador Cesarlo

Relator, dcsembitt'-
Alvim. Impetratilc,

.loão Ferreira da Silva, em favor
du.s ptn-ientcs .Manuel Joaquim .liar-
roso o uutrotí. —* í/uiicodcn-üc a ur-
alem. para inforniai-ões do .-a-, ma-
fechai chefe dc policia,

X. 0,030 — Relator, desembarga-
dor Cesarlo Alvim. Appellante, Joa
«mini Gonçalves Loureiro; appella*
da, a Justiaju. — Nogou-so 'pl*o^i-
mento.

X. ti.liJS — Relator, desembarga
dor Machado Guiniarãcs; appellan-
to, Marcello Maria de Jesus; ap-
pclladii, a Justlija. — Deu-se pro-
vimento, para julgar prcscripla a
aceão.

X. ij.tiS2 — Relator, desembar
gador Ccsario Alvim. Appellante,
Salvador M. Alvim; appeilada. a
Justiça. — Deu-se provimento, em
¦parte, para condeiniiai- o appellante
no irão medio du art. 31 de lei nu-
iiieifc 2.321, dc 1010.

XI. li. 711 — Relator, desem liar-
gadiir ladmundo Itego. Appcllatnc
Pccn-o Scarpatti; appeilada, a Jus-
tlçal — Xegou-se provimonto.

N. là.90'1 — Relator, desembar-
gador Machado Guimarães. Appel-
lauto, Celestino Quinhões; appeilada,
a. Justiça. — Deu-sc provimento,
liara julgar prcscripla a acção.

X. G.020 — Relator, desembar-
gador Cesarlo Alvim. Appellante,
Antônio Ribeiro X"unes; appeilada,
a Justiça. — Xegou-se provimento

X'. 0.932 — Relator, desembar}
gador Moraes Sarmento. Appellante,
o miniasterio publico; appellado,
Francisco Vieira Borba. — Deu-sc
provimento, para cundcmnat- o réo
uo grão 11111111110 do art. 30ti do Co-
digo Penai.

X. 0.913 — Relator, desembar
gador Ccsario Alvim. Appcllantc, o
ministério publico; ap-pellado, Hono-
rio Ribeiro. — Deu-sc provimento.
para condemnar o rco appellado, n.o

Pacheco Drum-
provimento, una-

Xs.
0.031.

ACCOltDAOS I-TBIjICADOS
Xs. 0.012, Ü.IÍ20, 0.810, 0.SS9,

0.903 0 0.082,
COItTI", Bli APPKIJliAÇAO

8a CÂMARA
Expediente do alia 18 de julliia ale

III2I
Sob a presidência du sr. dcscin-

bargailor lülvlro Carrilho, secreta-
rindo pelu dr. Cícero Rranl, clicfu
du t" secção. reuniu-se. liou-
tom, a Quinta Câmara dc Appella-
ção, lendo comparecido os- srs.
desembargadores F/dmundo Rogo,
Carvalho c .Mello, e o juiz convoca-
do Nabuco do Abreu.

.il'i.gami-;ntos
.Vggruvo-i do petição

X. __Ô — — Relutor( Ucsôíubai*-
gador Carrilho. Aggravante, Luiz
Aragão; aggravada, The Atlantic
Itcflning Company of P.razil. — Xc-
gou-se provimento, contra u voto
do rolator, que provia u aggravo,•para mandar oncluir o credito do
aggravante nu paeelvo da fallencia.

X. 200 (Justificação) — Relator,
desembargador C. o Mello. Ag-
gravante, Antoniu Guines Corrêa;
aggravado, Jofio
niond.— Xeguti-í
iiimomeiito.

X. 27o (lmpugnação dc creillto)
— Relator, desembargador _. Rego.
Aggravante. João Alves Pereira; ag-
gravado, !•'. Rodrigues. — Dou-se
provimento, para que u dr. juiz "a
aiuo" reformo o seu despacho c
mande incluir na fallencia u cre-
ditu do aggravado. unanimemente,

X. 230 (Inventario) — Relator,
desembargador Carrilho. Aggravan-
te. Rita dc Azevedo Xctto; aggrava-
dos, Indalcclo Gomes da Silva Xet-
tu. Invontarlante do espolio do fi-
nado Virgílio Gomes da Silva Xet-
to, o o dr. curador de orpllüos, —
Xegou-so provimento, unanime-
mente.

X. 233 (reinvindieaçSo) — Rela-
tor, desembargador Carrilho. Aggra-
vanio, a massa falllda da Compa-
nhla dc Seguros "Prcvisora Rio-
grandense; aggravados, Lino José
Rodrigues e uutrus. — Negou-se
provimento, unanimemente,

X. 2 10 (reivindicação) — Rola-
tor, desembargador Carrllli.u. Ag-
gravante. Balduino dc Castro, II-
fiuidatario da massa fallidu de C. A.
Ferreira; aggra vadots, R. Pctcrsen
<t C, Ltd. — Dou-se provimento,
.para que o dr. juiz "a nub-*' refor-
mo ii despacho aggravado o julgue
improcedente a reivindicação, man-
dando classificar o credito do ag-
gravado como ehirogruphario, una-
nimemente.

X. 111 | roilUi-graçãu lie posse) —
Relator, desembargador C. e Alei-
io. Aggravante. A. Sampaio Ribeiro;
aggravado, Joaquim Pinto Xoguoira.
— Xão se conheceu do aggravo,
por não ser caso desse recurso, una-
nimcniontc.

X". 172 (reivindicação i — Rela-
tor, desembargador Nabuco. Aggra-
vantu, dr. Djalma Monteiro dc Fa-
ria; aggravada, a 'mu/asa fallidu da
Companhia Nacional do Seguros dc
Vida "'Cruzeiro d" Sul". — Negou-
so provimento, iiiiiinlmemcnto.

X. 1!i_ (rüintegruoiiu *•-•<-' posso) —
Relator, desembargador Carrilho.
Aggravante, José Francisco da SU-
velra; aggravado, Abüiu Josú do
Andrade. — Xão se conheceu do ag-
gravo, por nãu ser caso desse rc-
cursu, uiiaiituiumonic.

X. (Requcrimciito-dc.-i.itencial —
Relator, (lesombargador Carrilho.
Desistentc, Raul Cainaru Rangel:
aK*_Tíi,va(lo, irranoiisco Pereira Mi-
riindclln. — l''oI liomolugada a (le-
slstcncla, unanimemente.

SORTEIO
Au sr. desembargador lülvlro

Carrilho — Carta testemunha-
ve! n. 53-5; aggravos do petição nu-
meros 303 e 30S,

Ao sr. desembargador Kdniundo
Rego — Aggravos de petição nume-
ros 290, 301. 30-1 e 309.

Ao .sr. dt.'.-ieinbiirçadoi* Carvalho c
Hello — Aggravos de petição nu-
meros 2ii-t. 300 o tliin.

Mi^SA
Agm;avus dc petição 205, 307

311, 312, 313 e 310.
l»LBLRA<;AO

A o3i".i "0,01*1 dc petição '*_¦, !
0,a«3, 11/', 107. 19S, 221, 213,
259, 2S2 C 283.
PROCCRAUOIUA OFJIAI, DO DIS-'IRíCrO 11". D URAL
Expediente do alia lil ale jaUUu ale

111-11

,0 exmo. .sr. dr. André de Fa-
ria Pureira, procurador geral do
Districto Federal, deu parecer noas¦seguintes processos:

Conflicto dc jurisdicçào
X. S — Susciluntc, o liquidante

da firma Marques, Pacheco & C.
Rajcurao crime

N. 1.002 — RoeoiTonte. TlieO-
tonio Ferreira Gomes; recorrida, a
Justiça.

X. 1.0.0-1 — Recorrente. Leandro
du Xascinicvito: recorrida, a Jus-
tlajá,

Appellacão cjlvcl
X. 5.00,1 — Primeiros iippellan-

109, Wintei-, Ross & C.; 2" appellan-
te, Companhia lüdlfieadura; appel-
lados, os mesmos.

X". 11.405 — Appellante. o juizo
da ú' Vara Cível; appellados. Edu-
ardo Bastos de Simas e sua mu-
lher, Carolina Menezes Slnuus,

X. 0.160 — Appellante, o juizo
da õ*1 Vara Civel; appellados, Ro-
ajolpho Ridway e sua mulher, Anna
Ferreira Penna Ridway.

AppcHanào crime
X". 7.U2-1 — Appcllantc. Mario

Gracic Bernardes; appeilada, a Jus-•tica.,

Uma exposição de flores em Pe-
troiolis

*L'iiiu. Idéa lançada pcliiii OuluniitiiH
do "Jornal de Petropolis": u reali-
zuçãii unnuul du uma exposição du
llôrotl na Iluda cldado serrana. Eu-
nlcc, um espirito dc eleição, lança a
Idéa!

"tierlii uni estimulo paru os flori-
cultores, ou meumo pura os parti-
ciliares que amam esso cultivo.

ü resultado pecuniário sorla paia
us pobres o o prazer da vista o do
olfato para os quo U'•>¦¦-tàeiu u, vcll-
tura du visitar ossa exposição.

Poder-su-ia criar um promlo para
aquelle quu expuzesee iiuilor quan-
tidade o mais bellas flores.

Petropolis, quo jã. ú uma "corbeil-

lu", so prestaria mais quu nenhum
uutro logar, para festa tão bella 0
du tutuu proveito !

Quundu estive em Amsterdam, tui
visitar uma exposição de rosais om
Rosltoup, pequenina cidade que lhe
fica próxima.

A ãrea oeeupuJa pela exposição
estava coberta por uma tela branca
u fina, circurndada dc grades pelaj
quaes su enrascavam roseiras ílo-
ridas.

tintrulido no recinto riqtici com os
sentidos perturbados pelo perfumo
suavu dc todo esse. roseira!. O cn-
canto do conjunto nãu se descreve,
nem u pensamento alcança.

¦Havia roseiras com flores dc iodas
us cores, cm grupos, em grinaidas,
om costas, espalhando-se pelo chão
como um extenso tapete, brancas,
roscas, côr de uuro, vermelhas cia-
rus, escuras, cm todos os tons, lur-
mando o conjunto mais encantado:-,
mais deslumbrante, que tenho visto.

Depois de uma estadia dc duas
horas, sahi desse recinto embriagada
de perfume e de belleza.

Fascinada pelo que tinha visto
voltei ao batei que me conduziu, com
o coração repleto da mais suave dus
Impressões boas. Ainda hoje con-
servo nítida, a duce visão das rosas,
dus lindas rosas Boskuup. Fui cum
essa doce recordação, que mo volu
a idéa, quo podíamos fazei- a. mesma
coisa. As nossas flores não sio uic-
nus bellas '.

Xão seria uni encanto, nãu soria
fácil faüOr-se unia coisa egual nesta
linda cidade '.' Digu mais, essa 0S|)0-
sicão devia ser feita'annualmente.

Xão seria preferível passaf-se ul-
gumus horas nesse recinto florido,
em troca das passadas uos cluba dc

jogo u dausa V"
Por que nãu corporiflear, não fa*

ze
Lm petropolitauu

31.0,

. 10-1,
2 18.

Plrapora
*5STAJJ0 im MINAS liKRAKS

Já u publico uu habituou a liii,l>,*
tcucla com que a opposlção au P.
R. Mineiro deste município, de tem*

pos a tempos volta a remexer csl.t

questão do ultimo plcllu municipal
aqui rcullíudo, paru o qual não cn-
contraiu apoio UUH meins legues.

X&o obstante a indlftercnça du to*
dos que aqui vivem, satisfeitos com a
administração publica o <:uin u ofl*
entaçuo política que ahi estão, tlc

momento a momento, apparece um
choramingas a clamar que lhe cs-

pollarum os direitos c que olle fl quo
devo ser ludo aqui.

Oeatii voz, coube ã sorte do sonliúi'
Antônio Cesarlo da Rocha, que a fai-
tado melhores elementos tornou can-
didato de seu partido, vir, por um
diário carioca, cantai- sua elegia,

pelu facto dc lhe não terem dudo as-
sento im representação legislativa
do municipio. isto 6 um direito sou
o nãu dã direito a que algucm se
desvie dc suas oecupações para uma
resposta.

A urdidur.i, porém, de seus Corre-
llglouarlos, do quo liiconsclotitomon-
to so lcz eco quando, por outro Ia*
murltts, procura attlnglr quem, invés-
tida ale elevada fuucção social nãu
púde descer até ella, obriga uma ros-
posta. Iüsta ü apenas a seguinte: No-
nhum membro do Partido Republica-
no Mineiro de Pirapora faz constar
influencia- direutit uu indlrectu para
que seja proiellada a decisão dos
recursos interpostos du reconheci-
mento dc alguns dc suns oorreliglo-
narios cuiuu vereadores á. Câmara.

CunsciVi dc sous direitos u I'. R.
M. dc Plraporu, sempre, reverente
da-ante dessa augusta corporação de
justiça quo é em todos us tempos um
grando patrimônio murai du uusso
Estado, espera que a sua decisão llie
venha rcafflrniai' o dever de, sob a
direcção 'lus exmos, srs. presidentes
da Republica e du listado, continuar
prestando serviços a este município,
Para u que não tom poupado c não
puttparã esforços.

Pirapora. 17 ,1c Julho de 1921*'.

Josú ,'iiai.iiJiii Fei-iiiiiules Ramos.
*> *-»«*-** m

A carestia do pão

Livraria Leite Riieiro
i

As medidas de cinergencia. lorua-
das pelo governo pura attenuar a
carestia du. alimentação c que reco-
bidan foram pelu publico com cuco-
mio.;, visando os principaes gêneros
alimentícios, deixaram ao desampa-
ro um artigo de consumo forçado' —
o pão.

Os punificadores vão. assim, ludi-
realidade, idéa tão sympathlca V |bi'lando u consumidor: não augmen-

taram u preço do pão, mas dia a dia
vão diminuindo-lhu o peso, o tama*
nho. li' uni processo grosseiro da
ganância.

Xinguem ignoiM que o trigo con-
sumido no Brasil >'. na. sua quasi
totalidade, dc procedência argen-
tina.

Como achar justificativa paru que
esse cereal panifloado custo em Buc-
nos Aires lo e 30 "" menos i|Uo no
Riu? Xão se poderá argumentai- com
o custo du transporto, ticcresoido os-
to com u dispendio da nioagcm. Sa-
be-so perfeitamente que o primeiro é
insignificante, e uue para alllviar o
"..Ui-i-tu da, moascni* u Lriyo cm iíi*âo
l>.iga um Imposto de entrada muito
ia lueno, u que 11;"•, siiccede ú. fari-
nha do trigo, que é altamente one-
rada com a importação. Fsta tribu-
lação pesada sobre a farinha de tri-
go foi estabelecida para proteger a
industria mottgelra entre nós, e esta
protecçao, como v natural, visava
tambem um beneficio para. o custo
du trigo paniíieado. Lista dualidade,
porém, sú eo .*Câ.lÍv,oii em parto. On
iiiüiplios íro.j;n.i do bonefiuiu d;*,
íí randa rcducijKo nu impuntú sobre u
Lri.^o eni yruu, mas u consumido;'
não sentiu esse beneficio, porque o
pau vem sendo reduzido a pi*"-

Será, num futuro proxi.no, o grau- I ^f,.''° 
' "l080 

,•*•** ,^. 
° c''üSll'"

I mídOi- paga-o muito mais caro du
que sc a farinha fc-ss" importaria. I".
a provai tem-se na differença .1 *
ciisK.0 do pão cm Buenos Airos e. nu
itio; l;i, -lo u 50 "]" menos que aqui.

A quem attribuií- a carestia du
pão? Aos moageiros ou aos íianlflca-
dores'.' 10' provável que a ambos. Mas
o governai, cum os ,scii« intuitos lou-
vaveis dc minorar a aspereza da si-
luação alimentícia do publico, nãu
descurará o caso, incluindo nas suai-,
meUldori dc emergência o caso do
pãu, que está sondo pago pelo con-
sumidor com enorme desfalque para
a sua minguada receita,

Uma, acção quo concorreria para
allonu-ar esse ponto da carestia ali-
menticia, seria a adopção du pão
mixto, auxiliando o governo essa no-
va viiriaiito da ixinificaçtio, u que
redundaria em duplo beneficio ceu-
nomico: para o consumidor e dimi-
nuição da. importação de trigo, o quo
representa, pur sua vez, uma redu-
cção na saida de ouro.

Qualquer gesto official visando .-¦
barateai, do pão teria todv a oppor-
tuiiidoxic u justificação, pois trata-
so dc um artigo indispensável oomo
a carne, o leite o outros gêneros do
primeira necessidade.

São Francisco, o porto ca-tliarí-
nense de maior movimento'commercial

Uos quatro principaes portos ca-
tharinenses: S. Francisco, Florlano-
polis. Itajahy e Laguna, foi o de .São
Francisco o dc maior m-ovlmonto
commercial no annu de 1922.

A exportação desse inagnifico pur-
to ascendeu :i alta cifra du 10.247
eoiitus de réis. estando collocado cm
12" lugar entre todos os portos do
Brasil.

As mercadorias iirincinacs foram
matto e madeira, sendo que esta ul-
tinia entra cum um terço du valor
total da exportação.

lncontcstavelmcnto tí. l'"i-aticisco,

pela sua topographia o importância,
tem do deslocar para as húuS águas
o commercio sul-brasliolru.

1-lm lõ dc março (Io 19 21) tlSlti*

gncl, com os m<*us irc.s sav.lns --oll-

dados, o contraio que elles, com muu
assoutlmcnto, redigiram criando a
firma Leite raii-Hro, Monteiro & C,
tendo uu ucelUiilo esta TliXTCAL
distribuição do ultribulçfles:

a um Hiaclo — "caixa u suas IV.*
niiflcaçaics, «upcrliitcndencla da lm-

porUiçflo c cxpurlaçio, depósitos o
escrlptorlo";

a üiitraa — 'fiscalização geral do
armazém e superintendência do sol'*
viço catalogar";

uo terceiro — "fiscalização u su-

perlnlendcncla das vendas cm geral,
serviço dc estabclccimcntus de ensl-
no publico e particular, expediente
du colis o alfândega".

a mini — representação perante
0 mundo official, quei* em actos pu*
blicos quer cm entendimentos sobre
interesses geraes da sociedade, recita-
mes, annuncios c propaganda cm ge-
ral", tendo sido em virtude destas
minhas únicas attrlbulsCcs que pau*tl

para o Norte,
lüm 1 do dezembro seguinte acol-

tumoj a fusão quu nus íoi propostu
u na uuva suclcdade fiquei coniinan-
dltarin, tendo esto ultimo vinculo
(losappurccidu com .*i inlllllti retirada
cm 15 de abril ultimo, colllu foi pu-
blleado no dia immediato, tendo o
distraio siJo archivudo na sessão de
S dc maio, ú.i. Junta Coiiuiiorcial,

-V casa continuou soli a dcnomini-

ção dc "Livraria Leite Ribeiro" por-
que, sem cspeoiacM proventos para
mim, essa denominação, pelos respe-
utivos contratos, ficou sendo proprie-
dado Ua anterior u da actual firma.

Ou livro litxa mulher cm liciliiu
sú tive sciencia depois do -mu appa-
reclmento, quando ou Já cra. codi-
uajiiiaiilnrlo, tal como publicamente o
confessou, pelo "Jornal du Coinmov
cir" dc 11 dc Janeiro, o ex-soclo su-
Hilário da passada e da actual íirniu.

quu isso executou.
Carlos U-ltc Rilaciro.

Rio. 17 do julho do 1921.
*- -»a» *»

Agencia Brasileira de Marcas
e Patentes

UCOKNISR A C.
Ouvidor, 79, sob, Riu. ti. Ucntu,

10. ti. Paulo.
r ¦»*•***¦—*t»i

Mineiito das mMm it estimais
BIOGASTRINA

(Comprimidos toni-digestivos)
Nome regislrado

Biogaslrina revigora a vitalidade sas*tro-intestinal em aíonia, fa/. voltar â
normalidade a secreçSo dos órgãos
digestivos que recuperam o seu func-

cionamento integral.

Biogaslrina é a vida du estômago-*» ...

Sanatório Rio Compiii';
Soffrendo lm bastànto nmpu do

umu dm>pep»w robóldu uom furte d- •

proauilo nervaiíu, resistente a. varlut.
lnuiiicntos, aouiisellisdo poa* -eJlvcc*

sos mudlcuSi recorri au dr. OuatAvu
ArmbrUHt, sob cujos cuidados rec-
ihl-nic im Sanatório Rio Comiirldo.
onde, iipúi is dlns «ie iruutiiuntii

physlCO e dietelico, collil OB lliclllo-
res resultados, l''alium-nic expres-
sftis ]iiiia pôr em relevo a graml.
coliljii-teliei,. do dl*. Ariubrust.

tícjatli, pois, estus ligeiras linlr.a..

portadoras .lu meu profundo re<:c-
nlKClmonto au ubalttitdu medico c du
gratidão tj-s distlnctas enfermeiras du
Kantiturlu, pela gentileza u sulieitud
com quo me trataram. Jamais oh,.
darei os dias passados nu tistialortu
Riu Comprido, cuja belleza local
tanto sc harmoniza com ,-a magnífica
organização du cuuf-ortavul catubclc-
cimento.

Rio dc Janeiro, 15 do julho Jo
1921. — l'rtlia do Klamcngu li, 122.

Antônio Ixapcs da-. .Sun/».,
-— m «a» ..

Economia de tempo e de
dinheiro!

Circuita res, ut ix-ILaa.*. alai preço, aanti***-.
cios, (itu., can minutos!

inttlC/OS:
5u uxomivIarcH d.a uma pag. S$-*miu

IOu exemplares de uma pag. 'íJOfiu
2011 exemplares dc uma pug, MJoftO
3U(i exemplares de uma wa. 15*5091)
¦100 exemplares du uma pag. l!)**000
500 exemplares do uma pag. '_'o.*tiüu
etc.

Dactylogr» jiiiia. Traduei-ôes. Eu-
dereçus para iodo o Brasil,

l.iii.-litiei- ,*. clu., ouvldur, 79, uobr,
Tulepliunc: Xortc, 1 nti i .

Devolve-se o dinheiro
a quem fizer uso du PKíToKA'.
ROUSSEI.ET e nfio alcsna-ar o rcui-
lado desejado. Mais do 15.0*') |v_H4aa
alue obtiveram optimos resu:t»<iotí ,;m
pouco tempo garantem a Incunteatavel
orflciiclll ilu PHirOIlAI. nOOSSELET em
todoí oí casai de TO.-Wr.-i, *,!! do.-i m^is
eminentes médicos brasileiros o estran-

i gclro-- ntloslain ser o PBITORAI.
UOUSSKLIOT " que supera todos o»
preparados. Leiam com attenção o fe-
lli et" quo acompanha o frasco. Kxlgir
o PEITORAL ttOtiSSKLliST, sem f|uy.
vos darão outro qualquor çuc lho OA
mais lucro na venda e que estra-fitr*.
vosso csn.omago, esperdaia^adu voom
dinheiro.

Malas e artigos de viagM
\ -Ctisa Slurlnlio" esta. timeode a vea-

i|ii Uc leio u ?fij atocV, por mera/a-- do
custo, tudo u que lm dc motior ean ohro
de lei. yuoin quizer tn* malas jupenore?,
tipruveltc u uccasilio. K' ua ruu selo de
Setembro, i58, — *SMn«el Joaquim rm
rinho.

Cumplido de SanfAnna
prot*. ile Dlrcilu Civil uti t.ialv-rTí-Kttelf,

I —- K-c. (tiiii Io du Março u. -.'o. — ?el.
X. I0ÜS — lli:.-. :ü\ 201)2.

Concurso de Quadras & Sonetos

de omporio do madeiras naciunaes, o
contro du uma industria que ha de
ter enorme influencia na economia!
brasileira.

Ligado ã Assumpçãu, pela via fer-
rea, cujo primeiro trecho á cidade
de 1'orto União já está prompto o cm
trafego, H. Francisco não só será o
oscoadoiro dc toda a produccão da
Republica amiga, como du trabalho
do Iguassu' o da fortil zona servida

pela estrada de ferro.
Porque essa ligação nu 1'urasuay

tom dc sei* fatalmente feita pelo un-
tigo traçado, o mais curto, o menos
oneroso, pois que quasi metade, da
linha férrea está já concluída,

¦Santos hoje cm dia já é insuffi-
ciente para attender as necessidades
do commercio importador u exporta-
dor paulista.

Servindo nào só "a ludo ,S. Paulo,
como a uma grande parto do sul (lc
Minas, Goyaz c Matto-ürosto, impôs-
sivel uer-lhc-á dar escoamento á pro-
ducção sempre crescente dessas rc-

giues, aeereseidu com a que vier do
Taraguay.

Paranaguá nãu pódc entrar cm
contronto, porque as suas condições
não correspondem as perspectivas
econômicas cm vista.

Resta, portanto, ti. iYaucisco, o
maior, o melhor c o mais profundo
portu do sul do Brasil.

O sou próprio apparelhamento niu
ficará pesado ao governo, que so-
mente terá dc construir os cáes c os
armazéns.

De resto todo o dinheiro quo a
União empregar nesse serviço será
largamente compensado, como c
compensado o labor dos quç cons-
tróein obras úteis e duradoiras.

(Do "Jornal de Joinville" — tian-
ta Calharina.)

Fica instituído n-cslu secção
mais um concurso literário c
este dc quadras soltas e sonc-
tos. As producções enviadas a
concurso só poderão ser lyricas
ou humorísticas. Não serão Lo-
mados em consideração os tra-
ballios que não forem desse »e- j
nero.

Só serão publicadas as pro-;
duceões julgadas interessantes, i

Endereço: Concurso dc Qua-
dras & Sonetos - Secrão A
Pedidos do O JORNAL — Rua
Paodrigo Silva 12 — Rio.

Prêmios: para a melhor pro*
ducção lyrica unia collecção de
lindos e escolhidos romí-inc-et*. o
para ti melhor produccão hu-
moristica uma assignatura do
O JORNAL.

DECLARAÇÕES

Curso Auxiliar de Preparatórios
Rua l.Q ác março u. >1, 8," aa*

dar.

A. 13.

Digestões difíiceis
METHODO HOJE KMPBEK.UIO PA-

ItA AS FACILITAR
Silo muitas as pessoas que soffrem

ilu vaioiníist». «endo a caxisa, aa mâs
digestões, acidez, dores, poso depois
das refeições, etc. Estas a licitam quo
com o usu <*° bi carbonatai t;oteri.jado
tom colhido admiráveis resultados.
Muito-; niedicoa tem fuuatataflu que o
dito bicarbonato esterlzado allivia o
estômago, fazendo dosaniia-ccer a hy-
poracirlci: qui* irrita o ir.Clairnia a mu-
cosa do estômago, 12' por isso muito
aconselIisHo, ;.yratiavcl o sâo. No noy-
so pain deve ser procurado o blcarbo*
nato esterlzado etaa vidros bem rcclia-
dos especlaes c não em caixas ou pa-
cotes do baixo preço,

500 rs,!
li' o preço d" uma pagina, dactylo-

Srapiiada. Ouvidor 79, sobrado.

DR. LEONIDIO RIBEIRO
avisa a ícuí clientc-i (|ue mudou ícu oou-
sultorto para a rua S. José. 10, onde è
encontrado d*i: U ás í hora:.

Veneravel e Arcíiiejüscopal Ordem
Terceira de lta Senhora do

Monte do Carmo
Xa ogreja ilcsta Veneravel Ordem,

a-calto-M'. hoj'-. ÜO alo i'ot'rcnta:. a"f>aia
ai. siinipliiosidaalo a* brillianlisiiiM dos
doinais naaaiii-, a festividade da Ka-
celsa Padroeira da Instituição, \. s.
dn .Monto dai (armo, a*ona a assisten*
ciii dos irfnfio.s (|uc formam a .Mesa
Alliiiinistriallva a- Sacristia, revestidos
ala-- insifíilliis carinclitaiia.-.

A iiaisía eaatrnriá ás 11 boras. pon-
lifieiind.i o In-jlsnc conunlssario da
Ordena, monsonlior dl". Fernando
ltan^ei da; .Mello, assistido ale viirlos
saecrdotes que eonstltiiciii «a paí-de*
aliar.

Ao ISvangclllO, (MX-uparaí a tribu-
na .-ajírada, .s. a-v. rcvuia. d. «loa-
(inini Mamede. laisp.» de Seba*lc O
erudito orador sacro, qne fará o raa-
o*-í>ri(;o da Gloriosa Virgem do Car-
mello.

Sob a resena-ia do -provc-elo maes-
tro jaadiü Antônio Komiialdo da SU-
va, c.ieellenio orchestra dc distin-
tos professora-.-, com a coopera(,*ão de
Bawiero-a massa coral c vozes, cx-
eeuturú o sc-aruiiite proRi-anima:"Prelúdio symplioiüco" — dc f.
Vittadiui; IntroltUb" — O. Oltrnsi;"Klrie et Gloria-' — dc II. BailUslie-
rn; "f.rndaaale" — dc I*. firleeliai-
elier; "'Salve Hefjina" — de Mlcliclo
Monalaa; "Credo*' — de. K. Seiíiatlini;"Offertorlum" — ala- t:. Aolpi: "San-
ctais', "Benedlcíua et As;nus Del" —
dc K. Sesaltini; "Commuiaio" — de
li, T'erosi; "Marcha final" — dc D.
Bailando.

.Vs 17 I - li(ira>. terá trdoin o "'Te-
Heiini ". a-aecutaiido a orclicslrn ')
seiíillnti' prii^ran-ma:"l'roludio sfnípbonlco" — dc A.
ü.iiilaaiant: "Paaais aianelienh'' — dc
O. llairi-a.aai. i- "Ta'-tVaaar. I.aaadamofs''

de I.. Botta/.zii. teriaainando a so-
lemnidadc eniaa o "Tanliitia l"'.r!*o"

ale K. Volpl. c "Marchia final" —
de li. Ravauullo.

Dc ordena alai carissimaa irmão
Vrior. a- cm aaaaaiu- da Mesa Adirdnls-
trallva, convido aos aao.-sos irmãos c
fieis devotos da Kvcelsa PadToeira
da Institoia^aa ii ahrilliaaiui-ena a>om
a sua as-dstí-racia- esle- -olemoes
tacto? dc a>ullo e KaV>i"il'ii-aç-iio da
E{í»*e-Bia Yirjj-cna do Carmo.

Seeretariii da Veneravel Ordcui,
cm 17 ale julho dc 1!):M .

O s-scretario.
l"£A>CL;CO BAEBOSA DA. BÚCBA

General Electric SocMe
AtUetica

ASSIJ.MDI.KA (ÍKItAI. I ,-ÇTK.Anii,.
DiVM',1.1

l'nra a clei-jão d" 1." c *.'," sucro-
tarlos, pode o sr. preaictento o com-
parccimetilii de iodo..; ns sra. .-,oci'*>:->
no 1m.*,ií dr. enstume, na }>roxirna-
lerça-fclrn, -- do con-enle, ás IS lio-
ras.

A. Irf-^rrtoldo do^ Santa-*-.
í Sr,On,Ui.n'ri cm exercício I.

Associação Protectora dos Cegos
Dezesete de Setembro

São convidados ns v*cia-. a com-
parecer a usscmMca -;a-ral fiiraordl-
liaria, lio.ic (2f)). â.-. M laontó. na
série social, ;i rua ncfll GrairKlirwi,
li*.', para tralar da rcfoi-m» ileu, c?.-
latmos.

Kio. lõ—7—.82d.
O *ac<:ro*t-ario,

Alamiro CosU.

Raios X liaunef. n
photosra-
pliia.-, da:

dociH-a- do cstolaiaso, inta-Sitino-.
pailmôcs. uoraçâo, riiv-. elo, — pa.*lodi:. ri:\ATfi nr: sorz.i i.opks.
prol*, alia faculdade. Preços modli-oâ.
Raia S. Jo-.õ *lí) — Dc *. íis 5.

LENHA
A üiclrou ciílHrn-t, falai**. at;hns r r»
iòr-ots, |iara (•¦n*-*»***' d« fnmillp, n pr*e«;©-a
raaíor^ci*». — \rciiam-*íí ^»¦í-i!•do^ pel«
teleiihoiac V. 038 — R. Alecria, 30
— Ft*tãn*vn, Mendes A C

OR. ESTEWIÜ REZENDE CURO AJA A
NARIZ K
OCVIDOS

El-nd.iuaili. i!»-< preM*. Wrr»sri--rt«-T:,
Or-i^iímawii, f*aiM*rt»wt em Bcriisu u

Nrnmniin* fm Yiafua
TRAI IIUO-URO.VCHO-EJSOPHA-

ajiOSIJOPIA

Tratamento eirurgleo da. -ja-ma. •>•*•
clinica do lire'. *aeiffcrt) o Sua üa-
cryocy.rtites loivarario ac Wett.)

Consultório: Roa i>j Carmo. 5, tem. Sk%e
Jos-0, de - *J i. Tel. C. LtfiQ. So»-

decaem mUeJa* Betei, Vexame, VUS-a
u, mtí-txLT*. a; sai.

¦r^^;r*azx-ttt-**r.zn:r^2^.itt^ttziti*.™
' 
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i .CONDEMNAÇÃO DO" G0R1LLÃ1
— - < «> i

Só existe no Congo Belga

<<.'«rrvnimI<**ifio dn rniK-ii Prc*«, por
Chiirl.sc AloCnnn)

liONDOBS, Junho (U. p,) _ o
IniiAu inulu volbo do homom, o go*illlii, e.-ün sob a aiiic-iiija ilo Imim-
nento (losaiiparlcSo ila tado ilu tona.
so nüo ho tomar qualquor medida
cum a prestem «|uo o ouho raquor, omau furto laço entro a criatura'hu*
mann o n kcu proxlmu paronto Irra*¦ •loiiiil, Horft tlcHtruiiio c quebrada aeadolu da ovolugflo du espoclo, dol*xandu oa "undámontallstna 

coranlo*
liiinoiito Honhoron do terreno,

Rooliuimndo rlsoroaaa modldoo do
pi-utei:i;ào aoa soiillaa, o.s r.ooloslstua
hrltnnnlcos uCrirmum quo ho oxlato
liojo iiiii bando Importanto, cujo nu-
muro nãi) vao nlí-iu do oom, ao, naverdiuio, nfio ó menor do olncoonta,
Ka.-n.i pouco.* oxomplarofi rostantaavivem nas floroatas do Congo Dcl-su,

Os zooloslstns que admittem o pa-reiiti-si-o do homem eom o gorllia
quitllfleum ilo aasuaslnloa osstis caga-
dus pnra oa inuaeus u podom quo o
Kovornu belga susponda aa lloongan
noa cnçiulurea. O gorlllu (• dc tloson-
vulvimento lento, c na niiinlão doa
üoologlslua, se o robnnho ora oxl3-
lento não Cor absolutamento preto-
glilu, dentro em pouco o unlco trago
Hubalalcnlo dn uaconrtoncln sclmloscndu liomniii aon1 a sua prodllocguo
;ir!o amendoim,

O JORNAL — Domingo, 20 de .Julho dc 1921

SENSACIONAL DESCOBERTA NA

Todoa Hiihom quilo ulCflollmonto
não iiurlndii.-i oh niolltea, mesmo rum
burla u toioiH-oa mooanloua; por lato,
ha niutlo no ompreuit u lumpuilit
oxhyilrlcn, quo não curta, própria-
mento, fundo o metal. Alem disto,
aão nocoBsarloa "tio centígrados, ca-
lor quo deteriora ua borda», quu tun-
dom, do niotol.

Um joven engenheiro francoz, üo-
ger, dOfloobiiu um proeeaso, quo rc-
voluolonara u Industria. Por melo
do nm magarlco oxhydrico — hydro-
gono o oxygono — corta o mala
tomperatlu ago com uma tomporatu-
ra aponitH do 2ã" centígrados, potlon-
do nor tflo bom dolialxo do agun co*
mo no ni- livre. A pequena ohaminu
peneira no inclui, como uma faca
na miinlclgn uu no Habito, segundo
um trago nítido, som Inutlllsiar ab-
nhsoliilnmonlo o reato da pega.

A iiliiinu oxpcrloncln foi com o
Hubmnrlno trance» "ijlborte", quu
nCunilou, om conaoquonela do unia
oxploBÍlo, om Toulon, lia 12 nnnoa.
J'nra fazer fluutuar na pcKadlaalmna
chapas, ompregou-aa o mogarlco Ilo-
gor, quo (Icstacuvn ns iliftorontos
pnrtcK, coni os molhorea roaultudoa.
bnatanini -lü mlnutna para cortar
•120 toneladns do chapa do ngo, com
15 ni. dc comprimento o 18m|m il«
cupeanura.

Dl/em ns scloiillstns que ri liivcn-
tor descobriu uma mlatura do gazes
cnpnz do aòpnrar o meaino destruir
a energia Intima atômica du metal
cm questão,

AFÉ GLÕgOO
— AVISO -

Afiendendo & extraordinária alia do preço do café cm
sião superior que consumimos em nossas lorrcfacções, somos
obrigados a alterar novamente o preço do Café "Globo", a
retalho, para 4$600 o kilo, a principiar do dia 2:] do corrente,
quarta-feira, inclusive.

O augniento acima, não representa ainda o valor corres-
pondente ás actuaes cotações do café, em grão. mas sim, do
da média do nosso stock.

Esperamos que os nossos amigos e consumidores rece-
bani com benevolência esse novo augmento a que somos for-
cados, muito contra a nossa vontade.

Kio, 20 de jiiího de 1924.
BHERING & C.

HARMONIUNS
para (WIMOI.L.VS K ISGllKJAS

Graudo variedade íi preejos reduzidos
"A GUITARRA DE PRATA.'

37 — RUA DA CARIOCA — 37

PORFIRIO MARTINS
RIO DE JANEÍRO 

(Remottc-3o para o intorior)
•»*N**Ni*,S»**^S'*»«*,V**y'"^'***»*>»\^'Si^^

FAM1 ji iiw&nwv}^
iiiiin JLiuiiini^Dj

deseja alugar uma boa casa mobiliafla, com preferen-
cia nos bairros de Santa Thereza, Laranjeiras ou Bo-
tafogo. A casa deve ter pelo menos 2 ..salas e 6 quartos,
além de todas as outras commodidades. Offertas sob
letras G. H., para a Caixa Postal 1.009, desta Capital.

fÜÇ^BRONCHITES 

"^-IIISI

Ksâoport^,
WTrí^^fe[mcAZ eu

astm

$ S E. £ ^r
Bronchítes
rouquidão

AbertaparaaTUBERCUIOSE
lãlMfCO GLYCO-CRE0S0TAD0

PO CHA BRAGA
TOOAS AS AFFECÇOESg

DO PEITO

OS SO-VIETS
E A CULTURA
... , mmt*0aammma

Froliihc-se a leitura dos gran-
des autores russos

Morreu l.onlno, nmi vivem oi anua
ii ti x 1 Ilu f<-M i- vivo sua mulher, ft.HO-
nhora K'riip»l(y, rtuo. como pon loiu-
pos ilu inurlilo, continua participando
ilo triihiiiiin dlctntorlul o eontinun ft
frontu ila Dlroeçílo das Escolas o lll*
hliothocns Publicas, uo lado do Com.
mlssarlo do Instrucçíio, r.unauhaniUy.

A olira douto n ila Hi-nlifirii Krn]isliy
tom do ficar inolvldavel, Conflrm-x-
ii algilinim noticias extraídas il i lm -
prensa russa.

a "Pravda" ile m do nbril ultimo,
di;! quo noa dlstrlctos <ln nussln Con-
trai (Orol, Kursk, Ttila, otc.) SO ","
ilim oscolns publicai! oncontraw-so
om catado Inmontavol, Nüo lin mil*
lerlal dc onalnoi ns mestres o ihch-
ii-iim rocebem monsalmonto do ", n_ S
rubloa, ou J- a 20 frnncoH, Com tã"
inoaqulnha Importnnoln 6 Impoaalvcl
viver; oh profesaoroa do mtibon oh
hoxoh abandonam na oacolns pnrn su
dodlonrom n trllbnllioa mais lucra-
tlvos.

A aonhorn Krupaky dlrlifo lambem
o.i nayloR do orpbfloa,

lia tempoa, tiunncliitpaky nomeou
uma oommlasão para iiuc- Inapocclo-
naasem nuuollca centro?. Eran com-
mlsf/lo publicou um rolaiorlo, une í»l
Inaorldo nn "Pravda" do l!) do abril
ulilmo. Por r-sse relntorlo ao 1'ic.ui
cri bondo ir1" Iodos os usyloíi do or-
pliuon estfio oni jtessinifls eondiyflPM
il«- hyglcnc. Por r.iltu «lc ícl-
tos. (iu "'" doa lnfellr.es nsylndos
passam a imi.p sobro ostelraa inlo-
r-tn.-j.

Nflo b-i bunlioM, nem lavnndcrlas.
Truliif: ns serviços, som excepção, cn-
tflo .i i:íU*b;o dus propHíiH i-iiani ¦'¦ ¦¦¦
Toda a classe de cnfermldadoa rei-
j',;i uos «isylo.s. Durniito " inverno,
ao ns caniponesea níin fornecem ¦>

; carvflo mi ,-i lenliil necessários para r.
eulcfaccSo, na crlnnc.is padcecm os
rlsores tio frin; apeiinü reslatcm ns
mnls fortes: e pases em pequeno nu-
11H.'I'II, tiii|i|I10 todllS ns .(S.VI.uln.-í ( S-
[fio dt-billtadipsinios, ili-viilo ú insiK'
tlelenela dn ,-iliinenlacão.

IC irritante, quo o próprio governu,
tlís|íoiuk' ilo inithoOH "tn foincntur no
estrangeiro a tnrniiiciln ilu orsanls-
nm-* i*nnimunisttiH, man tou Un utnn
imprensa em muitas cidades curo-
pcliK. e'delxii ao dcaampuro os mais
elementares deveres: ns da bonef.'-
concia publica, imiís fjuc n cadu or-
phfio asylado apenas so fornece l>'í
copec-ks por semana cum róis li
nossa liioedn) para sc alimentai-.

lüsla ini])ortnnoiii nao dá nem patvi
]);io, 0 ii roriuliatlo O. os directores doa
asyloa deixarem ip.ie as crianças mon-
<llKiic.ni pelas ruas e estrailnü ruraes
parii nfio morrerem dn Come.

Nfio sfio monos erficazea .1 a&alo
c iu-tiviil:ule da viuva l.enluo om nu-
tro ramo administrativo — o do cen-
sora. 13' esta dama c, t-eusor supre-
mn da literatura russa, isto sem fa-
lar nn imprensa, pm-nue na Ruaabi
lins déspotas vermelhos só existem
jornaes fíovcrna mon taes, orsâna oC-
fieíosos, QUO estão isento:; de cou-
aura.

A scnlinra ICi-npsUy fui não sô a
lusplratlnra. senfln quo n rctlne.tor.i
tln um ilci-rclii, inilillcadii a 10 de
abril iilllniü. no qual apparece um
indien de livros prohibidos â leitura
nu Icrrltnrln russo.

A Imprensii sovictlsln reproduziu
fi i*toRÍou esse deereto. Istu denota
,i grande cultura do paraíso commu-
nlsta.

í-lsse "Indico" c multo extonao, o
que nos..ininc lc -ii- " publicar ua In-
tppra. Daremos al.^ni*Hi»jOJTihas. Pro-
blbo-so a leitura, cm- contoreni ldéaa
nocivas .-in pnv» russo:'* A n ii;- I\«i ronim " v. :i " Ressurreí-
Cãn". de Tolsíoy; "Os dialm.s" o 'O
lilintii", i!" Dnslnyu\vsk.v: "Pnon c
ílllios" o "rttiilin". do Tuníniefí; va-
rias nbras de Leonldas Andrew, Ouu-
elutroff, Orlprorovlteh, o dc muitos
oulros eseriptores que são a glorlu

I d,i Russiii espiritual.
Kiíruram tamluMn no "indico" ;i ¦

i nbrna -los eseriptores contemporn-
i neos que sc declararam adversários
! iln rnminiinisiun Iniperantc. Publica-

cri,, ile Merach Ivovsky. Ivan Punln,
Ivan Clomolev, Balmon n outros, to-
dns residindo nn estrangeiro, foram
tambem prnbibldas da leitura.

Xoin us livros n 1'oibeton de solen-
cia escaparam A terrível viuva rte
Lenine, pols nesse terrível indico fi-
suriim ns üpusculos do professor
Lunkeviti-li, tão populares na Rússia,
i- que numa linguagem simples, ao
alcance Ja massa, divulgam coube-
t-i mon ins do astronomia, tícologia,
arte, as grandes descobertas da sclen-
cia. As obras históricas foram tam-
bem nrohihidas.

Todas essas obras, mencionadas no
I "Índice" furam lngo relirnílas ilas In-
i bliolheuas. Km compensação, permit-

(e-se a leitura das ninas tlc Lenine,
Zinovieff. Busarin e mais pensadores
tlu actual Kremlin, ..
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.0 magnetismo das manchas
solares

A doicobórta tlp* "ruins dlnbJII*
cos" ou "ralo Uu morto" fo» uoni nus
os cslilrllos ho lui|ircsslnuasscni -in
ponto il" no voltarem ns nttopijOoH
pnra uma serio lio fiietOH rcalliienlc
Intorossnntca, sem f.iiar Uns percal-
çoa surKlUns com a proocoupncllo Uc
sc eiiciiiitr.ii- a maneira Un respectiva
proiliiccflo, Km cniiip.'iisiii:*io, potlc-
mns voltar -is ullirif—proenvldamoii-!
te, protoulUus por vidros enfumnçn*
Uns — para c^^un raios quo o.Nlstcm
ronlmoilto o sem os nuaes nilo exls-
tiriaiuoii, n,U0 não nflo tllilbolIcoH, mns
illvliins — os celestinos ruins do snl.

13 preoecupomo-nos com as mau-
chás solares o com n hcii nuiRnetla-
mo, extiMni-ilinarlii deacoliertu nu--
acaba do Borprohcndor <i nHtronoiiiu
norto-umerlciuio llnllo, Antes, porém,
Ue explicar essa cuiiosa dcgcobertn,
traicmos de preliminares Indispen-
savels.

Quando Ualllcu, em uns, Uesco-
lirlu, Kracas ás suas prlnilllvns lentes,
manchas sombrias no disco radiOHJ
do snl, ünblos o doutos pilhcrlarnni
cüm o cimo, O Sol ora ntu corpo co»
leste o sn podia sei- imnuieulaUo, In-
corruptlvol, Aristóteles afflrmarn Is-
sn mesmo. Sc a Naturexa demonstra
vn o contrario, c rm,. a Xaturexa os-
lava errada... Porquo Aristóteles
níln se poilln cnsnnar.

Afina!, depois do inultus contro-
verslus, que t;inm nborreceram ao
pobre Onllleu, oa pedantes da é)io,-.i
se rcslifnuram n admittlr que o Rni,
sem que incorresse em sltunyão ver-
gonhosa, tlnlin realmente alsunitts
manchas.

Pabc-sCt liojo, f[Uo o appíirepiinon*
to Ue manchas no sol c plionomenu
periódico. De onüo em onze nunnii,
pouco mnls mi menos, o sol uppare-
co Inilenne resplandece rm totln n
sua pureza nri.stutellea.

I" n ôpoca da menor qilautlclaUe de
manchas. A ultima v--z i|Uc Isso so
verificou iful em IH21. Nos niinus se-
guintes, vC-m-se, poticn ;i pouco, n -
iippiirnccr ;i- maiiciiiis, cujdh nunicru
e tani.liilio iiltingem certo iiinxlnio.

Minllanto processos UolIcaUos, ex-
pcrlmeiiíiidiis, primeiro, nn laboruln-
rio, com 1'ócos luminosos. Ilude dosco-
lirlrn. ha oerCH Ue dez annos, que as
manchas do sul são verdadeiros tor-
velinlios do nuiterlii electrlsadn. Sa
be-se, noós u- valiosos estudos c tra-
balhos ilo Brundo Ainpero, -iue uma
corrento electrica oquivnlo a nm ni-
rau e qne ns purticulas eloctrisaUns
a,, fotoesuhcrn solar, cneontratulo-so
uas muncluis cm movimento, Uoveni,
naturalmente produzir os effeitos d -
nirau.

A nniilysu da luz solar havia por-
mlttidu determinar a intensiilndo '.o
campo magnetico das mnnchns e es-
tabelccer une. nara algumas dellas.
f-í-'*üi inionsitlndc «'* mal? dc solu mil
vezes mnlor do que a que, na supor-
ficlo Ua terra dirige para o Norte a
aá?ullui niiiintatla.

A recente descoberta do Maie ¦'¦
mais tloücitni-crtuntc. l*or cila. ns
manchas solares são magneticnnienle
L-nnstlluidas dc melo a attraii- u polu
sul do um nirau o a repellir scu pro-
prio polo -'il •- Iem, au contrario, a
propriedade exactnnienlo invorsn en-
ire as duas mínimas seguintes. Isto
6, nnze annos mais lardo. Assim, se
sr- consideram as manchas situadas
no heinlsphorin iinrle do sol, ver-s-3-
ú que. entre 1012 e 1921, que ellas
appareironi iluas h duas o. hssÍih un'.-
d:is. iem pu-laridiidc Invcrsn, seniu-
Ihautes a Iodos ns, seres vivos que
possuem eJoi-tii--ldaile contraria .

il ciclo das ínaiicbas solares, essa
espécie ,le gignntesca i-esiilraijãn ry-
Ihmlca nnc, pcrlotliciimentc, rompo o
ouro fluido da superfície solar, lura
realmciuc. não onze nnnos. mas vin-
te. Xão e de nnze cm onze aniiu.t.
mas de vinte cm Vinto annos que s
coisas se repetem. Knlro duas nmxl-
mas e duas mínimas sticccssivas de
manchas solares, lia a mesma dltfo-
ronca que entre o primeiro o tercei-
ro tempo, nu entro n segundo c quar-
ln ii-- um motor, (i sol é, pois. assiml-
lavei a uni motoi*. não ;t ilolrf Lcmpoíí,
mas a quatro tempos.

Qual a causa desses factos nssnm-
brosos? Xão se i-onbecc ,'iintla. lilles
aiii estão e i: o essencial, Para expli-
cal-os, como so diria em linguagem
judiciaria, a enquf-to prosegue.

ASPECTOS INGLEZES
*--*¦- *» ¦¦

0 romance do crime
A srn, donos — quiironiu ai,nos

prciiinlvelri — cliei,-uii a ü de Junel-m ,|c |i|2i), uo Hotel viuturla, cm
HllirrltZ. Kstavii Mim hh lu-rvns eu-
triiquecldus, Uiiranu- \,u!os aiilius,
ciuiiiauto seu marido sorvlru na
Kiici-ra, ella Iriibnilinvu excessiva-
monte, l-l, tiiiito produziu, quo con-
seguiu formar um pceullo c a.lqiil.
rir um pequeno boiei do viajante.-,,
quo entregou á. administração de sou
marido, quando regri-asuii innnelindn
dc sangue dns Irlnlielras, flxando-lhe
n ordenado de seis libras somnimo»,

1". o Idyllio matrimonial, começa-
do em linui, continuou a se desenvol-
ver com um i-ytlimo apreciável,

li sr. Jones era dócil o a sra. Joncs
fetlz.

Os negócios, pnréin, nem sempre
estfio dn necordo com a felicidade
uinJUBal. Os da srn, donos começa-
ram n recair ató entrar em bancar-
rota.

A sra. .(mies que teve a habilidade
de reunir um capital soube tol-n iam-
bem para fazer um entendimento
com os seus credores. Seus nervos,
pni-ém. fle.irum tílo abalados que olia
teve dc ir fortulcecl-os cm Hiarrllz.

No Hotel Victoria. a sra. Jones
freqüentava todas as noites o "hall",
or.de ia ouvir ns concertos da radio
tclephonla. Istn não -em importância.
Toclan as Ínfrloi.ag nun viajam po1*»
inundo uiivem tnnibem, ciiino um rn-
mor da rtn mpllcadn e turbulenta
cidade as notas do sem fio,

A todns as Inglezas, porem, não
acontece o que suceedeu á sra. .lunes,
que manejando o nppnrclliu da tele-
graphia encontrou um romântico
que sc enamorou pnr ella. o operador
dn Hotel Victoria.

Vaquler, era este " seu nume, nã.i
sabia o inglez e a srn. .loues. que í-
umn ingleza, o só Ingleza. tão pouco
snbln o francez.

Vaquler, porém, fez lhe vários si-
miar-s duranto ;» sessuo <¦ ilci»o;s coai
ii auxilio dn diccionario dos interpre-
tes, trocou alííiimns palavruH com a
srn. .ienes,

i> amor assim, com o auxilio do
diccionario. produziu resultado, tun-
ln que alguns dias depois a srn. .Ie-
nes e Vaquler passaram a viver jun-
ios uo llnli I IHJnn.

Jorfío San i. nuo paru ohijuh avon*
turas tinlia mais gosto que pnra es-
crevoi' noveMas, foz o inosmu «mu Vo-
uozh oom " mc-tUuo italiano ipio Kub-
stltlliu :< Mussol .

A .-ra. .Innes nãu parece multo ro-
maiilicu. Viiqulor, porém, fi um im-
muni annclirunlco, Abandonou o ser-
vii.o ilu llnl--! Victoria pari se entre-
•.mi* mais intimaniouto ãs offusõü.s
mudas do amor dn sra. Jones. lie-
polp, rjuaiulo oh norvos da sra. .Icnos
se 1'ortalece.ram um pouco, us Uui*
nnunilcs saíram dc Hlarrltz. 1'sssn-
ram tiniji nolto cm Uordfios, duas em
Paris, e nartiram logo nara Londres.
Ahi continuou a historia.

.A sra. .Imies devia sei- muito feliz.
pnls uni di.i estevo tanto lem-po cm
companhia dc Vaquler, que perdeu o
ultimo trem e nno poude regressar i
f-*ií;i t.';ts;i senAo na manhã seguinte.

fl sr. Jones com n seu admirável
espirito du. iiptiurtimldade. luivia sai-
iln pnrn Iruttir dc. assumptos do seu
interesse.

('oiiiii as opportuniílados so ropc-
Lom :''Hi"as vo/.es. V*ai|UÍo.' muilou-so
para o liutcl ilo casal Joncs. I-: se-
glilu u nnvella. A sra. Jones vivia fe-
li-, im seu pequeno hotel, o sr. dono',
piii-.-m. que depois ile uns tantos >¦>>-
pus de whisky tomava sal do frutas,
hr-bt-u Ulllíl nianliã, an hivf-s dn sal.
ostriolünina o, oomo ú natural, pouco
tempo tovo do vida.

Todo o mundo comnicntoti o siiici-
dio. S.'i a sra. .1 ¦-. feri.Ia pela per-
dn dc um dos seus elcliiontus de fc-
licidade, disse n Vaquler:

Tu eiivoncnasti! meu marido.
Sim: eu o m.Hei, por li '¦
Pois mi ir inalarei para vin-

g,il-o, redarguiu :i srn. .Innes. Tu s.-i -
bins qlle elle era muito bom e que
eu ern niullo toliz com elle.

\ srn. .rones, claro é. não inalou
Vaquler. (iorreu. porém, íis nulurldn-
des e referiu u dialogo que havia lido
com Vaquler.

Talvez não o houvess (tado se
um jiharmncculico. un ver nns jn'-
naes u retrato de Vaquler. o grau I"
amigo le Junos, ii bom iimigo que n
\;ti morrer, não tivesse reconlieclUo
nelle o homem que lin- prou uns
tantos granimns d-' eslrlchlnina.

RADSO-JORNAU

CALCULO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE UM
CIRCUITO OSCILLANTE
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n giaphlcn reproduzido aqui. cm
seguida, faculta a resolução rapina
e cum moda, multo mais promptii do
• im-, gernlmcnte, se tem conseguido,
do !)t*obloma do se oaloular o torcei-
ro elemento dc um circuito oscillan-
to, o comprimento do onda. pnr ox*
emplo, quando conhecidos ns dois
outros elementos — a sclt-iiiducç,ilo
(.¦ a capacidade.

Conlicccndu dois dos elementos do
circuito osclllante, obter-se-í o- ler-
celro elemento, lendo, na esc.iiu gra-
iluiida, o ponto de Intorsecqoo, nossa
escala, de umn rectn de junciplo dos
pontos eorretipot.deiUcH aos dois flr-
mcnlos conhecidos o lançados sobre
duas utitra.s escalas graduadas.

Suppunhnmos, poi- exemplo, qno
procurnssemus cunliecer o comprl-
mento de onda de uni eireuito os-
cillanle de ^ cunleslmos de "micro-
íurud" e de "..'i "iiiii-rolienrys",

Verlflca-sc, Immcdiulanicntc, que o
cninprlmentti de onda lido na escala
to dc onda "ão metros.,

Supponliunios, agora, que qulzes-somos conhecer a eupucld.-tdc a addi-
clonnr a nm circuito de 4 "micro-
lieni-ys", parn ublor tun comprlmcu-
to Ue onde !)Cü metros.

Vcrlfica-se, facilmente, na oscala
á dircila, quo d capacidade ncccss.i-
ria ¦"• ile s.ii nrilleslmos dc micro-
fnrad.

A CANALI5ACÃ0 OE ÁGUA COI
.TOMADA DE TERRA

.l.i uns .temos referido á posslbili-
dade de se aproveitar uma rodo Ue
canalização Ue agun cuiiio toniuUa dc
torra.

Desde que liaja. um contador de
água, nn roglstro, nomo vulgarmuiite,
i' eonhecido, faz-se, passar um l.o
nictaJlico cm lurno do dito dlspositl-

world" f- tambein de seu lo-

.' I -f~V^ ^SjOr"'JOtAU"^ÜMC0MPrcvn^AuE^rY
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[MIOS IE EiEüíilEil
Pur correspondência, systema l.M-
VBKSITV KXTEXSIOy, podendo ser
estudado cm nualo.uor parir 'Io Rra-
sil, liivros, questionários c problemas

enviados por conta 'Ia Kscola.
lM-osiivu-Lüs c pni*írninii.n*< rvinrlícm-

tii* priu Correio»

TORNO REPUXAD0R
A'on<lo-se um, todo de ferro, com

iilguns cunhos, tambem pôde servir
para serviço mecânico. — Rua Frei
Caneca. -15. Teiephone 'Norte 2G60.

Roupas Brancas
Comprem om primeira mão, na FA-
BRICA CARIOCA. 20 rJ- menos quo em
outras casas. RUA DA CARIOCA 11, 22.

im!o"f"ta!
Cocclru ile cão e extermina citrrapatos

infallivelincnte. VIDRO, 4$. Itua Vasco da
Oama, !-'• nua Sete. ;t e 151 c 1» dc Mar-
co, 10.

METHODO Iili COllTt) POUPA
Homem — em portuguez

IIS. lt'.?000
PIJOU DE LA MODE . . . --'$000

no typo Uc m. Demaln, chegou
o n. -.ci

JOPNAES para B0RUAR, avuho c cm
assignalura
FIGURINOS

sempre novidades

CASA REYNAUD
Itua ilus Ourives a. ãT

W|5yV^*S^'í^v*ff*'i>:*'^*ií *Tfkij
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Leilões de penhores
24 de Julho de 1924

CASA G0NTHIER
Fundada tm 1SG7

lIlJNItY A; ARMAMIO
lã — HUA IA'1'A DB CA110KS — -17

Faitem leilão dua penhores vencidos
o avisam aos :-'rs. mutuários quo po-
ileai reformar ou resgatar as suas cau-
telas ató íi véspera ilo leilão.

Escola Livre de Engenharia
do Rio de Janeiro

Hl. A IlOlt.lA CASTUO 11. 11, i» .vvn.ui
ytMT^ÍMria t- Noryõcs technicii.**

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir hoje na sua nula de compras o

remédio necessário paia ricos o pobre-,
que devo existir em Iodas as casas. Nada
superior para doenças da pelle, eczeiuas,
frielras, cniplngens uu golpes, escoria-
ijõos, uleeras antigas, etc., etc. 7\Ao suja
a riaipa nem so contioco a implicação. Se
preza a saúde e ipier poupar dinheiro
compre nojo mesmo mn vidro Ue dermol
e leia o livro rpie o acompanha, citando
remédios para varias doenças diifieeis de
curar. A' venda em telas as pliarmaclas e
drogarias importantes. Exija DERMOL du
pliarmacotitlco Henrique E. .\. Santos, c
nilo aceite imitações baratas.

J. G. LIMA
206 — RUA BUENOS AIRES — 206
Convido os srs. imiuiarios da- cautela?

¦abaixo mencionadas, a virem receber ns
-i-iis saldos dn lcllíio dc s dc Julho cor-
rcnle:

III lll"
Xll-Oll,

Ks.su:, cxpressíes definem a mm-
lalldudo ,|n norte americano, o outra
mentalidade não podo ter um puvo
que fôriiut uma nuotio dc c*ntn o
vinte iiillhõen dc haWtautos, rivotl-
c.ulavelmento rica o onde. a rt<ftif>xii
circula com a celerMudo imix-a. ve-
riflcnda cm tempo iilgtmi o em nc-
nhumn parti- do inundo.

Isso explica a liiiiin <(ne os Ksta-
doa Unidus cotniiiitJ-Uun do "jiiits. do
conforto", o conforto ctwta caxu o
.sú pi,il,- sm- um hiihlto gcnc-ralnaido
onde lin muito dinheiro o o habito
de gnstitl-o.

Eni que outro pai:: do globo acon-
teceria a um mortal n, aventura de
nuo foi protHffnnisf/i o capitão
ISwnrd A. auüshiiry, membro dt-n«t\
legião ile '-senitillstati" qne proHfo-
vu im todos os i|U.'Mlrniitc.i d:i -erraT
Grando niithusliuita dn radlotolo-
plmniu. o capitão Haltshury pensou,lm dius, em teslejur o ."--1111 annlver*
sin-lo 1 nmn i:m -semniLsIn" nllr .-!•
presa,, o, ncfile gontido, Irt-ngnu pelo'J'. s. I-'. um convite aos mnuibroH da
sua confrurln, solicilandn-llie.s o pra-
zer du companhia nessa lardo em
sua fnzendn, .-i margem dn lago FM-
saliefli. l.os Angeles.

Pouco depois, o amável uniphy-
trliin eiiiueencn. 11 receber a.s respos-
las iIíik pessoas nue aooltnrinn o con-

¦viin. As inonmigen.s rornui oheíJíiiulo
nof* pares, íis (lczonaíj, ;'<s centena-s o

1 iam. dentro em hreve, nilllinrcs,
detonas ilu mllharon... vinte o sote
mil.

Bra parn satisfazer «¦ mais f-itirr-
ro e oxalladu admirador dus nadas
hcrtcr.ianus, iv'i" imporia i|iincs toa-
sem a.s prcoccupacOcs quo lhe cau-
p.-issc a perspectiva da. colossal rc-
cepciío. Vinte o iscin mil convida-
flori.... Mai*« a espoctativíi <lti ".sem-
filísia" i'í:!ii\M omilo Ionizo dn roa-
.idade, ,\'o di;i apnix.udo, eni vo;* do
vinte o s^te mil convidados, elle tovo
do receber Lam*u>n. oh nnc não «o
haviam julsado adsirrrtns j tivilid.i-

1 1 '-° (':l resposta, o n numero dn oon-
vnano conviíe de um amadori vidadoM subiu .-. ...vseni:. min ape-

Kol íi Invasão literal de Ioda a

1C« acc.SmOC .rj*a rjou.ousjl

vo, da maneira indleada na gravura¦pi*' aqui reproduzimos.
I-*' indispensável, preliminarmente,

ter todo euidado em tornar l».in Hm-
Pu a. superfície -In tubo de oncaiui-
mento da uKiia, frieeionamlo-a eom
papel osmeril, afim * J * - llie retirar
i|Uae.squcr rorpos estranhoy, purven»
lura adheridos, e devidos a i":rin do
tempo.

Isso feito, fixaui-so ns colchetes 'In
fio de connexão, tudo eonforino o dis-
posto na figura junto.

ÜM DOS INCONVE-
NIENTES_DA_T. S. F.

60.000 amantes da telepho-
nia sem fio accorrem ao le-

(t'oiTt-s|iniiih-ni ia i-|>lstolar Ua Ame-
rii-aiia)

.\(i\".\ YOltlC, jiiniui 1A.1 —. \*os
listados Unidos l*R«u so Iem idéa das
pequenas diiueiiqõe... •¦•riu- greutost
in lhe world" (• a expretí-íão mais
característica •¦ vulgnrizadii dn vo-
eabiilurio yankee, e, mi verdade,
quando o amerieano do norto aa
propõe a t'a:.or alsumn coiswi, ii:tr^'r'
que sú o pi-eni-i.upa o "lumanho".
l-'.-c/cr o "maio.- do mundo", eis a
nuestão, Não rjuer isso dizer ipic olle
despreze a qualidade; não, "tho bcsl

propriedade o a dnvastae.no om riv
::ra de tudo rjuanto ello arranjara
ua previsão dc tor r|uo dar tii^ eomôr

,n vinte e sete mil pessoas. As noli-
«•i;tí- tião d&cm. mus i|uiint*i ¦jront<-
saln d.iii maliti/.cmln du avaronto
que matava ns seus convidados á
fome.

isso quanln n. comida. porque,
quanto a 'bebidas, o capitão Kdwnril
A. Sallshury. certamente, nunca ii-
vera lão magniricn, opportunldiido
«le apreciar us viintagon.s do regimen

.Miinero das caillclas: ItlSIS, iD.isl
•2U8V0, ios7ii, -.-iisnri, luhios, a 11 an,
¦jiTiii, -jiiis:, ¦.'-.'iniii. -.'•--iiii. -.>-.>oi}i>, I
atiins, sai ns, ¦-'•.,-.,"'1 aasai, aaasi,
•.".'ana, aaiiTi, aatisn, sa-io:i, aanTii,
Ü58U, aaono, aaosii, aaus", aaiiun, i
aaíxs, aaoas, asooi, san-i vr,7<>s.
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RADIO TELERHONIA
l APPARELHOS RECEPTORES E TRAPÍSMi-.UOREr. — PEÇAS SOBRcSALEN-

TES E ACCESSORIOS
LIGNEUL, SANTOS& CIA

ii Largo da Carioca n. 6, 1" andar
jj  RIO DE JANEIHO 

/ÍH1

RADI0-TEIEPF1 ORA

Dr. Fernando Vaz
Cirurgião do Hospital de S. Fran-

cisco do Assis — Cirurgia geral —
Diagnostico o tratamento cirúrgico
das affecçõ*.-s do estômago, intesti-
nos e vias biliares. Utero, ovarios,
urethra, bexiga erins. Tratamento
do câncer, das hcmorrhagias, dos
•umores do ute.ro o da bexiga pelo
radium. — Consultório, Assembléa,
21. — Ros. Conde da Bomfim, 568.
— T«J- Villa l:;23.

RU& LARGA 20
Em fronte á rua Acre

OURO VELHO
JÓIAS velhas, platina, brilhantes,
dentes o dentaduras. COMPRAM-SE
polo melhor preço ou TROCi'.M-SE
por jóias novas ou relógios para
bolso, pulso, etc. Concertos om geral

CASA DE CONFIANÇA
JOALHERIA PALADINO

Monteiro ¦& Loureiro — Teiephone:
Morto 3044

APPARELHOS RECEPTORES
Para ouvir os Concertos, Noticias, Discursos, irradiados diariamente pela

Estação Marconl, da Radio Socicdado do Rio dc .bueiro

COMPREM OS APPARELHOS

ÚLTIMOS MODELOS DE
FOGÕES A GAZ ALLEMAES

"PROMETHEUS"
ECONÔMICOS B UYGIEJÍICOS

BRAXCOS U 1'RETOS

Receptores de galena e de válvulas de todos os preços
AMPLIFÍCADORES - ALTO FALANTES

I

PEÇAM CATÁLOGOS E INFORMAÇÕES DA

I Apparelhos e todos os pertences, obje-
, divas, binóculos, chapas, papeis, drogas
I o films ninguém compre sem vôr os pre-
! ços da Casa Bastos Dias. Os films com-

| prados na casa sâo revelados gratuita-
i mente e os laboratórios acham-se á dis-

{ posição de todos que quizerem praticar
„ . ; l'ranquea-so entrada au distincto publico.

| cm photographia gratuitamente. Bastos 
| mrii&ni.:e pjru a rua Ki3cllue,u n.*38a _

Dias, 203, Rua Sete de Setembro, 203, | Phone Norte 5349,

Escola para Chauffeurs
Km virtude da pruxima mudança da .»é-

de para o prédio próprio a Avenida .-alva-
dor dc sa. resolveu o Director da Escola
Para Chauffeurs, com sddo aetuil a rua
Rlachuelo n. O1*:*, lazer i-cdiicçOes no- pie-
cos das matrículas dos dilTercntes cursos,
Mlnlstrani-íO InítrucçOts a tlumicibu.

jí?f^&&jm

ACABAM 11B UECEUER NOVO SOR.
TI5IENTO

CASA HAMBURGO
EWEL & GOHEN Ltda.

RUA DCS ANDRADAS, 44
TELBPHOJÍE SORTE J.9SB

G.11 N1Ç11L DE
RUA lu DE MARÇO 107

ano
CAIXA POSTAL 126

B9

Rio de Janeiro
TELEPHONE: NORTE 6oB8

nin iiiiiiii—iiiiiiiiiiii i r

irasifl
S. OORENSTtN

Avisa ás Exmu. familias.que tem grande e variado "alock"
do todas as qualidades de pelles finas. Enecutnm-se todos os trahaHMa de:-
te ramo.

PRAÇA DOS GOVERNADORES N. 2 - Telsph.: 4972 Central
BWi«****i,itiiiiiiiiwityii»|iiiiiiiiiiiiiiiiii*gai^^
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TELEGRAMMAS E CARTAS DOS ESTADOS ocao
locaoc •aocioi

Dc Minas Geraes
NOVAS CÂMARAS StUMOIPAES
BBbLO HORIZONTE, 10 (A.) —

Sorfiu Holomnomonto Installàdas uma-
nhii us Cumarus Munlclpaas dns no-•vim localldados da Corintho o Sunta
Catharlna, orladus pola nova divisão
ii iniliilHiriitlvn do Estado do Minas,

A CADEIA i; íi FÓRUM DE
AVMOIlftS

liMIJ.0 HORIZONTE, 10 (A.) —¦
A Cnmara .Municipal do Ayrilorús ns-
Dignou, nu secretaria da Agrltiulltiru,
um contrato roforuntu fl construccüo
dn CtulcJu u do Fórum ditnuolln loca-
lldade,

\OVOS DEPUTADOS
UiüfiLO HORIZONTE, lll (A.) —

Foram hoju rueonlioeldoH doputudon
astnduacH pela <l" idrcunimiripullo elei-
toral do Ruindo oh ilrs. CoIho Mticlin-
do e linfins Ciimiirn, mm vagus dos
drs, lüusenlo Mello o Miranda Manso,
Dn Bahin

o \ovo .\i,*Mf).\Ai;i:-i; doscomtEios
!•'. SALVADOR, 10 (A.) — To-

mou posso dn cargo do alinnxnrlto
da Atlmlnlstrinjão do.s Correios da
capital, o pharmaceutlco Dooclocla-
nu Ctirlge.

A FUTURA COI.OXIA DE AME-
NADOS

IOE30B IOBOI

BAHIA, 10
cerimonie dn

(A.) —
collucacü

callüou-sc a
du primeira

pedra da Colônia de Alienados, dos-
tliiuda a fnzor parto do Hospício do
S. Joílo de Heiis,

AM 16 horns, udinndo-sc presen-
Us no Mof.pieio, o rospootlyo dlro*
ctor, dl', AriUlIdes Novls o os do-
mais módicos a empregado*, com-
pareceu o do.-etnlr.iigador rtraullo
Xavier, seerotnilo do Interior, quo
foi recebido com us devidas deforen*1
chis,

Minutos depois todos nn dirigiram
para o local CKcolllldO, onde já so
achava construída n urna parn a pri-
meira pedra, na ouai foram colloca*
dus os Jornnoii do dln, nioedn.i do dl-
verão» vuloros, oto,

Fm o cncoriMinonto da pedra o
sncrotarlo do Interior, comu repre-
«entanto do Bbvornador do Estado,
dr. flúo.s Calmon.

Em seguido o desembargador
Rrnullo Xavier proferiu mu discurso
nlluelvu no uoifii Fle.ipoiidou-llio, o
dr. Arlstldcs Novls, director do os-
taljcleelnionto, que salientou ns ser-
viçou (|Uo com esta 'fundíiijflo 

pre.i-' • o actual governo.
Do Paraná

'DIVISÃO DO ESTADO PAltA
riSCAI.IZ.VÇÃO DAS RiSNDAS
CURITYBA, 10 (A.) — Para o

offeito dn flecallxaçüo das rendas es-
taduaes, o dr, Munhoz dn Rocha,
presidente no Estado, asslgnou um
decreto dividindo o Estado em sete
eircumscrlpijQca,
MtMMMMMflM B ***tm**miommwmaaÊmmcamm*mmaam*mmm
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|n?pur<2zas do sangue,
moléstias da pelle,

j rbeumatismo, astbma.
\ syphilis adquirida
ou beredibría.

JDEMH**fr'-FOBTALEÇEV ENQ-PTO^
fào Saboroso como qualquerlicor Je mofa

lie. em I7-IO-9I4 sob o N! 259
aa BBBBEagMBaaEaBBaBPkVMUJMtfMaSBWqW

Costa Bra ja & C.
OASA FUNDADA BM 1S«3

CHAPÉOS POR ATACADO-TeL N. 
"1442

SEGÇAO BANCARIA - Tel. N. 2358
TEM OASA FORTE

72 — RUA S. PEDRO - 73
. Aénrfnlstração. compra e venda de apólices, papeis Ae enedMe, prtSosfe terrenos bem locall»uh>s. — Opera cm descontos e deamaSt opci*g6«¦fcanoorias. Açelu depositoa em conta oorrwito o a prazo <lx» %*** —**—*"***¦

fava,

,\ f/ffMtSiia,
lm! 'ikiMíBifpffl

i n.-in.l.

Cansada e
Abatida

Sentis o corpo c o espirite oppressos
sob um peso que vos priva do mais
leve desejo de divertir-vos? Pois então
o mais provável é que o vosso fígado

c intestinos estejam obstruídos. Nece83Ítaes portantoadministrar um bom iaxativo, como as Pílulas de
Vida do Dr. Ross.

Este remédio tornou-se famoso como um laxativa
agradável e efficaz que toda a familia pode usar,
Restaura a energia, o bom apetite e a digestão

PÍLULAS de vida
DO DR. ROSS

THE SYDNEY ROSS CO„ Inc. fitwuk, N. J„ E. U. A.

fc Í -. 0 M.oliVor. *1Wíf*^?>*-''';*^S^^?CÍi^^'*^n-^U-*"*«|

NOVO PROMOTOR PUBIJCO
lOUItlTriJA, lll (A.,) — Foi no-

mundo promotor publico denta cupl-
tal o dr. .S.iinuol CeHttl', nn vasa dei-
xudn polo dr, l'lnliolro Umu.

O KXGU.VUISTRO OURAIiDO
ROCHA

Ci;im'Vl.*.\, 19 (Slar) — Chcsou
a esta capital o ongonheiro Geraldo
Iíoclin, (|iie conforonclou cum u pre-
sldente do Hsludri, HOgUlndo cnt trem
especial para Hiuarí.
Do Maranhão

O COM.MKKCio ESTA' JlEl.HO-
KAXUO

s. LUIZ, IU (A.) — o commorclo¦do Inlerlur du lüstudo, i|tic domlo
inalo ulllmo OHtnvn iiuhhI nue com-
}>lotaniGiUo puralysado em riwflu dus
enchentcH o da falta dc triinnportcn,
vem ho movimentando novamente
pouco h pouco,

A primeira exportado do coco Ua-
Imusu' está. semlo Coita polo vapor ai-
lemão ••TenerllTe". nue delsnrá den-
tro do poucos dias este porto.

FATjIjECIMENTO
S. LUIZ, lli (A.) — Fnlleceu nesta

cnplliil n sr. Theodoro Plroâ, director
da Contatiilldndo do Fstado o cava-
lheiro multo estimado,

A H-LUMIXAÇAo I3LECTRXCA
K. LIT1Z, 1!i (A.) — Hera defini-

llvanieiue inaugurado, n '.'S do cor-
rontCi o Horvico ii*"* illuniintiç&o ele-
ctrlcn publica o particular, ues-tn ca-
liltnl.

COMBATE DO CARBÚNCULO
1IEJIATICO

S. LUI5S, 19 (A.) — Procodonte
do Thurczlnu chegou a. osta capital
o dr, .los,' Braga, delegado pastoril
iiaquellc Kstudo, iiue por ordem ilo
ministro da Agricultura, velu auxl-
liar a delegacia pastoril daqui na
completa dcbollagão de alguns casos
ile carbúnculo hematlco, apparccidotj
lios municípios do Cajapló O Kão
Bento.

O dr. José Draga acompanhado dn
dr. Alfredo Kenna, secretario da tio-
>.'lodade .Maranhense de Agricultura,
Tol rtícobio polo prcsWcnto do Esta-
do, om palácio, sendo entüo assen-
tadas as bases (ias medidas cnergi-
cas quo vão ser tomadas.

O presidente do listado telegra-
pliou ao ministro da Agricultura, fa-
zondo-o sciente das medidas toma-
das, o solicitando verbas para o de-
legado dn industria pastoril.
Oo Espirito Santo
rWIt.Y O CONGRESSO DE ESRA-

DAS DK RODAGEM
VICTORIA, 19 lA.l — O dr, Fio-

t*on 11 nu Ávidos, presidente do lista-
do, deli'j;oii poderes ao deputado Oo-
rnldn Vianna par» representara ISata-
(Io no Congresso dc listradas dc Ro-
dãgeni c (i<_! AutoiuobiliHiiio, que .so
realizará na capital da llepubllcu,
om outubro próximo, ;*oi> a presi-
dencia do dr, Francisco aí, ministro
da Vlaijilo.
Da Parahyba

VISITA DE ARCEBISPOS
PARAHYBA, 19 (A.) — Acham-se

nesta capital o arcebispo do Alagoas,
d. Sebastião Coutinho, c o bispo de
Cajnzoiras neste Estado, d. Moysés
Coelho.

Cartas dos Estados
Victoria — (Espirito Santo)

A Secretaria da Agricultura, pelo
dr. Alfredo Couto, na qualidade de
seu representante para tal fim des-
Ignado, recebeu os terrenos própria-
monte ditos das fazendas do Araçn-
tybu, e os dc .lueiina, Mamoeiro o
Bltlryha, sitos no municipio de Vinn-
na. deste listado, adquiridos de dona
Cnnslam:a Pinto de Novaes, sondo
entregues aos srs. A. tí. Brandão

<& C, para n execução com o Espirito
Santo, do um contrato para plantio
e boneficiiunento de algodã.0.

A are.| concedida, coniprohendo
mais ou menos seiseontoa alqueires,
semlo d<' notar-se a exeellencia do lo-
cal escolhido, facilmente susceptível
de ser examinado, ein vista da sua
vislnhnnea .com a capital e faeilida-,
des Ue communlcaíjão.

li preciso dizer-se que a zona :i<I-
qulrlda esteve até a presente data
votada ao mais contrislador abando-
no. facll portanto, sendo coneluir-so
dos inestimáveis benefícios que. num
futuro assás próximo, darão fl esse
Cloroseente recanto um impulso d-i
inevitável desenvolvimento agrícola e
Industrial.

Ainda, para maiores compensações
deve attonder-se á locallzae.uo da Fa--
zenda, que, vislnha da listrada de
Ferro Leopoldlnn c servida tnmbem
por navegação fluvial, evita dlspen-
dios a onerarem o listado, pola nc
eessldado de consirticijão do estradas
e conserjuentes conservas,
»^w«M^ggwMa^^i«gwwgiroMaMMaw>Mwti^

Olíicmas de funileiros
Vendem-se diversas machinas e

ferramentas para. funileiru, usadas,
por preços baratos — A. Gonçalves
.**.- Barros — Itua Frei Caneca, -IJ.
Tolepliono Norto 2IIH0.

BOMFIM - (BAHIA)
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A locomotiva 299, dc. Ejtrada do Ferro nato Brasileiro, tombado no trecho de Bor-
fim c Tirirlcat no Estado da Bahia

Quando descia, da estaç-io destal E'sIg Brasileiro, Irr-clio de Calcada a
cidade para n ile Tirlrlcn, onde ia Jo?tzel*'° •

No ia mal de Bonitim-Sitio -Novo,ruzer carrngamento dc lenha doscar- tcm |;,vi,io intorrupsão do trafego
[rilou a locomotiva jnii. o facto oc- por motivo das chuvas, principal-

I mente entre » estação do MIbhíío do
ISaiiy c Itlngn, onde têm desabado

correu no kilometro DIS, Não houve,
felizmente, prejuizo peesonl, apesar

IOBS01
Capim Branco — (Minas Ge-

raes)
I rtonllzou-HO a assembléa purn re-
I novnção dn diroetorla do Salvador

P, C ficando a mesma assim con-
BtltUtdat presidente honorário, Josâ
Cassláno dos Baniou; presidente, Noé
VI con to dos santos; vice-presidente,
Abelardo Vicente dos Santos; secre-
tinios, Álvaro Novaes Pilho o Custo-
ilio Ooncalves Ferreira; thcsourolros,
Francisco Rodrlguos da silva o Mar-
tlnliino Fornandes Lobo; director
sportlvo, dr. Benjamln Sonres Pinto;
ciiptalns,' Artliur Botelho de Andrade
o Francisco Mendes,

Commissao dc Syndlcancla: proel-dente, Rubens Teixeira; membros
Kloy Fonseca e José Viilladares;
procurador, Adolpho Ribeiro; zela-
dor, João Sonres.

— Ronlizou-so a nísomblôn geral
dos Rocios da banda musical do Nos-
sa Senhora da Conceição, para elo!-
ção da dlrectoria, que ficou consti-
tuida dos seguintes senhores: presi-
dente, Francisco .T0.16 da silva so-
brinho: vice-presidente, Kalil Mrad:
secretários, Álvaro Novaes Filho e
Raymundo liins de Magalhães: the-
sourelros, Cândido José da Silva o
Antonio Flores: director. Abollard
Vicente dos Santos. Vloo-dlrector,
Joaquim Dias do Magalhães. Com-
missão de syndlcancla Custodio José
dos Santos .Saturnino Ribeiro da
Luz o Severo José da Silva.

Procuradores, José Dias da Silva
o José Comes Clrlgorlo,

(Do correspondente)

d. so tratar de forte descida. A jul-
gar poln posição em que ficou n 'il-
ludldn ni ichliia é realmente digno
de nola o nãu se terem verificado
ferimentos ou mortes.

A linha férrea •'• da Companhia

As (cri&aas mü são êíociÜcioeicUi ceeno se vê aqui illu:Uftdo
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l de Saode Estellita
OPERAÇÕES BM GERAL

nstallações etotricas
Je Luz e Força

Comp, Nacional de Eleotricidade
\M/VVW««WSMVSM

Rua da Quitanda, 45

Ante esse primeiro passo, ile iu-
contestável valor econômico, Introdu-
uldn assim :l cultura do chamado
"ouro branco", num reflexo de von-
tatícs roHoIvldtiH no progresso, com &
montagem do machlnas de beneficia-
mento do algodão em Victoria. to-
riamos sem duvida alguma o canil-
nho amplamente aberto para novas
fontes de riquoxa e de proveitoso tra-
balho,

Bntrc outras cláusulas do Contrato
feito pelo governo do listado do lis-
pirito Santo e os srs. A. S. Brandão
it i'„ nâo será supérfluo divulgar se,
cm synthese, une:

(.) governo Ccx aos si>*. A. S. Bran-
riflo it (.'., umn concessãü grauiita,
dos lorrcuos acima referidos, pelo
p]'a::o da 30 annos. psra appllcauüo
ei.'i cultura:, de algodão e serviços
connexus, ficando o Imposto dc ex-
porlacãu sobro o algodão nn base dc
S "'". "tui valorem", calculados sobre
o preço Uo mercado cio Klo tle Ju-
nelro, com abatlmonto *l(; «0 "!". t-
como Kcmlo o tributo uiuco u recair
sobre o algodão produzido o expor-
tudo, menos em relação aos primei-
ros dez annos. durante os quaes a
base do Imposto será do ."> °i".

Ü direito de utilização de parte d.i
ireu *\.* terrenos concedidos para ou-
iras culturas nue convierom aos
concessionários Direito do rehavo-
rem do listado o une dlspender com
• i transporte do colonos, especlulmeii-
tc destinados r.s culturas do algodão
e serviços conncxos de qualeiúer Bs-
lado da L"nlão atí o porto de Victo-
ria.

Interfercncia amistusii no sentido
de obter do governo federal, gratui-
dade de transporte pnrn os colonos
quo os coiicesslonnrlos tiverem de
receber no estrangeiro. Os concossio-
narlos obrlgam-so a transferir para
o porto de Victoria, no prazo dc um
anno dn assignatura do contrato, a.
sede de sua firma commercial. A
iniciar, no prazo de seis mor.es, a cul-
tura. do algodão, da dualidade mais
apropriada, plantando, pelo menos.
'!')0.000 pés ate Sl de dezembro d3
1*12-1. 5OH.O00 pés atC :'. 1 de dezem-
bro do i:,'-'.'>. 1.000.000 do pés até "I
de dezembro do 1 ü-1; e 2.000.000 dc
pés até lil do dezembro do 1!IL'T.

A reno'-;,:- as culturas de algodão,
salvo casos excepcíonaes previstos,
do rnodo a haver sempre 1.000.000 ou
2.000.000 em condições ilo produzi-
rem no anno subsequente, devendo
n ronovafjãn ser feita do 1027 e:u
deante. A installarem, no porto do
Victoria. no prazo de dois annos. ma-
chlnisnífjs eonrpletos para doscaroçar,
benetlelar e enfardar o algodão, com
capacidade para o preparo, pelo me-
nos, de 1.50Ü fardos por mez. com
n o(>;-„ commum. A installaçao n
porto du Victoria, no mesmo prazo
anterior, us íiiachinismos completos
liara il fabrifação de oleo do varo-
i;os do algodão e outras semente:
(¦'enRlnnsns, devendo ler os maclil-
nlsmos o dobro de capacidade dos
existentes na fabrica de Caelioeiru do
'mpemirim. Incentivar a cultura do
nlsodão nos municípios visinhos.
Fornecer ao governo, gratuitamente,
"in cada anno, a seguir de 1H27. fi!
s.icíl'08 «ln sementes! selecoíonadíis »¦
expurgadas da qualidade de algodão
mais nconsolhavel,

(Do correspondente).

(Minas

OlUtiJíGlA IIUXAI5I A — GVNECOLOOIi
Após u recento remoilelaçilu por que puissoti o estabelcclincnto liosplta-

im-. rufüiii uiupltailiis ;í- lusluilacGcs r, urcacln novo sorvlVo, em aocuílò os*
peelal; para o Irtilaiiienlò cirúrgico (ia:> Doença3 das Vias Urinaria».

SALA Al barkan
Opcriiçilo, dlarla*! e, curativos, inclusive, c.iuine do Halo? X c de Labo-

ratoriu t-<i11y11c, urina o pis»), lí, dlns  üuoíuoo
IP', listollltti I.ln-, (dn Cn;/. Vorraellni). Com pratica dus Hospitaes da

tuiüpa. Avenida i'8 dc Sclcnilii-o "•-'!. Tclephonci Vllla i'll*j.

FOGÕES A GAZ iúh;m»^- .««««•¦v -* " w * dos, íiK.ilernos.
A dinheiro c n prestações

V/ILLMANN, XAVIER & C.
ALFÂNDEGA 11», próximo á l rn-

suuyiiniu Tel. X. ;it;;u
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CASA CENTENARH
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

MA VENDA DE PRÊMIOS, NÃO TEM COMPETIDOR. — nElYIETTEM-SE BI-
LHETES PARA O INTERIOR, COIYI GRANDE ANTECEDÊNCIA

V. FERNANDES & C.
CAIXA POSTAI. 230

RUA SÁCHET, 26
n!0 DF -lANEinO

loono iii
'fiattiiucnio du apparollio diffesllvo,

(Jüiiiiillas das dietas-especlacs.

curas positivas para ciiimagrcccr e
para engordur pelo methodo o mais

moderno.

Consultório: Rua Uruguayana, 35.
-.'."', j." o ij.»*1 feiras, das s tis li hu-

ras da tarde

R-culoncir.: Rua Machado de Assis, 20

Tel. D. JI. 1105 -- AtienUo a chama
dos pur tclcplionc.

¦1

Rio Paranahyba -
Gcra*es)

.I.i foi iniciado o serviço de rou-
slrucções para assentamento do uma
usina de força electrlca o luz desta
villa. bem como o preparo do.s res-
puetlvos postes. O material vindo

do Rio de Janeiro, dove ser dosem-
harcado lia estação dr Ibiíi, dentro
de poucos dias. Orça-so o custo da
installaçao em 00:0005000. 12' cm-
presario lesse melhoramento o sr.
Trajano Theodomlro.

Parallelnmento vão ser atacados us
serviços tle eanalizaííão dngua o Mo
eonstrucçãn da estrada do rodagem
une liga a vllla a S. Clothardo e
1 biá.

A Câmara Municipal está viva-
mento empenhada em concluir taes
melhoramentos até o fim de selem-
bro.

A difflculdade de casas para
aluguel nesta villa, impõe n construc-
ção de novos prédios para dar abrigo
li ressoas dc fórn que. atirai-las pela
Justa ia ma do quo sn.-a o clima do
quo é dotada, rival do do Lagoa San-
ta e que o celebrado naturalista dr.
Liind altrlbuia n sua tão longa exiíi
tencia, j.i tubi reuloso declarado, de-
Eujnm aqui residir.

Já eni outros tempos, era esla vil-
!;•. o logar escolhido pelos convides-
centes e fracos oue. depois de ai-
giuis mezes de permanência aqui. re-
gressavam robustos o fortes bemdl-
zendo o clima admirável. 12 não é
sô. A. água de pureza sem egual
brotn abundante da rocha, cm pontos
diversos do vasto chaliadno onde £lca
assente esla Invalidado que descor-
tina ao sul terrenos fertilissimos. O
'irecloso liquido vao ser canalizado
r.em grande difflculdade e com pc-
i.ueno dispendio.

Tomou pnssc do cargo do agen-
te do correio local, d. Jugurta Ilo-
cha.

Espera-se sei* esto município
'. levado a termo íudielarlo na proxi-
ijiu reunião do Congresso Mineiro.
para o "ne '.'"," '•"' faltam os re-
qulsitos que exige a lei.

iDü corrcsiKindcnt.e).

grandes partes dc uni corto. Feliz-
mente já lemos o trafego restabele-
eldo. isto porque ns chuvas diminui-
rum consideravelmente. A locomo-
tive. que virou. levava composição,
mas esta nada soffreu.

fUo correspondente)

Barcellos — (Rio tle Janeiro).
l'ui iuicladii a IS" nioagom na

Usina Barcellos, do propriedade da
Companhln de Campos.

Kstu importante fabrica d.' assu-

cur uuo foi n segunda montada nc*-
le Estado e unia das primeiras dn
Brasil, lem as suas tradlçflea, Koi
construída no nnno dc ISTO o liviti*
guinda em meio do grundes ttaux»
i> com n preuonçii de *S, M. d. l'< .
dio II. Teve eomo primeiro dlro-
ctor-presidente o dr. Domingos Cur-
delro. logo depois agraciado com o
titulo (to barão do HHroallcw.

Far. parlo de suu actual dlrectoria
os srs.: Palnrldo Mnrtarl. grande In-
dUítrlnl em S, Paulo; Carlos Fra::-
chi, dlreotnr-gerento e dr. Gustuví
Pollblau, director technico,

A Usina Barcellos que quebra em
21 horns uma média do õüo tonela-
dus dc canna, prepara 5ii0 flaceu*)
dc assucar de primeiro jacto no mes-
mo espaço de tempo.

Annoxn ú uolnn lem umn dlstlllu-
ria modelo Inaugurada ha dois an-
nos pela nctlifll dlrectoria c que pro-
dtlz uma média de li.000 UtruS ile
álcool d'* primeira, em '.'1 horas.

O capital dn usina, dlatlllarln c fa-
zondas iinnoxns, estã computado em
cerca do 6,000:000$000,

Depois das Côrlas jonnnlnas, ie-
abriram-se as escolas publicas e ma*
n lei paes.

Anniver.-arin.-:
Dia 1'2, a senhorita Maihilde Cos-

ta Brandão, filha do dr. .Matheus
Nogueira Urnndáo; a II. o sr. AI-
bertino Santa Hlta, inspector du
Trafego da Leopoldina Rallwaj',

Xupcias:
As da senhorita Maria Amélia Al-

incida, flllm do sr, Godofredo Al-
metdu, com o nr. Severlno Soares,
commerclante no Ilio, o ns da se-
nhorlta Margarida Victoria
Ribeiro de Castro, com o sr
gnrdo dc ijueiruz Mattoso.

i Do coffCBiioudfintn^

Galvão
lllldc-

(Rio GrandePão dos Ferros
tio Norle)

O inverno ainda continua, nesta
zona, com chuvas torrenclaos.

As estradas carroçaveia eslão in-
transi laveis.

A collíeita do coreaes. devido ao
rigoroso inverno, é pequena, po-
rém, com auxilio das vusante ãs
margens dos rios, que ficaram fer-
leis, dar.1 para o consumo deste
municipio.

Acha-so nesta comarca o dr.
José Vieira, quo velu assumir a
promotoria local, para a qual foi
nomeado, recentemente, pur acto du
dr. José Augusto, governador do
12-dado.

Chegou a. esta villa o major
Josó .Martins Pinheiro, administra-
dor da Mesa dc Kcndas desta vllla.Acha-se entre nós o professorJoaquim Jíavlgnlcr dc Noronha
inspector cie ensino do Estado, e
quo se. hospedou em c-asa de seu
sogro, coronel Antônio Vicente de
Magalhães, inspector dois Telegra-
Bho.s.

listevo nesta villa, cm traia-
:*ue:itn de miutlc, o 2" amilsta de
direito Israel Ferreira, filho do co-
ronel Satyro Ferreira. Seu medico
assistente foi o Ur. João Mareei-
lino.

Completou annos o integro juiz
de direito desta comarca, dr. João
Vicente da Costa, quo foi multo fc-
licitado por grando numero de ami-
gos.

Esteve nesla villa o sr. Traja-
no. fincai de consumo nesta zona,
que anda em cumprimento de seus
deveres.

—12' esperado aqui, por estes
dias, o dr. Celso Almirlo de Que!-
rnz. engenheiro civil, que vem a
trabalhos de sua profissão,Completa annos o nr. Antonio
Alvino de Souza, prostlmo.su agente
dr. O JORNAL nesta localidade.

Fitlloceu, de collapso cardíaco,
em Quixadá, o sr, José Antônio de
Queiroz, membro de importante fa-
milia deste. Estado,

(Po corrcspontlonte)

SORET
SOBERANO

\Oí* CASO? DE ENKIUQUECIMENTO HOS NERVOS, FALTA DE MEMÓRIA,
INSOMNIAS E FALTA DE APETITE

ELIXIRDESORÉT VENDE-scE,»f,T0D'!S A3 PHfl,,MA-
APPnOVADO PELA DIRECTORIA HE

.-ob >.

CIAS E DROGARIA",
Auni: pnii.ii:.»,, cm so-o-isio,

JlIMll"! iiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiniiniiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiimniiiiiii t>
PRYTANEU MILITAR!

Praça da Republica 197 - Telephone: Norte 2405 P
Moderno estabelecimento rie i^ntriicção primaria e secun- jjf

daria — Aulas -praticas de inglez e francez, 3 vezes E
^ por semans 12S000 — Dactylographia, 3 vezes por se- s:

mana lOStOO — Continuam abertas as inscrlpções p
=i para as poucas vagas existentes. EHnTiiiiiiiiMT"TrmTrrmvnnnfTitiiT(rirmTríTnniiiínnrmTnriunmi»rmaírmiiTmTmii^

ARADOS "Chattanooga"
Innegavelmente os melhores

OFFICINAS MECHANICAS
Vendeni-so tornos mecânicos, do

bancada, machlnas de furar, forjas,
bigornas, rebolos, correias c todos
os pertences para officlnas — A.
Ciunculves & Ilarros — liua Frei Ca-
noca, 4o. Telephone Norto 2UG0.

ATE' ONDE VAE 0 CORREIO,,,

II. 120 dizendo o

vao as sabias 11-
cües doa notáveis
professores dn ks-
I.OI.A BRASILEIRA
HE EDUCAÇÃO li
E .*¦? S IM). listiidac
por correspondeu-
ela a vossa proprls
língua, ns sciencias
c nrles de vossa
predilecijilo e ai-
cninjarels o maior
exlto na vida — a
fortuna a o podar.
Pedi hoje mesmn
ns estatutos da Ea-
cola Brasileira de
Ensino por Corres-
pondencia, á Ave-
nula nio Branco

curso que prelcrls.

A eonstriirçüo dc um arado deve envolver diversos principiou Tinida-
inrniaes: SIMPLICIDADE, ECONOMIA, 1)1 il ARI 1.1I>AIU:, IACII. MANK.IO t*
MAIXO custo. Em todos esses príncipes se baseiam os AMADOS "CHAT-
TANOOOA".

Temos sempre cm *.-,lcii'k"'. dc Iodos os typos e paru iodos o» nn*. COJIDISCOS REVERSÍVEIS, COM A1VECAS 11E TODOS OS •*0RMATO.S. COMou SEM 1'ACAO, pnra trabalho em qualquer terra, seja barrenta, uédrégú-
ta, dura ou arglllosa.

Peçam catálogos lllustrados, preços, etc, â

SOCIE3DADE

KNOWLES & FOSTER
PARA O BRASIL Ltda.

Avenida Rio Branco, 18
Kio dc Jnnelro

Lai-R-o de S. Ncntio, 12
S. l»aiüo

BE
3UVIQ0S

NARIZ
$ BOCCA

Cura garantida
e rápida do

OZENA
(fetsdoz de nariz)

processo inteira-
mente novo

DR. F.I7HICO 1)10 l.F.MOS

pr^feSBor livro densa especialidade d»
Faculdade rio MocUcin.i do Rio 0o Ja-
nolro. Consultório: rua da Assemblüi
n, 13, sobrado, das 12 às 5 da tarda
VelcpV.onc Central 1Ü87.

iiüüiSIliüllIlíillillillilllilllllllilllllillill

Loteria do Estado de Minas
Unica no mundo que distribue 80 por cento em prêmios

DEPOIS DE AMANHÃ

50:000S000
Bilhete inteiro I5S600

Nariz, garganta e ouvidos
Pr. ícbasllüe César da Silva, cx-ass.l--

lente dus 1'rul's. Klllan ürtilil, com prall-
cn uos hospitaes de Pari-, Dorllni c Vlcn-
nn. Consullas, de -J ás 5. Ouvidor, lSU,
1" andar.

PIIsMlTAS-

DIA 29

ÍOO
CONTOS

inteiro. . . 30S0OO
Meio.... 15S0C0
Vigésimo. . 1S500

-a:
t—— Ica
3S ¦"*•

 t«

as •—•
SE w
-m^Cics

6 DE AGOSTO

COUTOS
Inteiro.. . 60SO00
Meio.... 30SOOO
Vigésimo. . 3$000

A' VENDA BM TODA PARTE
I «¦>—»«•"— i tQggQé: ' " gagsag"; aorao

im^mmm

(Pílulas dc Papalna e Podopliyllua)
Empregadas com sucoessu nas. inoies-

tias do estômago, fígado e Intestinos. Es-
tas püulas, alCm de tônicas, *¦¦<*] indicadas
nas dyspepslas, üúrcs dc cabeça, moléstias
do tiyado c priMlo do ventre. São um po-
dcr.i=o digestivo c regularlzador das se-
ccçOes gastro-lntesllnao-:. A' venda em
todas us plisnnsclas o drogarias. Vidro,
S>500. Deposllarloí: Martin.-: i Bacelar,
Rosário, 17-.'.

O &

oaoi

- — ' " "' — -¦*- ~ mm*»*mm*»*»ammmmB^\f a»»m\\£ Iam

precisaes de dinheiro?,.
TEHTAE A YOSSA SORTE no

Campeão de Wiinas
AGENCIA GERAL DE LOTERIAS

SUCCURSAL- DO CAMREÃO DO SUL.

Raul C. Beirão & G. n
RUA RODRIGO SELVA - S
C».!XA POSTAL 21G5 End. Telcgr. CAMPEtO

TELEFHONE: CENTBAL 728 RK) DE JANEIRO -
»OB—cassa
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O JORNAL — Domingo, 20 dc Julho dc 1924

A VIDA OO
JJMIWlll !¦¦!—I ... . . ..
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OS CARRAPATOS

/ '_».. UD5S \.

I

m

1

Leite produzido por «accaa Leite produzido ror raccas Leite produzido por raccas
fortemento atacadas porlivros de carrapatos tevemonto atacadas oarrapatoo

Quantidades relativos de leiie produzidas por gado livro de oarrapatos lovemento
í.acadoo a forlcmento atacados

ns carrapatos, devIJo non males
quc acarretam A criação, devem eer
í.v.nl.iiio.i e coiihccldn.i poloa nossos
criadores.

Oomo se sabo oa carrapatos nãu
perlencom a classo dim Insoctos o sim
a dos araennídooB. No Brasil são «o-
nhocltlne mala ile clneoonta espécies.
Destas, poueun são as quo devem ser
conhecidas doa criadores.

A primeira e nuo maiores projubtos
causa fi nossa pe.uniria c o "Alarga-
ropua unnulatii.-í", i|iic doternilna no
gado bovino, unia molostla denoml-
nada tristczic, motivada por um |iy-
mplui-nia uuu o carrapato tem em nl

o. ciue ii tranamltto ao Bansuc dos bo-
VlllOH.

Outro earrapato. esto grandomento
prejudicial â criação do nves, 6 o "Ar-
irns pornlcus" (praga das galllnlinto,
causador da ypirilloso tüo commum
om nossos gallinhoiros.

O.s cães o o» cavallos lambem sof.
frem do moloutlan cujos germens são
traiiHmlttldofi pelos carrapatos.

Assim o carrapato "RÜlpIcoplialus
siiuKUlnctis" c outros parecem ser os
voliiouladóros cio unia pyroplasmoss
canInu. conhecida por febre biliosa
dos cães, o os cavallos do Transvanl,
in niliem soffrojn do um pyroplusmo•

so motivado por determinados curru-
patos,

Oa carneiros o as enlinm, aenumiu
A. Tlicllc.r, MOffrom dc hydioplala do
eoraçflo ciiiniiula por um organismo
ultramlscroHcoiilco tranMiilUldo polo"Ambolmma hebranum".

Mato moHiiio autor cltu detornilnu-
da piualysla llüa curnelros motivada
pelo carrapato "IxodM pliosus. Mus
nfto ficam ahi os prejuízos causados
polon carrapatos, clles 

"vão malB lon*
so.

Os carrapatos so alimentando do
cangue doa animaes om c|un so lios-
pc-dn tlrnin umn quantidade ciue pre-
Judlca. a saudo do sou hospodolro,
Por oxperlenolãa feitas nos tlstados
UnldoH, Bureau da linluatrla Animal,
chegaram a concliifião muo os carra-
pntos pOdem tirar do um bovino atí!
18 litros de sangue num anno.

Dahi a anemia do gado, parada o
retardamento no sou desenvolvlmen-
to, contribuindo as-lm para a pouca
precocldadn do gado, causas estas
bem Importantes para a economia du
criação.

A Influencia nefasta dos carrapa-
tos sobro o desenvolvimento do gado
ha multo foi demonstrada por esta-
tlatlcau nos ICstadoa Unidos.

Ela os pesos do gado liara aqougue
nos listados Unidos, nas regiões do
Norto livro de carrapatos e no Sul
Infestados desta praga.

Ahi será prccl-ai levar em conta a
mortalidade doa anlni.icn uns crises
dos pasto* n em sninde parto devido
a aeu estado do pouca resistência.

Outro ponto estudado mi America
do Norte foi a aei-ÍLo do carrapato nu
diminuição do leito dan vitoeas.

A gravura Junto demonstra gra-
phlcanionlc o resultado deste estudo.

Ksüidos iiidcinne-

Vyomlns
Id.iho ..
.Montana

4-18 Uilos
140 kllos
•127 kllos

'-JLEÍ

CuWl

s,
Avl-

l'*stjidos Infestados

Florida . .
Geórgia ..
LiUlülana ..

Uii) kilo-
1110 kilos•Ml klloa

• '_J}l___)_Kr9l____f

¦ ffiN fi

inni ni aa—ima m i i-mr

O leite ilgolranvohtt aoldltloado
I om nllliiento complexo o podo en
trar na canfocçOo dn pnstit do
com fnicllo.

Da Sociedade Bnuillelta dc
cultura,

CONTUSÃO DUMA AVI*

.Mnrlo Daiiámn — Sabara — 15»-
crovfi"tiofi! i

"Pwjo-vos o favor do IndJcar CjUal
,'• o tratamento convonlentc a nppllcai»
cm uni gallo uue ten-lo aoffrldu umn
contusão nn nrtloulaoao mfl-lti da

perna, avha-M» com a mesma incha-
dn n encolhida.

Uo«pos-m — Bo rcmlmonto
do contusão da ar!loulin;iio
pftr a ave om nmn gaiola
pouso, eom cama do pallin

nc trata
convém
um vi •

o appll

i.iviio sinim. a oui/ruuA do
ALGODÃO

AiiRiii-tii rc'ii»lra l-w— Klo fir.i.n-
de dn Norte, Km-n ve-nos:

"Como usslsnanto d'0 JORNAL
peco-vos a fineza dc me Infor.nar
qual o melhor tratado em portUZUO"
sobro a cultura do algodão c onde
poiso adnulril-o."

Rot*|Mistn — Uni livro multa re-
oommemlavoi nobre o assumpto o »>
"Manuiil d.i AlKiidflo" do li. Dil.v.
V. s, encontruril imul no Iíio na fumi
llortulanla, rua de Ouvidor n. 77.

K. *¦».

C.YVAI.l.O OVI». MAM \

car eoln-c a artlculaij-o tintura
lodo

di

gatio
Maanifico lota das raça»: GUZZERAT. CVR
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WÊÊKÊÊÊÊEÊI-M '£&-£ í 5. v^íM:]
Em Barra do Pirahy, dlstanto 10 minutos da ostaçüo, poderão aer vistos lindos lotes das i-açae GUZZERAT e GYR, adqul-

ridea na Índia. Informações oom o ar. Joio Alvos Pimenta, em Barra do Pirahy —- Estado do Rio, ou com o proprietário, sr.

Alexendre Vigorito, 4 rua Primolro do Março, 24, sobrado, Rio d» Janeiro.

fmí

Commercial
e

Industrial
no Brasil

São Paulo - RIO DE JANEIRO - Porto Alegre
Rua S. Pedro 14 -- Caixa Postal i-?75

UISSÂ
LANDIS & GYR: Medidores de electricidade

TRÜEBTAEUBER & C: Amp.-e Voltmetros, Transformadores

- -i

\ MOBILIÁRIOS CHICS - TAPEÇARIAS FINAS - DECORAÇÕES MODERNAS l

TECIDOS
CRETONES
ETÂMINES
VELLUDO?

^^SAx^j^^^3^
STORES

CORTINAS
TAPETES

FINOS, etc.

HORS CONCUES NA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DB 1D22

ABAT-JOt-rtS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PARA ARMADORES E ESTOFADORES

65 — RUA DA CARIOCA — 67 — RIO
l>V-«-"i-i-/-->"»V-~-">V,W-~--*»VV-W-"^->/-">-*^^
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RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

Carrapato ponde ovos

A doproclaijfiu iln.-i couros dovlilo u
.•h-.:«o dos carrapatos o mHru Conto ilu
l)r0jUli!O3. ..nnn

Uni couro nem clefcitos vale 1.)$00ü
u um couro com marens cuusaclaii po-
loa*carrapatos o ciue- .sC'iiiciitc si» podo
iipruvcltar para sola valo US$000. B.s-
tes algarismos limitam pnl'a mostrar
a Importância oconomlca do facto.

Como se vê o carrapato fi um fa»
ctor de eonslcioravola prejuízos ciuo
sofire aiiinialiuciitc a nossa pecuária.
Uostrulr o carrapato •' pois, além .lo
interesse do próprio criador, uni noto
do patriotismo.

correspondem!
KPrrUJÍL10JL\ CONTAGIOSO
laipl — Catasüazos — Escrevo-

non:"Seria um grando favor ilar-me a
sua opinião sobro o seguinte:

Tenho cm mlnhu casa grando nu-
mero clc aves. De tempos a tempos,
ê coiniiuim, os frangos o gallinlias
ficarem atacados clc caroyo, vindo.
em outras, um mal clc pesoocjo, que
os obriga a ficarem de bico aborto
constantemente c. embora tenha ap-
plicado vários remédios aconselha-
dos, a maior parte morre.

Com a sua pratica c grandes co-
nlieclmcntos" sobro o assumpto, po-
liia-lho esclarooer-nie pelo seu con-
ceituado jornal, quaes os remédios
ciue so devem applicar em taes ca-
.-.os.

Resposta — Os caroços a que v. s.
ae refere, serão os conhecidos aqui
no Rio com o nome vulgar de pi-
lirteas, boubu o polo scientifico —
" Eplthelioma contagioso"'!

O mal que obriga as aves a fica-
rem do bico aberto se caracteriza
peio apparoolmento de membranas
brancos semelhantes á massa de
uneiji»-.' So fôr o que acima suo-
ponho, o tratamento c quasi inipro-
ficuo com drogas medicamentosas
para os caroços.

Convém isolar as aves que appa-
recerem com a moléstia.

Pôr sempro nos bebedouros agua
lom solução dc pormanganato, tle
forma que o colorido da agua se tor-
ne da côr do vinho do JJorto.

Fazer tonaz campanha ao piolho
miúdo que apparece no ninho daa
Salliiiliaa chocas, por meio de euiul-
soes de kerozene, agua o sabão.

As aves devem ser banhadas com
uma soltlijão de carrapaticida Coo-
per.

Carrapaticida — 100 c. c.
Agua — 13 litros.
lminorgir a ave ale a base cia ca-

beija, molhar a crista e poniia.-, da
I cabeija com a mesma solução, ma«

cuidadosamente para evitar que a
bebam, pois c venenosa.

As membranas da bocea talvez so-
jam rilphterlcas.

10' necessário applicar na boea e
pharyngo unia solução a 3 0 •|° do
azul de Methylcne. Fazer ti appll-
•..•ações diárias.

O isolamento e as deuinfeccões se
impõem.

Usar sempre solução do perman-
nanato na agua.

O milho inteiro é alimento contra
indicado nestas oceasiões.

E' preferível o triguillio, o nao
com agua. verduras, Cuba o faivllo
do trigo em partes eguaes. Alguns
pedaços de carne tres vezes por ac-
maná, nutrem bem o animal.

O. S.

Da Boc. Brasileira do Aviuultuia.

VERMES DOS CAJiS NOVOS

M. r.ourenço —• Olaria — Kscrcv •

"Tenho ires lulu'n do I mez t|U
catão atacados rto vermes nilljtloi
que são oxpellldos na cvacuaciio
tambem pela boca."

Itcfipostn — 1'ara caos novos o
molhor vermlfugo 6 o alho. Esnía-
gue uni douto do alho do regue"'
tamanho c o sueco misture com uma
colher do leito o Caça o animal oe-
ber, despejando vagarosamente polo
canto rta booa, 13' sempro preciso
cuidado para quo o cuo beba vasa*
rosnmonto o romcdlo. Dospojal-o po-
Ia boca a baixo é perigoso o oceasio
na moléstias graves,

Tros horas apôn este remédio Ue

ao cachorriiilio unia o mola cullici
dns de. sopa dc» azeite doce. E' Um

purgativo necessário o serve parn
acalmar a Irritação quc causa o
alho. Este veriiiifURo ó preferível aos
demais para os câozlllhos novos.

Oito dias após esto curativa» Caça
outros. ,

1). IS. 1„ — Ilha do Uoquciráo —

Bscrovo-nos:
Em respo-itu A suu carta, lenho n
reltorar-lhi» aa observações que ti*
anteriormente.

Iteceiio. a suas instâncias, nortin,
lembro-lho quo esta medicação of-
ferecc perigo, tanto mais por se Ira-
tar duma cachorrlnhtt pequena com
7 annos, o assim fica salva ininlio
rcsponsabilldado no caso do sobrevli
algum aooldente,

Eis o remédio:
Pú de conloio espigado -- ti grnie.

Alões ¦— 1 gram.
Para JiO pilulas
Dê ti pilulas Poi

desejado.

,1, Durou ilu IiuIhjii -- lüsercve--
nos:"Como iisslsiíanto d'0 .InltNAI. i
npreclador du uul aecçfln "\'ii.i dus
campos", rogo-viwj n fineza om res-
pundor-mt» polu mesma a soírtilnle
consulta: Tenha uni cuvallu do seis
nnnos do eilnilu, pouco mais ou ni--
nos, bom do sella, esperto e que ha
ilias nppiireceu mancuiulo mullo dc
uma mão: mesmo assim, ainda tra-
balliou lllgllllias vezes: logo que su-
in miincavii muito, mns, depois, pn-
reco quo enquentava o diminuía a
tanto dc quasi não so perceber u
manquelra; mandei curtnr os cascos
o eacHltiur com nobo, comu mo íIIssc-
rum que se fosse broen seria bom:
o que nada tidcautou; depois frouxou
om umu vlugcm rto cinco léguas eom
umu criniiçu que pouco pesa (sendo
quo elle lem viajado oito o mais
logiuiH uom o dobvo '!*» poso), <• uo
illa seguinte amanheceu com us per*
nas duras que, para andar uni pouco,
foi ptwlso enxütuil-o o l.sto mosinn
trociiiulo tiH porniiH (iuühI il culri
d ii se ra in -mo nue oilo eslava mullo
aguado, quo dovlu sangra l-o; o quc
fiz; t> uauKUü ostavu muito prulo,
svrofíso, parofondo meamo do uitlmal I

ligliado, A nro IU puniu bem, está iKi.tn*
pr*» com n burrnt.i rlioln, o pello .. ¦¦
nontudo, nius. continua miinciindo!
pnroco quo "elle" «ente quando oe
toca iin pá. mus. notei tambem o
mosmo uo niachlnho. (nio sol se mo
engano), so fôr nsuumonto ou um
coice de outro por oxomplo, nfto nv.'-
•:irã :i p.'i '.' ('ualquer »los dois .aso»
Itio penso ser uniit, ello ficará ainda
perfeito 

'.'"
Itofpnsln -- seni um exame, neste

•uso, nudii fi. possível ilterr coin iit-
gur.incii. F.ni Indo ciso omproRue u
llulnieiuci ciCnviiu i> nu falta, therc-

i. ull o.s que I'.» pitsstl no logar .-".-..,
esfregar,

15, S,

RATO < <»*l \ Elv.MI'.*-
Xeiisii t limpos — liln .1" Janeiro,

lísercve-noa:"P.iipkuii uni gulu que conta d»i
\2 pnill III canos. Ila coisa do un*
ires mezeii ello appuroccu com muita
lusíi! o espectorilililn milltii. Não
iipresentnvii. oiitretiiuto. outra r.nur-
mulldiule. Ila umn nema-.in, por.' .:.
elle começou a doar muno trii .
rem querpr coiiier. nem im-iuno leito
cllo ingere, de maneira quo está mui-
!,» fraco, sem uuiisi poder sustentar-
so. i-jcij.*, elle vomitou, botando mui-
los vermos.

o que nchn o pri ::n lo 11» Ia .or
que devo fazei V"

lUvpostu — ii anlinal já se acha
bastante,, velho o é possível que. ,'t
par dií veruiInoRii subsNtii outra
iloençrf. ouo ,i- iniiiossivcl determinar
Kcni oxumo do lUicnto.

Administre no diipnte o ngulnlo
remedio: culonielanos, s cerniram-
mos e Simionina. t cent!sruiiiiiu*'i,
liara um papel. 1'nnlw esse "•"» un
Um i do animal n.ue eliu engoIi.»à, ou
dissolva-o numa colher de icite. .

v.

:i

diu atO O efíeito

Sociedade Brasileira âe Avicultura
pnfiÇA is oe novr.MBRO — EDiFicto on r^r-izmn on coMMEnr.io

AVES, OVOS E COELHOS
r;-ia socledailc uiiciirroga-se cia rompia .i» remiu, Itiipnrliiçiio e remessa,

correndo as ilc.-pozu.-. por conta do Interessado, niedlaiilu á cuniiiiissilo do
nr pnr conto.

us assoclsdos tem o direito di» urrecluarein as ^\i-r- traiijaeçOcs por In-
lernieilio ila Sociedade, som pBgainento de coiumlsiflo, devendo para esto
fun apresentorein as suas offcrias ou i»rtiiiii>-.

J-:, S.

HYGIENB DAS IlliPnODLCTOUAS
CANINAS

Foitunnto — Ubá — Esorovc-nos:
"Tenho o prazer de agradocor-lho

a resposta que ha tempos me deu,
por esse Jornal, o cujils receitas to-
ram ctficazcs, pois, tive o prazer de
ver o meu cachorro completamente
curado.'Novamente- volto á sua presença
para, com o .--eu saber, indicar-me

Hegulnte:
Tenho, do casai de eães policiaes.

a cachorra que está onxertada, es-
tando já eom 15 dias e, como alimen-
tação. terá de ser modificada, pedia-
lhe os seus conselhos a propósito.

Aproveitando o eneojo, pedia-lhe
indicar-me tamhom um remedio pa-
ra lavagens, de fôrma a extinguir
completamente do pello dos animaes
a pulga, carrapato, etc."

Resposta —• E' sempre convenien-
to ter certos cuidados com as repro-
duc-toi-íis em gestação. Allmentaçüo
abundante o substancial. No começo
o augmento da alimentação pode dar
dum quinto rta ração habitual, de-
pois um quarto, depois um terço já
quando perto 'da "dollvrance".

Quanto á. qualidade deve predo-
minar a carne, alguns legumes, pao.
O leito c um .bom alimento, porém,
caro demasiado aqui na cidade.

E' bom juntar a esta alimentação
alguns fragmentos clc cartllagons,
ossos e mesmo pô de ossoh e pre-

parações phosphatadas, quo têm bOa
acção sobre os futuros produetos.

Para pulgas e carrapatots usam-sr.
os deslnfecUintes communs.

Aconselho de preferencia o liquido
Pakin. Uni copo para 2 Iitroa do
ngua. Esfregar com elle o animal o
depois dar-lhe um banho morno.
Evito nova infestação destes parasi-
tas com ok cuidados da hygienc: des-
infecção do canil, ninho, caiação das
paredes, ete.

E. S.

PEITORAL DE MEL, GÜÂCO E AGRIÃO
(UC. sm, Pi: t»-. i**0-*3)

TOSSES • AFFECÇ6ES BRONCHO PULMONARES. Nunci talha e dsinfia
qualquer outro na rapidez do seus effeltos :o-)uros. Preparado com o sueco
de planta» yordoa, ev-porada» no vácuo. Receitado pola maioria cios medi-

cos do Rio Grande do Sul c fronteira Orionial.
A. LEIVAS LEITE — PELOTAS

Vende -se no nio, nas drogarias Ito-iolplio no-s & cia., -. M. Pacheco ,": Cia.,
nibrlri) Monezes, etc.

¦¦••¦¦ iia m mflii
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é âté hq/e
0 m*-tior deócoàexçá dà
tàgmpenfícã Modema

contraia
Grinpe
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"HOBBCO" Endereço tcl: jraphico : "SVEA"

As nossas desnatadeiras são conhecidas, pela simplicidade do seu aiacninismo e
superioridade do material empresado

-M.JLFlOJ-.lS :
"DOMO"-"DAHLIA"-"SYL.VIA"

OVOS de marrecos rto Rouen e
Pekin. 12$ a dúzia — R. Itapagipe,
155. Campeão nas Exposições de
ÍÍI21 i». 1923.

IvisUia gosma!

A TOBOS AQUELLES QUE SOFFREM
DE «ESTÃO

K' Tacto sobejamente conhecido que na
inatoria Oos casos das periurbaçües esto-
tnacaes, a causa prtncipal 6 a axfdes, e,
assim sendo, tortos aquelles quo sofrrem
de dOrcs estomacaes, oWím meHioras Ins-
tantaneas pelo «-imples uso rte um inof-
fensivo antl-ai-ido de-nomlnado MMHE-
SIA BISURADA.

Se íorrrols apeis a5 refeli-Scs. se os
vossos alimentos -vcitain em vosso esto-
muí-o, como se Tossem r.nnmDo, obtende
uni vidro cie MAGNESIA BISURADA c to-
niac-a apo.- as refeições ou quando sen-
tlrdeí a dôr, Provavelraénto dfrels qne
este tratamento ó barato o simples, mas
nada existe üe metlior para as perturtia-
cões estomacaes. Ohtende hoje mesmo um
vidro e ca/.ei a experiência.

Vende-se na rua Vasco da Cama, lü;
rna ,», 151 o I" cio Março, 10 — Proeu
lios vidros i!?5U0 c S.?000.

i

IM&GU1W&B 
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fâitjl SERRARIAS I
^^^1 CARPINTAFJiAS i

^^^L Sociedade ile iioies Deutz |i^*****-*. q^q 
L»egitimo Lida. i

Rio de Janeiro Bua Alfândega, 103 
|

ASOtlRKÁ I1ASSK COUR
(iullinhn» dc rai.»a — Lnd. Aüeurrn, 5/

FORMICIDA
Para a extinção completa da

SA.UVA ift con» o

INDEPENDÊNCIA
do suecesso garantido.

RUA. S. PKDItt', Ul — RIO

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

Applictuu o

ADUBO POLYSÚ !
Paçam preces c prospectoS a

Soe. Prod. Chini. "L. Queiroz
tio, Rua Saúde, Rio de Janeiro

| PORCOS DUR0C JERSEY
Legitünos puro sangue, de diversa^

edadí*: vende-se á rua da Alfândega, .3;
casa DonimFCis dc Arítijo.

 .. ....'....¦ 
¦ 
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Enfermidades do peito,
Milharèô de con? muni caçoes neste
jentzdoí for<anv endereçadas &

Academia de Mediana x&P&tzis
é«a&s f<sbr:àc&jz.teài

Um$e*Sí.."ôw Todas ctõ PhaKiifc^fSSíô
e Drogariam .

ii-.:ViKf>~"V--;-i<s3t&i^^

B i^» ^- \__z_L Jmm_]__m m -iMtTn

I TERRAS CANGADAS! r~ ESSÜÍl
S RimifiaDCG EXERCITO E MARINHA ,;

Appliquo > ALAIVlMlttl) AVENIDA PASSOS, 116 |

/¦IfciatCB Milltare» da actualidacle

" 
CHAPÉOS PARA SENHORAS

p',) IV IMKhXX.' õtyfaã

P**.S, .jj *,
. M-í.onoii/uai».tt»I
r*a «l«A-*||"-OM 10<
PT» iH-i>i.-"-;ifioi

GOSTO — DIST1NCÇAO — ELEGAHCIA

Mme. JEANNE BARD
fflodiau franceza

ESCOMMENDAS E REFORMAS
RUA 7 DE SETEMBRO, 211, 2» andar

PREÇOi MÓDICOS

•'_-- ¦

Sem Rival
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10 O JORNAL — Domingo, 20 de Julho dc 1924
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CATHOLICISMO
t'..M.Ml\ r:CC'l,liSI.\STIC'A

EXPEOIUNTE

l*i*n<rst_iis iiaalrliiiiniliii'-:
Provinde»- — Mario Mórulra fll-bolru o Nnlliiillu Btionu da Hllvai An-tomo Joaquim ftodrlguos Valente u

Kífmía Uu .Silveirn llnptistii; ,Iumíj
Alfredo Iloalrlgues e l.ulza dos Sun-
tus Vianna; Sínroisu rtodrlguos «•
«"llorla «ln Jesus liaulriguo»; Casomlrü
1'erelra da .Silva o Magdalcna Alves
Forrolra,

Lloonçu de uruturlu particular —
I.oureuipi Monteiro de Queirais e tíyj-
via do Oliveira.

I,.\L'.S 1'I.KI.NNI*
A adorai;fto do Santíssimo Snora»

mento do Altar será hoje, durante
u dlu começandu ás 6 I|2 horns na
iiuiirlz du Hngonhu Novo o durante
n noite a comoçur ús IS \\í horas
nu inutrl/. do Kiigpiiho do Dentro.

Amanhã, o l.niis Pureilllu será du-
imite o dlu. iim mesmas horas, nu
matriz do ^niUIsulmi' Hauramento o
dur.ia.e u imite ua eapellu do Cora-
ção dc .Ylnrlii, .Santo Chrlsto. Todas
ostris soleinniiladcs tei-iiilnai-.lo com
a bònçlO, sendo que a adoração no-
etiirna nas egrejas e capcllas é pu-
bllca. até fui L'l horas e privativa dus
humeiiH a partir dessa buru ate ús
."i Ij- horns.

iiyaiBNís INKANTII.
Sobro este iissumplo recebemos

da Câmara lieuICHliistica, o seguinte
avliio que foi distribuído ao cleru
desta uruhldioccsQ."Aos revmoB. vigários o arcebispo
eondjutor recommenda que oncarre-
guem lilgucm de disiribuir á familia
dc cada criança que se bapllHiir us
impressos e conselhos bygienieos que,
por Intermédio dn Curlu o com o seu
respectivo sello, forem enviados pelaInspectoria de Hygiene Infantil.

Traia-se do obra ile Inteligente ea-
rldiiale e alto alcanço patriótico. I_'
011.1.11I0 basta porá i|iic o rev.- eloru
Uju preste o seu ínUiov upoío, Caniaríi
Ilecleslasllca, I!) ale julho do 192.. —
Mainseiilior Carlos Duarte (Josla, vi-
Sario gernl."

NOSUA SISNIIOI.A DU LOURDÜI.
Na matriz du Nossa HoilIlOTIl de

l.ourdes, 11 avenida 38 du 80lo 111 bro,
.'icrii. feiitejiidn bojo Noiisii Sonllül'll de
Lourdos, cujo culto no Brasil í tão
universal quanto na própria Krançn,
ondo u MAu de Deus, quiz mais umavez, apparocondo á pastoril Bornur-deite, mostrar 11 todos us seres hu-
manos quanto nos quor por amar
dn seu Filho, sendu, .01110 tem sido,
dosde 11 sua useonçlu n Consolnirl*.
Alfllcloiiijii (. a Iteglna tliilellnno-
rum, iiquella de cujas mãos piedosasdesce pi.rennemeiitc subru us quusoffrom u bulsamo du perdão.U prograniiuii para a festa do boje
que foi precedida de um Irlduu 6 o
seguinte;

Ãs li lior-tü, missa pelas almas;
ús 7 horas, missa parooliUI e com-

muiiháu;
Ah k hqrng, missa cm Intenção «los

lieiiifeltnics;
ás 9 t|2 horas, missa solomno.
A's iti i;. horas sairá solcmno

procissão, poreorrendo ns seguintes
luas: aveniila 2S do Setembro, Ru-
tino de Almeida, Tboodorü da Sllvn,
l.ulz Harbusu, praça Setu do Mamo

u avenida :<s «lo Hctcmbro o matriz.
Ao recoiher-ue da proelasnò have-

rá pa.negyria-.i, Te-Deum e bençfiu ilu
Santíssimo Sacramento,

Notu — A Congregação Mariana
deverá comparecei' eom suas ins!-
guliis á missa e á procissão.
MCI A CATHOLICA JI3SUS, MARIA

K JOS1.' Dü llNCiKXHO NOVO
Cunipletando us noticias que tomos

publicado «obre as festas du -l" ainii-
versa riu de fundação da Liga Cntho-
llca Jesus, Maria e José da matriz
da Coucolçtto, du I.ngcnlio Novo, da-
mos a seguir o prtigramuia dos netos
com que hojo serão encerrados estes
festejos o que 6 o seguinte: admis-
são soloôino de novos sócios offeetl-
vos e aspirantes, presidida pelu sr.
d. Sebastião Leme, arcebispo coadjti-
tor: 1", cântico "A nós descei", pagl-
na 1311 du íiuvu manual; ü", orações
do costumo; :)", avisos pelo direetur;
¦I". oração á. Sagrada Família; ..",
cântico: ii". conferência, pelo revmo,
direetur da Liga Cathuliea, du I.n-
genho Xoio, uonegu Antônio Pinto:

1". solomno ounstijímiifle! fi", benção
dim diplomas o liiedulliiis; !!", dlstl'1»
buição dus diplomas nos soelus cffo-
ctlvos u entrega de eorrlúea o me-
dlilhllH nus povos soelos admitlldns;
10". proulsslo no Interior du egroju,
pelos socloii du Li»ça, cnloaiidu cau-
ticos; 11", saudaçOes aos novos so-
cios pulu sr, d. fcSehastlilu I-oniO, ur-
coblspu eoadjutnr; I.", benção do
Santíssimo .Sucramoutu e cantlcu
final.

Lfl.RGfli*MEj..DEIXA-MEGR1TftR!.
3£\ -¦ ... .-— ¦MJQ

OXARÔPÈ 5ÀÒ JÒAÕ
É O f/IELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO

PEITO - COM O SEU USO REGULAR:
1." A tosse cessa rapidamente.

2." As grippes, constipações ou defluxos. cedem
e com ellas as dores do peito e das costas

3." Alliviam-se promptamente as crises (afflições)dos aslhmaticos e os accessos da coqueluche,
tornando-se mais ampla e suave a respiração.

4." As bronchites cedem suavemente, assim como
as inf tam mações da garganta.

S.« A irtsomnia, a febre e os suores noctumos des-
apparecem.

6." Accet-ttuam.se as forças e normalisam-se as
funeções dos órgãos respiratórios.

Phíii-fncac.flô

Ahim & Freitas — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

gnuiiijuiiiiiiu^ iiiin..ii.r.

GRANDE DESCOBERTA
De um novo vermifugo denominado VERMI8AN, para expulsão doa vermes

IntMtirwee. E' o unlco vermifugo que devolve o dinheiro n.o obtendo o-
r-seulUado. O único que não tem dieta. Usal-o é ter a certeza de qut seu fi-
lho nio terá mais vermes. Experimentem.

Podidos ao único depositário: OtlSlNI VAnOES MELLO. Caixil Postal 2.300— Avenida \!S dn .Sctemlijo; lu, V. Da50.
Encôntrii-io ii venda na Urogiiriu Rodrigues.

^TnTm>iiiiiiiiiíTMnTiTnnnniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»mnrmn

SOCIED.VDE DK S. VICENTE Dl.
1'AL'LO

.Segando íiotlelumos realiüu-so hojo
a testa reguliinit-niar de.s-ln suciednde.
Do prograninia, i[tu; c- vnslo. constam
uma missa com comiminhfiai gera!
dus s(R'los ás S horaa, na (.'utbcdr.il
.Metropolitana o uma asscmljlía go-
ral ás II horas, nn casa dc S VI-
cente, â rna lil.-u-litielo 11. 73, as-
sembléa ossn, nuc será prosldldu porum representante da uutoridudo ce-
elesiasliea.

VBNEHAV13L ArtCHlRPISCOPAL
uUdi.m Ti-;k«'i;ii:a di: s*0SSA

SENHOIU Dü MONTE UO
CARMO

Xa egreju desta Vencravei Orduill,
reiillzar-se-á. boje, domingo, 20 .lo
corrnnte, eom a sumptuoaidudo c brl-
lhantlsmo dos demais aniius, a fcsll-
vldade du exc.-lsa padroeira du insti-
tuli.-fio, X. y. do .Monte du Carmo,
eom a assistência dus Irmãos nue
forma ni n mesa administrativa e ss-
crlstia, revestidos das insígnias car-
melltanas,

.\ missa entrará ns II horas, pon.-
titieando o coiiimissarlu da Ordem,
monsenhor I'"ernando Rangei de
.Mello, assislido de vários sacerdotes
(|iie eunslliueni u pú-de-.lltaf.

Ao Uvangellio. occupnrfi. a tribunal
sagrada, d. .loaiiuim Mamede, bispo
dc tíebasie e erudito ornddr sacro,
que fará o panegyrico da Gloriosa
Virgem du (.'armeiIo.

Sub a regência do nineslro padreAntonio Romualdu dn Silva, exa-el-
lente orchestra dc professores, com
a cooperação do numerosa mnssn
coral e voíích- nxuiMitará o seguinto
programma: "PrcluHIu syninhonlco",
de I''. Vltladlni; "Inii-oiuis", ile (;.
Ollrasl: "líiiie cl Cllorln", de IS. Rol-
tigliiTo: "Oradnale", al.. I'. Griccba-
cbor: "Salve Regina", de Mlchcle
Mondo; "Credo". A.- K. Segattlni;"Offertorium", de U. Vulpi; "Sun-
ellis", "Beucdictus ei Agnus Vc]", de

10. Hegnttlni; "Cnmtmuulu", d... d.
Porusl; ".Marcha final", dc D. ilcl-
lando.

A's 1T li. liorns. lera inicio o Tc-
Deum, executando a orchestrn. o se-
guinte programma; "Hrchidiu sym-
plionia-o", de A. Giiilmanl; "Pauis
angolicus", do (.;. Burroni; .¦ 'IV.
Dount r^audamas," «ia- L, Bottazzo,
iRrmlnnndo .1 sulomnidadc com o"Tii.iituni blrgn", da- li. Volpi; e"Marcha final", de o. Ravancllo.

l''E.ST.V DK NOSSA SK.NMIORA
SANT'AXN.\

Continuam boje, segundo noticia-
mos. na matriz dc SnufAnna, ás lll
horns, as novenas em honra da pu-
ilroeiru, com praticas iiuotidlanas
pelo rev. padre Salomáo Vieira, ex-
coptuados os dias de boje L'0, '.'1 e
i-, em. una. será substituído polo pa-
dre JoSu Baptlsta, redemptorista, que
Ira tara da organização da Lign Ca-
tholicu, ;i installar-sc naista matrii,
no dia 3 do mez vindouro.

Nu dia -2'll, euntar-se-ào vesporas
solomnos ás l!l horas, e a ^T haverá
missa solemne ás lü horas, tom ser-
mão no lüvnngelho pelo padre ,loão
Caiialberto, a-, á. noite, "Te-Ufium".
Beinjâo alo Santíssimo Sacramento o
sermão peba padre Salomão Vieira,

(i vigário eonvidn a iodas ;im lr-
mandades - e Devoyòcs da freguezla
para assistirem ás novenas 11 missa
solemne.

S. SEBASTIÃO
Hoje, alia -II, no matriz du Knge-

nhu Velho, .será, rezada ás S horas,
missa eom communhSo 1: cânticos
em louvor de S. .Sebastião, padroeiro
destn archidiocese.

Offioiará. o acto o conego Mac JDo-
wol, vigário da parochia do Engenho
A'elho.

MISSAS IHi.\riMCAKS
Hezam-so hoje:
-\'s õ huras — Matriz da Gloria,

egrejas da- Santo Affonsu ai Senhor
do Boiníini e convento do Carmo;

A'a Ti li- horas — Matriz do Kit-
gonbu Novo e egreja aie Santo igna-
cio;

A's D horas — liàgroja do Santo
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Casa Osmar

Sapatos em chromo amarello e
chocolate, com talão beje

DE 37 a 44:
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Affonso, santuário du Cora ti» o do
.Mnrin e convento du Carmu (Cundo
de Bcmifiinl;

A's ti l|'J horas — Matrizes do Ba»
grado ContCaSo dc Jesuí. do S, .loúo
BliptlsUl, do KiiKCnhn NOVO, de Silo
Chrlstovfio c dc faounte.»-; egrejas dc
Kniilii Ignaclo, dc *a,'i>sso Senhur du
Bomfim, dc 'Nossa aSeuhura da Paz, e
eonvonlu dns Sorvas rio Siintisslmo
Saeriimonto;

A's 7 horn» — Matrizes do Sagra-
do Coração dn .Icsus, da Nussa Se-
nliora ala Gloria, de Snntn Chrlsto,
conventos de Samu Antônio, do Cnr-
mo o du LniinloH (runs S. Ciumento
u S de Dezembro), Irmandade elo
Nossa Senhora da Corieel.âo;

A's 7 Ifa horas — Matrizes dc Silo
João Baplistu, Nussa Senhora de
l.ourdeM, dc S, Chrlstováo 0 egrejas
de Santo Ignaclu c du Senhur do
Ilu 111 fim:

A's S horas — Matrizes dc S. José
o Santa Rlta, Sagrado Coraijãu do
Jesus, da Gluria, Ju Engenho Novo,
de Santo Antônio, ogrojti de Santo
Affonsu, conventos du Carmo, de
Lourdes, da Ajuda, Irmandades do
Hantlssimo Sacramento da Cundola-
rin, de Nossa Senhora .Mãe dos Mo-
mens, Congregação do Nossa Senho-
ra do Amparo (Hadxloelt Lubu), sun-
tuarlo do Coraa,-6u de Maria, espolia
do S. Pedro da Glllllbúti;

A's S lr: horas — Cathedral, ma-
trizes do S. João Baptlsta, du São
Chrlstovão, egrejas de Santo Affonso,
Nosso Senhor do Bomfim, ale Santo
Ignaeiu c do Nussa Scnliura da Paz;

.Vs 1) horus — Matrizes de a Jusa;,
de Santa Rlta, du Sagrado Coru(_tlo,
do Nossa Scnliura da Gloria, «loLourdes, do Santo Christo. conventos
de Santo Antônio, do Carmo, Irman-
dades du Santíssimo Sacramento du
Candelária, Santa Cruz dos .Militares,
(sédu provisória, Calhedrul), de .Nos-
sa Senhora da Conceição (rua Con-do do Bomfim) e .santuário do Co-
raijüo de Maria.

¦Vs :i 1|. horas — .Matrizes do .SãoJoão Baplista, do ISngcnho Novo,
a^rcjns ilu Sehbor do Bomfim e aSau-
to Alfonso, Irmandado do Nossa Su-
nhora «Ia Cunce|i_i_o;

A's lu horas — .Matrizes dn Can-
dclarla, de s. .lo.sa', dai Sagradu Co-
raijüu, dc S. Cbristovào, egrejas do.Nussa Senhora do Rosário c S. lio-mdieiü, de Nossa Senhora da Paz,o. T. da Inimauuluda Coneeiijao;

.Vs IJ horas — Matrizes dii. Can-
dclarla, do S. José, do Sagrado.Cu»
raijâo, ala Gloria, egrejas de Nussa
Senhora alo Rosário, de .Nossa So-nhora Mãe dos Homens, do Nosso-Senhor alo Bumflm, convento doCarmo:

A's III. boras — .\ratriz de SãoJoão Baptisla da Lagoa.
NUSSA SENHORA DAS DORKS
A devu.;ão dc Nos.-.-- Senhora dasDores, tara celebrar amanhã, nasedo provisória da egrcja-basllicn dabania Cruz dos Militares, Cathedralnussa as 0 lioru., »,_m coiiimunhãoo cânticos, 0111 louvor de sua na-droelra.

JSVANGELISMO
ÜGl.KJA PRESBVTKIUA.N..

l.\I>i_I'ENDKNTE
(Rua Bnriio «lu JU<> llnuiivi u. «)Cultu.-' — Haverá, us habituacs, ásJ e as 19 Ifl huras, pregando, poroceuaiao do primeiro, o' rev. OdilonMoraes.
Escola Dominical — Seguir-se-áuo culto matutino, sondo superlnten-Ü da, no ausência do professor Kvo-nio Marajucs, polo pro-ibytoru fran-cisen Rodrigues.
Reunião do oraajáo — A tlucludadc¦\- dc Senhora.s realizará amanhãumn. t-i„ favor da paz em nossa pa-trio a- dirigida pclu pastor.

CONGREGAÇÃO P. I.NÜBPEN-
DiENTE UE OSWAL0O CRUZ

Na «í-de, d, rii.-i João Vicente., -.'87.
haverá cultos, á3 12 ,. i.s 19 i|3 i10.reas, este dirigido pelo rev. OdilonMoraes, (me presidirá á celebraçãoda Siuita. Ceia. Escola Lk-minical/áslíi 1;. hoi-as. Entrada fiança.

O EXEPvOITO i>E .S.VLaVAÇÃU
dáeiiiiiões hoje;
Avenida .Meio ,|_. Sá, lisa. \'sJ.J0 Escola Dominical. Eia;ão inti-tnlada: ".Christo, o grande Medico".(Metbous S:.-.-17: 9:3-5-3S; 10:1-8.-9-ai). Texto: "Curou todos os «.uoestavam enfermos; para quo se rn-

prisse u ijue tora dito pelo prophotuInales,' í,ue diz: Ello tomou .sobre asnoe«3us enfermidades, c. levou as nos-sas dQenqas." Matheus S:1H|17.'
.Vs 10,;tü, reunião do Santidade; á.«19 lioi-H.s, reunião de Salvação, ü co-ronel Miche dlr.Sii-A as seguintes rc-uniões: 11,1 Campo ile Sant'Amia, An1Ü.30, ai na rua da Giunliõa, ^7J, ás19 horus.

polo rõVi bispo á egreja o capoHilo
da Unlvoraldudg do Virgin lu o ho-
mom ale lotras, rev. Arthur Klnsol-
Vlnif, nuc dirlgliii o culto da (arde
na proaonija do todo o clero cp!n-
ou pai,

EOREJA UO REUIJM.PTOR
Ruu liuddock IjkIh), -ais

Haverá hoje, ús 10,30, Sorvhjo Dl-
vlim llturglco, Tumiirán parto 110
culto os seguintes clcrlgci*, alam «Io
revdmo, bispo dr, Klusolvlng; o
rev. dr. Morris, reitor do Semlmirlo;
rev. Suluniáu Pcrraz, í-ev. Nemeslo
(PAImelda, rev. Arlhur Kinsulvlng
c o parocho rev. dr. J. G. Meom. G
l'0V, Arthur Kinsulvlng i|lie recebeu
110 mcz p. p. o primeiro grilo das
GrdeiiM Sacras, ó filho ilu rovdmu.
hispu e fará umu saudiu;ão ti «gre-
Ja, «ondo aprosontadii pelo paroehu.

A' noite, nau Imverfl. a Oraçilo
vespertina, vteiu ciuo tualu o clero
ncinia estará na Egreja da Trindade
lio Meyer.
EGREJA BAPTISTA ORTHODOXA
itua Aiulrndo Aninju, :i" — Os-vnUV.)

Cru/.
Haverá boje. ds IS horas, na Eu-

«ola Dominical alesta KgrcJa, estudo
da Palavra de Deus, -obro o uSSUm-
pto: "O IJsptiHiuo de Jesus-', exara-
do em S. Marcos. Cap. 1: vewo
1-11, c úh 19 1.2 liorns, pregação do
Evangelho, pelo pastor Antônio Tcl-
M.-lra Guimarães.

ESPIRITISMO
TENDA ESPIRITA TRABALHADO-

RES DA SEARA
Ci.nvid.uii-s.- ludos os irmão.. 0111

Jesus, o crentcd da Doutrluu Espi-
rlta, a eom parecerem hoje. ás :'ti
horus, á rua I'*fol CUineca, 3U0, pari
assistirem á cessão commemorativa
ao glorioso S. Vicente de Paula. Pa-
Ia rão sobre a personalidade de Vi-
cente dc Paula, os propagandlstas
Arthur Machado c Esteves Moreira.

UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA
Na 1'nião Espirita Suburbana, a.

travessa Hcrmengarda 11. 13, .Meyer,
haverá amanhã, ás _(i horas, a sos-
são doutrinaria sem-anul sob a presi-
dencia do operoso propasandisUt
Ignacio Bittencourt.

A. entrada c franca,
CONFERÊNCIAS

Haverá hoje us seguintes:
na l''cderaa;ãii Espirita Brasileira,

1 á avenida. Passos n. "S, ás 16 horaa,
sob a direcção de. um d«is directores
dessa instituição;

110 Grcmio Luz e Amor, á, rua
Silva Cardoso 11. 07, Bangu, ás 1S.30,
dlssertandu sohi-c palpltanto t.hoso
doutrinaria, o dedicado confrade M.
Quiniâo, vícc-presldonto da Federa-
ijáo Espirita Brasileira;

na Sociedade Espirita Paz. á rua
José Vicente 11. SS, Andarahy, ás 10
horas, occupando a tribuna o con-
frade Arthur Machado tjuo disserta-
rá sobro o thema "O fanatismo".

THEOSOPHIA
ESCOLA DOMINICAL DE THEO-

SOPHIA
¦111' aula, hojo

«Jontinuiir-so-ã o cutudn da "Theo-
sophia. cm 25 üefies' , nor Lcblcr.
Rua Riaehuc-lo, lí_, áa 10 horus da
manhã.

— Brevemente, -iaini o Ul fasci-
culo da Doutrina Secreta.

Aceitam-se ainda, asslgnanted. Ui-
rigir-se á Aloixo Alves de Souza. Rua.
Itiaciiuclo, IS".

AOS 1'L'S UO MESTRE
(Commentarius)

AUTOMÓVEL DE LUXO
Vendo-se ou trocu-so um automóvel cu-

ropeu Mcyr, novo, sem U.-.0, por Icrrcno,
«¦usa ou outro carro (te quulro logares,
1'lioue .. .-.'70; ver Praia de Bolufogu
11. -luii.

IOPQ1  IOE30S=_r|

, TELBPHOHES
/m^i

SENHORAS f
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HEMORRHACAS
COLICAS UTERINAS

CORRI MENTOS
PALLIDEZ

UTERCOLIN
ETC.

O melhor remédio
NAS BOAS PH-iRMACIAS

tiufmfWj

II Gomoan&ía Brasileira de Electricidade

U

J
ESCRIPTORIO, DEPOSITO

E VENDAS
O 8S Raa. Primeiro de Manjo 88
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KGdíEJ.V BVANaiE-DICA I^LL'-
MI.VKXSK

Rua CamerliKi, lllü
I Reune-so hojo n. Escola Dominical
da egreja acima, para estudo da Pa-|lavra de Deuci, eomo do costume, ás10,30. e como noticiámos domingo
ultimo, a lição do hoje é: "Baptismo
do Jesus", Marcos 1:1-11, eom o tox-to áureo: "Tu ôs o meu Filho ama-do, em aue 1110 comnrazo." (Marcos
1:11).

Ao meio-dia o á.s 10 1|. horas, lia-
verá. culto o pregação do Evangelho-
As mesmas coroinonlas serão reali-
zadas na Casa de Oração de Ramos,
no subúrbio da Leopolditia, o natigreja Mothodista de Cascadura. â
rim. Coronel Rangel, 2G ,na estaçãodo mesmo nome.

No próximo domingo, u. licito «erú:"Tentação de Jesus. t.Mathous¦1:1-11).
-Para leitura diária — Julho: LM.

segunda-feira, Mat. 1:1-11 — O
Baptismo dc Jesus: 22, terça-telra,
Mat. ;i:lu-17 — "Convém cumprir
toda a justiça"; 1';!, «ju.irta-feira, Phi.
2:5-11 — Confessar a Christo; 2-1,
quinta-feira, I João, ..:1S-_1 — Ecitar
em Christo; 2_, sexta-feira, Aet.
0:10-18 — O Baptismo de Paulo; UO,
«alibado. Mat. L'*à:10-'.'O — Observam
clu do baptismo; L'7, domingo, Isa.
42:1-1 — "O servo escolhido do Sc-
nhor".

OONTEI.E.-.01AS
Os estudantes bíblicos internacio-

naes cffoctuain hoje, ás 11 e ás 19
hora-s, á rua Luiz dc Camões, 22,
duas conferências publicas. O íl«--iumpto da noite seni: "Qual o pape!
do christão no priwentc momento do
perturbações mundiaes'.'"

! A conferência da noite ê seguida
dc niukas projeeções luminoüas.

EGRÜJA JrETHODlSTA
Programma laara os cuitu_á ,|a

Egreja Jlethodista dn praça Jobi; de
Alencar, 1. no dia do unianhã:

A'.s II 1|2 horas da manhã, Dia
das Crianças, com programma cape-
ciai, havendo prêg_u;ão do Evange-
lho. O thonia será: "A CarMado So-
ciai o Caridade Individual".

A^s 10 1|2 liorsis, prêçaíão du
Evangelho, pelo rev. H. C. Tscker. [

BGR.-EJA DA TK.IK.DADE j
Como dc coatuine, haverá nesta

egreja, sita á rua C.irotiiia M-ejcr, 01.
na., ostação _4o nicamo nome, ás 10
hoi-_ns, anlan da Easeola Dotuinrcal.
miiiistraodo instrota^io religiosa ás
crianças c aos aduítoB. A's 11 horaa.
liaverá. présaa-ào do E>an§rrfh<-, peljrev. Antônio do Oliveira.

A's 1!) 1J2 bonae, será apre_»mta.do

"Tu, o Monada, assim o
decidlstc; Hcpararcs-to do
Caminho, eqüivaleria a te
separares de ti mesmo."

Ak*5'ouc.

Muitas possuas ainda so não acham
iiiuitu bem uricnuidas a respeito do
Caminho o por isso entendo ne-
eessario fazer algumas considerações
aeera-a dc tão importante assumpto.
Existem dois Caminhos, aos quaes se-faz de continuo allusão nos livros sa,-
grados dc qu,Lsi todas ;_s religiões do
mundo. Convém o observai- desde o
principio, quc esses dois Caminhos,
nao do modo algum parallelos ou
collateraes, e sim consecutivos, tor-
minando um onde o outro começa.

Ao primeiro desses Caminhos, C
dado o nomo de Caminho da Prova
011 da Preparação.

Ao segundo uhama-se-lho o Cami-
nho propriamente dito ou o Cami-
nhu da Santidade. Este é que é overdadeiro Caminho que conduz, me-diante estágios bom definidos, a
união com o Eterno, Deus ou o Kgo
Superior ao qual algumas vezes aqui
temos íoilo referencia. Verifica-se
pois, que o Caminho da Prova, estu
dando os livros quo tratam du assum-
pto, vem a sei- aquelle no qual, conn
o seu nome mesmo indica o Discipu-
lo tem do provar se so acha ou não
preparado para iniciar unuello outro
ao qual se dá o nome de Camlnh.
propriamente dito ou Caminho da
Santidade.

No primeiro desses Caminhos, exis-
tem qualidades a adquirir. No segun-
do ostnglos ;i. vencer. An qualidadesdo primeiro acham-se especificadas
110 "Aos Pés ,1o Mestre" e dellas te-
mos vindo tratando até aqui o conti-
nua remos a tratar ainda por algum
tempo. Quanto nus Estágios do Ca-
minho propriamente dito, ó-lhou dada

Machinas para carpintaria
Desengrosso, desempenadcíra, ser-

ra circular, machina do furar, dc tor-
near cabos do vassouras, soldar ser-
ras e outras. Preços «lc oceasião —
A. Gpnijalvca & Barros — Rua Krcl
Caneca, 15. Telephone Norte 2600.

Se juros
contra

aççidenteb
"LLOYD INDUSTRIAL SÜL

o nome do Iniciações, existindo, Jus-
lamento òinoo Inlolaçies nesse Ca»
[ninho que termina pelo Adoptado ouMestrado, quo 6 o ponto cm que ter-
mina parn a coii»oloncla u períodoevolutivo humano, começando o Su-
per»Humano, sendo este ultimai, parnnõs, um livro cuJ.ik fulhái.. so acham
ainda uerrudas.

Hasta, porém, quc saibamos que al-
suiis O ran deu soros so acham aetual»
mente trilhando osso Caminho qtn-está. para além do AdoiJtndu c quonum futuro unais ou menos longínquo
toda a Humanidade o trilhará egual-
monto, embora para esso fim tenha
que consumir cdades som conta, 131-
ZOm-nos "Os ame sabem" i[tic no tim
do Caminho du A-ieptailii sc encon-
trn nau apenas uni caminho, porém,seis outros ã escolho, do Candirtaio o
um ilos quaes lovu a continuar a scc-
vir in homens sobro a Terra, "Tn-
mando a Dôr por esposa", con-
forme n phrase mystlen do um li-
vrlnlio precioso do elhii-.i hindu'.

Quando uma voz se escolheu ea-
trai» par,, esse Caminho e nelle sc pe.netrou realmente, jilmalu so poderá

voltar paru iraz. Uopáuar-so deiu- ((\„
Caminho) oqulvtrtíirln cntA.. ,1 Heitu»
rar-so da si,*ro|irJo conformo lt piim»
so do Aos Pís do Mostre,

IJ' quc, ilfi.-m» iiittu coisa Bemcllmii.
to 110 quc .'¦•• devo dar com o cego .1
quem uniu vea foi dado vislumbrar a
loz: nunca mnls ho afiiiim-miir» a.,;:.
11 cs*'U.ni1àu d orrvJ^ini estu o evoh,i
cllc "salic íJorque Já viu" que, emba.
ra os seus olhos 11 não pousam aguril
ver, a I«iz ostá nll presente, rodeuii-
do-o o pene-ti.iiirioo por íisslni dizer
e quc, num dia folie acabar', pa.r
vcl-11,"Só im Caminho sn cneontraiu im
coiniifi dignas dc aequlslç/lo ns quaes,
tmiH ven (istns, apagam paru iiompre,
lutlo u dOHtíJu ile poi-ti-lllr as ruilrat:'1
dh>. cs«o mesmo livro num tópico que
cabo aqui citar.

Agora sii nos resta. .Icpols alcsln
lrfira oxplicaçáo, convidar os nosso-;
leitores » seguli' eomuosro estiidnnalo
ai- meios dc a Iquirir u.< qtrullaladci
que eonduwm á cntruriii dessa Sentia
nn Caminho propriamente dito.

Rio. Ki de Jnlliai da- 1021.
Alel.vn Alves «l«» SOUZA,

.. Â CONSTRUCTORA ).'

Casas em prestações mensaes sem
entrada inicial

Rua Uruguayana, 112, 2" andar
laUVADOH — 'IF.I.I-.P. NOIVrE til.SI

DEVIDO A CRfllMOE AFFLUENCIA DE PE8SO/MI,
DURANTE A SEMAN*., HOJE, DOW.'NGO, 20 DO

CORRENTE, FUNCCIONARA' TODO O DIA.

' .
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BM STOCK
LOCOMOTIVAS A MOTOR

TARA QüAJjQCTÉI*. BITOr.A.

Capacidade de tracção 18.800 ks., 28.000 ks. c mais
AUTOS OE LINHA; WAGBONETES

DB 4UAUtFl'.R TTTPO B OITOLA

ftsstrn cat-t>«_goa e •ftrrtu aos rrpra-iv(ra(mi.«p_

T & STADLER * RIO DE JANEIRO
BÜA DO I_A.VR.iniO, 105 — CAIXA a+o
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"SOCIEDADE ANONYMA DE SÍGU-
ROS GERAES"

Collectivos de Operários
individuaes

de responsabilidade civil
Automóveis — Vidros
Crystaes — Espelhos

l'AIU I.VFORfiMrAt;;:

AVENIM MO BRANCO fl. 47,
T

JUNTO DE CADA VIDRO
«lo afanado, «lu iiisu-veravcl

TOISTIOO LOVERSO
O grande fortificant» do sangue — do cérebro  dnsnerv-ts — dos músculos.

V. s. encontrará uma bula de ganuitia do fahrk.aíttc ua «iiiaieste so compromcttj» a r«»«titujr o «liabeiro a iodos «>s docutAm L
íhMO^OTCO 

°" rCfiUKad0S dcseJa'J(« «»ui o uso deste manrri-
Xão es<|n«»r«r islo '. . . .
O 1X)NIC» W)V-e5RSO c o melh.,,- fc-^^nte do mmrto !Os magros, o. fracos, os nervoso . .,» d«_paunt-iwJo6 r-. os«MUTak-scí-ntes cm.o-iti.-m, no TON:.-.. | ovbrso t_ti renioctioaumento portentos.) que lhes retitit. i.idanicntc e c*m neso-rança a _aro<le p«--r«Iida. ^*^
Lxn vidro basta quasi __tra um mez.

.Nas boafi püarmacias he. encontra.senftre o
TÔNICO LOVERSO
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O JORNAL — Domingo, 20 dc Julho dc 1924 11

oWo TODOS •_>s £ÉE__? PORTs
1'URF ucju, púdo InClult' uo deheulm'0 do

parco, sô pur s.vmpuihla podereinoti
.1 CORIt|i'A'DK HO.IK, XO DKRBT omiolhor o lioeiio finorlto, entru Al-

CiliCB Iiunla, iVnurosIs, Soherunu, Venta, Le

Grandes ix-emioH doemos e Çrlocl-
dado

Bati destinada a nleanejar com-
pleto evito a retiiiMo deela tarde, uo
hippodromo do Itamaraty, a vista
ilos elementos valiosos de quo dispõe
o programam para a mesma organl-
v.iiAo.

.Vudii menos do dois grandes pre-
lidou sei-ilu, linje, disputados, cada
qual rualri Inloressante, Isto devido
110 flagrante eqtillllirlo do foreus no-
Indo entro os sous concorrentes,

u "Cúsiiuih", reservado aos anl-
UiaOH estrangeiros, de 3 o I annos,
ilovprá levar ft presenga do "starter",
na distancia de I*.5u0 metros, 1'niyê,
Vltrigoilo, .Media lílendn, Sonhador,
Cacique o Sarituzza, todos em com-
ploltt fôrma O depositários do gran-
des esperanças do seus proprietários,
eom espcelalldado os dois primeiros,
«ni cujas palas foram, feitas avultu-
dns apostas.

He, nessa prova, 6 tarefa Inglória
elugci' um preferido, multo mais dlf-
flcll so torna o problema, appllcado
ao grande premlo "Velocldado", em
1.100 metros, ondu (oram Inscriptos
seis dos mais ligeiros parelholros que
autuam, presentemente, om nosso
Lui-f.

Uo facto, niosino fazendo-so ab-
utrutjão da partida, factor proponde-
rantu em carreiras dessa natureza,
porque qualquer vantagem dolla de-
corronte, pur mais Insignificante que

hlon o Thobas, tal a eguaUJado dc
recursos ilesnos animaes.

.Mas, não são unicamente essas
dims provos qIrshIcuh quo devem pro-
porolonar aos nossoi- tiirfnícn o en-
sojo do oaslstlvoni lindas currnlras,
visto domo, todos os demitiu promlos

wmmmmmsmmmmmmwmimÊmmmtmmmmmm^

Palés, 01 ks. — 11, Astorga. . -10 ]
ílovunolie, õ-) ks, — T, BM.ItHu. !)Ur•Alyrli, (il ks, — ,1, laiwohiif . , . 71).
l-ordlu, 51 ks. — U. Cruz . . . . 0--
Monumento, "ij ks. — 11. Hojos. , SO
PanlCO, 53 lis. — .1. Gonií-íi . . . í>0
Garupa, .Vi ks. — C. IPornandfl**. 22
Tribuna, õ2 kd, — IJ. Suarez. . Ü0

2" pai'00 — "Progresso-1 — usou
metros:
lniliulu, 5-1 ks. — P, Zuliala . . 10

O * «'• O. * O «•

«**¦* #
_*.-*_*»o # * o

PARA NOS CONSERVARMOS ÁGEIS

do programma, oslão magnlfloiimon-jDIainaiitlnu.úO k«,— S*. Qonisaloí,
to organizados, sendu, portanto, II
cito suppoi' quo elles dèin, tamlieni,
logar a flnaes omooloiiantCS ii]iús
percursos movimentados.

Dentro esses parais, attendendo ao
valor dos parellielvos Inscriptos, inere-
com destaque o " IJe.rby iMnlj", em
2.100 metros o o "17 de Setembro''
cujo campo ficou formado por Basing,
Pocjtos, .\Ueo, .Moleeoto e Alsaeiana.

Para esse Importanto meeilng, que
teiú Inicio, preelsainente, ãs l'J.:!0, são
os 'seguintes os nosso» prognósticos:

Clurupá, Tribuna o Rcvancha,
Niagaru. iNoIva e Diamantina.
Okapl, Bfaganca e Ulgltalls,
Dotranufi, Querellii o Capataz,
Hercules. "Mosquoto o .Vyniplia.
VISIGODO, URCAYDI o CACIQUE,
IACHI.O.V, SOBBnAlNO o VKSTA.
Poeitos, Alsaeiana o Basing,

MONTAIUAS K COTAÇÕES
São as seguintes as monturlas pro-

vavels o aa ultimas cotucOea para a
corrida desta, tarde, nu Derby-Club:

1" pareo — "0 du .Março" — 1.250
•notros:
.lazz-band, ü"> ks. — L. de Souza. 35

ClCAYALLOS QUE GANHAM SAO OS QUE USAM
EMBROOKINE
de DOMINCENT - BRUXELLAS — BÉLGICA

Dep,: G. de Beabra AC. — Rua Vasco da Gama, 12 e nas Drogarias a "A
Jardinoira" — Rua 7 n. 151.

|IIIIIHHHfllllll!^^

IHIME&CI
I 52—RUA THEOPHILO OTTONI—52 |

(esquina da rua da Quitanda)' :

CAIXA POSTAL: 593 - ENDEREÇO TELEGRAPHICO: "FERRO" I
TELIEP. S024 NORTE

RIO DE3 JANEIRO

Nl.igiirll, .VI ks, — D. Suarez.
.Volva, 53 ks. — R, Amujo .
Aeroplano, 18 ks. — B. Cruz . 40

3" pareo — "Itamawity" — 1.60
metros:
Grasspoppot, ãi k.--. — R, Astorga Oll
Vândalo, 50 ks. — A, Poljfl ... ao
Tapa jou, -II) ks. — X. Clunzalez. 10
Bragança, 52 ks. — II. Araujo . "ü
Oltapl, 58 k*. — T. línpliáta. . 2.",
l.anius, 30 ks. — 1,. de Souza. 00
Pretória, 30 k>*. — n. Cruz. ... IO
Dlgltulls, 52 ks, — P. Zabala. DO

¦I" pareo — "internacional" — í.tioo:
metros;
Detia<iuê, 52 ks, —vs', (lonzaloz.
Divino, lfl ks. — Duvidoso con**:
Quorclla, .Vi ks. — \\". l.Iinri. .
Cuputaz, 50 k>-. — 'I*. Baptista.
Vaie Quatro, 53 ks. — ):. Rojas!

.*" pareo — "Derby Club" —
metros:
Mosfitiote, 32 ks. — S. Salfate.
Paulistano, 52 kí. — U. Lopoz.
Herutilos, 55 ks. — C. Pcrnandcz
Xympliu, 45 ks. — lt. Astorga.
-elipse, IT ks, — I,. do Souza

ii" parco — G. I'. "Cosmos" --
metros:
LYunyí, 10 ks. — C, 1'ei-nandcz. .
Vlslgodo, 51 ks, — U. Araujo . ."Mediu Ricndu, tn ks. — U. Suar.;:
rionliador, 51 ks, — A, FelJO . .
Cacique, 31 ks, — ,1. Efieobui' , .
(-'antuzzu. l:i ks. — Vi'. Umu, . . .

7'' pureo — C. 1', "Velocidade"
1.1 OU metros:
Albélllz, 5-1 ks. — ,1. Salfate. ,* .
Noiirosls, 31 k*. — .1. Salfate. . .
Soberano, 51 ks. — W. Unia . .
Vostit, lü ks. — C. Fernandez . .
Tj&blon, •*• 1 ks. — ]\ Z.»bf*Ia . , .
Thobus, -"'t ks. — T. Buptlsta . .

S° parco — "17 de Setembro"
1.800 metros:
Haslng-, 32 ks. — ts*. Umn . . .
1'oeitus. 5:1 ks. — A. 1'Vi.iú . .. .
Mico, 50 k.«. — d. Comes . . .
.MoleeoUÍ, 51 ks. — U. Suarez . .
Alsaeiana, 111 ks. — N. OonzaJez.

A l'ItOM.M.\ UHIMÃO 1M>
JOCKKV-CliLi;

Cüiti :i-s Iiiüurlptiôcs i'..mn biiiafi hon
tem paru o programam, da corrida de ] nu:- uu

1--1í'f''>'. 
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:io |
llfriel! :'i nrlinel- I listo eserc

tcll'0! - .lorgc, Coollio c Kcruaiido:
Mauotl, Tltlnu, Oscar, Mauoelltu c
Santo,

U e»nhai-(iue du 2" team é flu ID.U)
! e o do r, fis 12 liuras.

T,Ki.\ •¦¦:.\i,nn'.\ nu sroins
rURKKIKA PINTO X O JORNAL**

(nni|Hi lli) UÒIII8UCCCSÜU
llculUando-se hojo, doiiiliigo, 20

do corrente, cm prusoguliucillu do
uanipciinatu da Ugu tli*tt|i|ilca, u en-

. contra entre as disciplinadas euulpes
du ferreiiii Pinto A. Cf o U JORNAL
K. C. uu eaiii|iu du llullisucjessu, ú
rua L.'1'uiioii. u cuiiimlssãu do nporls
deste escalou os scgulnles jug.id uva
uue deverilu cninpurceci' nu nicsuiu
CHiupu fts i'-' 1 -' e li i 2 horus. rc-
spcctlvaniente, 2a o I" tca.ius:

1" team: Barroca -— JusÒ c llrau-
duu — Aseiiur, Souza o Aelillleu —
Bustos. Alfredo, Henrique, Curllnhos
o Vlegas.

2-' team: 1'aullno — Salvador e
Barroca — '""ilunrdn, lllldobriilido o
Btunco — Allplo, Wuldemai', Mes-

j I iiiiliti. Urnv. o Ras mundo,
Itesorvas — SanfAnna, Paulu, Ou-

:raldu e Alvuro.
Horário dos li'ciii>, nu estacai» Jo

I Praia lúirinusa: para o 2" toam, fts
] l-.'. IU, o para o 1" toam, tis 15,10

ou I 1,20.
AMUItlCA I*. Cl. 115

liiaugurum-.se boje. ús 10 luirus,
'as novas Inslullueõcs do Amerlca.
! Não se descuida o glorioso centro

üpurtlvu du rua Campos Salles, du
i conforto ü uuioiuoíltthulo Uos ttoim
associados, procurando sempru uu -
Iliurar ns suas J5 modernas Inalai-

luíGoa iiurr apfi'.'i:u;oi. udo nn Jíi
Cilstoillcs, iiurr IniroiiUiílll-io noNus.

Com wl novo» inclhoMnionioi'11. sC-
rohi Inuugurailoa hoje, nmla i ic-nm
HJ lu.úalliieòes du Amerlca a dever
rn- mais ii|)oi'[cIi'ori1iih c niodcrima di
cidade.

EXCUK8ÍOMSMO
"t 

KVHUI I.XCTIC-IOMSTA B«\-
SlIiKIRO

Mais uíiu: urande eveursão de ii**n«
pilKHIldil, o iieeuildu dn s»rlr ile |(IS*I.
reall-.-!! hulu o utll Centro Uxouralu-
nlhlu llr.i-ileiro.

ü local cSeolllIJo par.i essa >:e-
giiu.la exeur-iiu foi o Sumaré, um dus
pontos muis plttnrMcos e Imnltos gn
nossa eaplla! e mie, no enilalito. i
i|iiasl desconhecido dos carlouaa.

O pontu de partldii i o lirpto dn
Carioca, estncftn da Perro Cnrrll Ca-
rloca, fts 7 horas.

Para amenizai' a excursão foi or-
giinlzitilo um iirogramnia recreativo-
sportlvo com t:: provas c valiosos
prêmios para ns vencedores,

1.;' a seguinte a eommlsmíu spor-
Uva: Arthur Cifimberout, Matheuu O.
Vecnaudi.!! o Rubens Perdigão.

TENNIS

Tl-lll A TKNXIS CI.VK
A vcs|»crtil ilo linje

Roalizu-so hoje, dus IS fts 22 ho-
ras, mmi rciinlãu ilatisantc, ao 'tim
do exceller.le j!i-.:-.:-lii-.'i<l.

d irujc serft o dc passei", devendo
os sócios apresentar u recibo do mc.
corrente.

Aindu que .pareija i
— Ira. visiii realizar-se u exercício, o eu-

so não '*• difficil como se i-y<'.
35 1 lisienda-HO o corpo ile costa-s c col-
23 |uuue-sc as mãos dc fôrma comu se
ilOlvü nu, g'ra\*iira. Uivniite-so lugo ut*
•0 pernas o dobre-se ji-í'u da nicsnía.
25 lYiruiü, comu IjiiiIjco se vã na gru-

vura, Üiiiiseguldu ¦¦< pos|e,úo indlcii-
Ida, niantcttlia-iic esln durante ciucu

uu dez segundo.--, deixando i|lic us
ufrouxeill, o dei'"'.- Av.

FABRICANTES — Import-idores — Exportado- g
res — Grande deposito de: ferro em barras, chapas 3E
de ferro, rigas de aço, cobre, latão. zinco, chumbo, jX
cimento, telhas galvanizadas, tubos de ferro galvani- =
zado, tubos para caldeira c para vapor, alvaiade, j=

óleos e tintas, arame farpado, enxadas, bombas, arados, jS

\% soda cáustica, louça sanitária, ferragens em geral S
para construcção, uso doméstico, etc _E

~*_E STARDICAS' ^^
gg tf*. m**\ B*r*CI •.-->* *m\ à****** . —.

FUNDIÇÃO NACIONAL — (Rua Luiz Gama) §§
ss Ferros de engommar, balanças, louças de íerro batido, £

fundido, estanhado c etc. ss

domingo próximo, flcumni organizados I dosuatwar replla-su a _ exptriencla
us seguintes parcos: cinco vezes pela innnliu o cinco ..

Grande Prei.nlo "Jockcy-Ciub dei noite.
Buenos Aires" — 1.000 motros — 030 1 \'ò .'egundij A, . ei.i vez dc uuii.icr-
argentinos ouro — Mim! Ali, Rovíew, I Vil!. ,,uíet.is as pernas nu ar, mu- , . , .,;, ^, ... ,,:;.]
Regente. Fox Slmon, Piyuyo. Punm- víu„„ .„ ,-. estivessem iindan- ..,.(„ain '-.ulIsis' 

ns pe.-:suas, c como
go, Az ¦*.: Ouros, Paraguaya, Brilhau- (1,, ,,,. ijicyoleia. I"uea-sc este .-xei- ; ;- ',.:,..., „ ., , esplendida saude

leio concluo a .-¦'¦.'ic qUO
lemoH publicado. Púde-su rsla-.- eer-
lu de que a sun pratica coutribuc
pura manter o coriio cm csccllciite
cumllijão, tanlu ua mclltui' que qual-
Min :• uiitru sério do exercícios,

Não se deve ['arar os exercícios,
porque as séries liaji|n terniiuado.
Ouve-se continuar, sem lungus iu-
Icrmltencias.

Ao finalizar esta semana, ruplla- :
s • o priiiieii-o exercício c continuo- .
... depois eom us que so lhe seguem.
realizando cada um delles durante
uma sem um.¦He hc ciiiupr! • Ct-ses exercícios, ver- *
t*o-á cuimi dcsiippiirecerfio multas jictualnienle

COBERTORES
PARA CASAL

COBERTORES
PARA SOLTEIRO

COBERTORES
PARA CREANÇA

PYJAMAS DE FLANELLA

d!___ _ü8r(£
^5ez_;, _» _&»v ___s____i "¦r__a*a» •^a*' * *» *.*¦»

te, 'l"yni'.iira* Tupan. Curtipft, Adversa^ I ^^ (Io |,"edalar cinco vezes d
rio, Primazia e Corlngu. lP ., segunda iniinliã u cinco v

Premiu "lAdolfu l.uru'*—1.200 me- jui.allic u segund: Uu.
tmH — 3:000$000 — Uuhla, Fiorallte,
Prago-o, Denl, Monumento, Brio do! "*"
Sul, Pequery, Plruju'-, Perdiz c i'u- ..... . ,.,,„ <it. ., ,,.,,u
ui:a.

Premiu '•Igiiucio Corroas"—I.B0Ü mc-
i "os — 'l-.UOUSOOO — Rouleuse, Rei de
Ouros, Albónlz, Menino, Sonliadur c
Rafiozilo,

Premiu "Joaiiliim do Ancliorenu"—
J.750 metros — 8:300$000 — Olympo,
Arlstén. Nljlnsky, Nassau, Paulistano
e Nympha.

Premiu "Saturnino J. Cnzuê" —
I.BOO metros —• !l-00U$00(> — '.Vndruino-
da. imbuía. Tribuna, Rio Pardo, Nuí,
Noi

: v;ui*j;mi;i. .
•iiu-is m..MPscv

R. ASSEMBLÉA, 42

¦ -*»^> •> _> ¦¦ >m-

do Vplrauga. Jul-
lauis, Ary Kocruel'
egundos LeaniH, Au-
•iri.

i .

mipu do lilngcnlio

NOVA INDUSTRIA
S  Pontas dc Paris, tachas para sapateiro, dc ferro e £

latão, c etc. Ef.

EMPREZA PROGRESSO — (Rua Figueira de £

Mello) — Fogões, caixas d'agua, ferraduras, portas de g
H aç», gradis e etc..j S

USINA DAS NEVES — (Nictheroy) — Lamina- ||
cão de ferro cm barra, cantoneiras.. fundição dc ferro ~-
e bronze, fabricação de parafuzos, porcas, rebites e etc. ||

IPiiru complemento tíu |ii*ü^raimn;i.
Commissão de Corridas resolveu r-
abrir ate i-cgundu-feira. iin lí 1,- hu-
ras, os i>ijr:!iis "Martinez dc lloz",
"Kraueiseu ,1, Deazloy" c "Bcnlto Vil-
lanticVa". n:trf liiesiiHU-í cun-iiròcs >{iu-
se acliam atl'l:-adas na secreíariu,

li.\l'08K"ÃO I.IÍII.ÃO l)l'l PP.ODL-
(TOS NACIONAKS

A Coinmlsaflo Directura de Corridas,
reunida em sua ultlniu sessãu, delibe-

,„ „. . .,,„>_. rou transf-rir pura o mez do seteni-
(Rua figueira de. Mello) =_ j b,-., a csposioao leilão de pro-iucios

nuclonucs dc dois annoa, unnunclutla
par;: a de ugosto.

A data. nara a realização Jessc i:--r-
lanieii será opportuiiamcntu mar-
cada.

rionflaiica. ã. rua siivu tomos. ¦ Adahyl Cordel
S Paulo-Riu •< Bsporam;a. — No zes: primeiros

campo da rua Moraes o Silva, l^Z^ri
s,!ri"(! 

. „„,„ i:sim.:ran<;a .
iu uotiiro x Campo tirou- . ,.

IjI í^.io os segtiinlcH es tiiuins du t-,s-;
I pcraiiçn para u seu oncontru dc hoje

ia j  o S. Puulo-Uiu, no campo do
\ asco da (lama:

i t" leuui — Abelardo; Paulino u
Ilcpreseutiinlcs. c. juizes i.V.rvallio: Ülnlz, Nogueira e itlaucu;

y.„:í jogos de huje, roprcsonturfui '¦/,-,.;.. \ibcrlinliu, Carregai. Cliorda- |
i. Idga 

'M.civoyolllána, es iicgulntes |nu u Nliunli

1/ERMES usem ABROL
Jingonlio

do -¦ Nu
Uentro.

Utartii x tlvercst — Nu campo
•.¦-.;... I.oopuj Una Regu.

***-• ¦"¦— •*-—**¦
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EFFEITO SEGURO - NÃO E' TÓXICO

NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Pedidos a F, Spino - Rua Andradas 59 — Telephone: Norte 2112

FOOTBALL

I Todos ps seus produetos levam a marca registrada ==as
5Li

"ESTRELLA"

1 METAL DEPLOYE |

I CoalhoJÃC^RE'I
—, --\

1 Cimento Saccadura |ü
Dyoamite & Mgnite da ÍMi Explosivos Compagny Ltd. |

DEPOSITÁRIOS DO FERRO OUZA DAS USINAS: S

i ESPERANÇA - BURNIER - RIO ACIMA 1
ge s_

RBPRBSBSTANTB BM S. PAULO* SB

Heitor G. àm Racha Azevedo g
I MA ALVMIK PENTEADO 35 - CAIXA POSTAL 618 |
^rtmiuAiHiumBW<iHnHtinnwimHHHMniHhffinHHmitíHiMmmtm<HNitiit^

I r_naygi***'M«»**,a,>"M»a^^ " 
'""'' '" *'

 * .'__________„___________________nBiMi_w____»____MMBMMBBBBBW^^W^BP___P__^

¦»: I [âÇO KPÜFP para ferramentas
nll».'-'\ ÚNICOS REPRESENTANTES

1 
'l HAUPT 

&C®. '
™ür™}* VtSL^SS"mÍ RIO d:. JANEIRO . á-ifft SÃO PAULO
ClV«sèu*'T,M,;elcel,Kio - llepre.sen-11 PORTO ALEGRE

ki,.,- nhu .i'- ivnti*" ;¦ i'>i 'Li''"'!" 11 nruilPAri' lornor, mpchanUos, ti maiores, I A "/.K Aço especial para mBkrirrts.
'"<  I\f'r'r'-f'*nl',,'l;';.,'l.">*''',',,, ,:;!;;:,; : 

ü,n 
pialnasccscalcUdorcs.AmílhorquaU. __

ia i' \ iniuiei \ikuiu'k 
'isupiiniu; •*'-- txr** àid? das Usinas Krupp para trabalhos 'Aco t*m verqalhíes oct6gt>rta.<;sere-

.-umiui* ti-miiH, 
'.Manuel 

(janiuso Ua- ; "*-«mL pesado; e velocidade máxima. A.I^VP *Jondos,especial para ta«adeiras,lra-
i —— '—---— h*lho5 cm minas,pedTíims.dc.

isvcrosi - iieiu-eMeniunie: , ^pft psrd brocás efusos de locls espetie.Tra- :— -,..... I
'"' ' „-„^n___"' "" ~*<*m™^™m*™™!™'*w"''"?^??*. II cxtra balud os más duros aros. Aço de cadinho «xlra-duro.": - " "' " 

!.l "7para*JualquerfiminQu:1lria\.opadrão H'"'3 Especial part pn*«ções.m«hosdeaWr ,DIMS. de quftiidahe das Utin.as Kt-upp. ¦ roscas-cianiirii.escavadorM.ctc. , :

'A COHSTRUCTORâ !. 
' 

_—¦ piiiiiiiiffiiiia

CVArpKONAIO 1>\ I.IUA -MILTKU-
i'0!.n*.\.\.\

Séiie A
nivef x AiKltiriiliy — N" oamiiu

ilu Rlver, .-'. rua, .1. Pinheiro.
Viiseu .\ Mue.kenxle -¦ Xu oa.111110

Uu AiulurHliy, ã rim l'i-eCoilo Berzc-
deliu.

Mulisuelni .\ Carlovu — ,\'u euliipu
ilu Munguelm, .i run DuBenibursucicir
J;:i'iru.

Sé: le I*.
(.'oníianru \ Pruyroütia — .Nu ram-

po ila. ruu, Joekey Club.
Anierieanu >; Kiilalgu — N'o eunuiu

| juízos: .
Miin-rileii-a \ Cunuou - .lui/.eti.

i'uneÍKi.-u AlliCl'lu da Cosia u l!«*
bem 1'inlu. noa 1" o 2" loauis.

S. lJiuilo-Klo :. líujici-ailiju — i>'--

IivguciiIuiiIc: Jullu Clul-eiu, ¦!" Cum-
uixea: iirlnielroM leauiu,

AlLumiru Mouiíiu doH «autos; sesun-
dus leaniii, Itoinei-u Arciiri.

Amerluano x l'"ldu,lBO — Ilciirescii-
!n.nie: Krederléu Hoore, .1" Molrupu-

•anu. .luizeu: feinieivus leuni
horlu Paes ilu P.ona: seyui
Carlu.s de Kreiliis.

Cuiiriam:.-! x ituui-ü-.sii —
acntulile: Nieanoi' Porte», du
sueeessu. .Iii.Izch: iirlmclros lea.ni
Alíunilro ModelroH Vásoanl: ueuui
dus teams, Dule.li.llo 1'liiicnlel.

Itiver \- Aiiilurahy — Reprcsi nlui
i,.: paulu i luuonsia, do i lurluea.
;f..,;' |)ri:neli-uii teams, Alherlluu
reira DIiwí sesundus teams, l.u
Cuhra! J..' nioii.

Vaseu s MaelceliKiu —¦ llcprescn
Uinte: Arnulclu Abreu, du Miinçuei
rn. .Iiiizes: primeiros (uhiiis, Niiih1
Iciiu l.uiiiiir: susuiiduti luiiuis
brrl ¦ Piiivn Snelíii s.

Uiigeiihu dn Dentro
,1,. ..... iiepresenlniite:
les, du rtunios. .lui
teams, .Manoel Anluiv

teams, M;"a.
i-itl.

•Olurl.1 s

Casas em prestações mensaes sem
entrada inicial

Rua Uruguayana, 112, 2" andar
BUBVADOn — XELEP. NOHTK ílSI

DEVIDO A GRANDE AFFLUENCIA DE PESSOAS,

DURANTE A SEMANA, HOJE, DOMINGO, 20 DO

CORRENTE, FUNCCIONARA' TOOO O OIA,

ii.*
t|5Br¦fl

PAPEIS PINTADOS CASA OCTA VIO
Rua dos Ourives. 60

FAZ TODAS AS COMBINAÇÕES DC ESTYtO E DE FANTASIA
RIO

ARTE E BOM OO^O- AMOSTRA E ORÇAMENTOS GRÁTIS- TELEPHONE NORTE 4O30J

g-wifjiii» ¦ ___^___-*:_______________a***a-^Mw»*'*a',»"a,'a'*a'*a'*'»>"a,*,**,M * 

ROCHÜ. OOÜTO & COMP.
133-RUA PRIMEIRO DE MARÇO-133

Caixa Postal 1683 • Endereço telcÉraphico: CHACO - Tclct*l*>nc: 2929 Norte . Wo de Janeiro

Âncoras, amarras ecorrentes para navios, cabos de arame.e aço, de

manilha e de linho; estopas, óleos, lubrificantes e gaxetas, lonas de
algodão e de linho, mangeiras, pharóes, etc., etc.

Únicos importadores das lonas de linho "Admiralty", óleos e graxas
0 inimitável Electrico i§ "Schibaeff", tintas a oleo, inglezas Mail-Ship e tintas envenenadas

"Allemãs" Hoveling. Officina de toldos, encerados, coberturas de
wagons e terreiros de café; boiás, barracas, etc, etc.

HutreU renovar o voe^o ealyado
Ide ã rua tíenador Ku;',i.bio, 1U7. ü"

;> mais baratoiro, perfeito o rápido um
remontes, solas e u.cias sulas o sal-
tos. .Vtinlicani-ne b-oia« de borraelia, so-
lua Neolin e saltos Winstoot. Pregos
stm competidor -— r.ua tíenador Eu-
icbio n. 107. llIllIllHHIlilllllülW

UGOLINA
--j—^^-—^-MBg______^_______g_DMWS*n-«lM»W,M"a^ ~'—— -¦ ¦ ¦* ¦*•

**^C'^^^WMÍ«M"D^aia^*!,'-*'^l^lllll^*gMr*I^^^!?Lf *~~ __________________________________B_______________________________H______i_______.¦— '—' ___________________B_____wt____________í_____MI^_i___^_______B

A app. decr. 4___n_. _f_m 1 ^5S _1___ I
mSÊÊ. ,8',z',87> '¦-Wi-r-ft Jgr*b. Ibbü ^ír àW ¦% 1APP. SOB

N. 185

CAROBA e MANACA', de Hollanda
do DR. EDUARDO FRANÇA 0S M|8 Mfls REPREStJÍTÀM prepàrada pelo DB. EDUARDO FRANÇA

para O tritaiOMtO niMM, B«ica. dl feridas, Mil, .SUOres fétidos, IÇída dOS nNHm B «HfHr fl TBATAMEXT0 Q rei do8 depurarivos para o tratamento interno de syphilis,

tf.Nerte, Ar|Mrtna, .mm, ChUo, ate, . .... 
^pf - ^n, A MAN7CWÍ Mibn - Itaha

Únicos depositários no Brasil: - ARAUJO FRETT AS & O - Rua dos Owm 88 e 90 e S. Pedio 94 - Rk,de lana.0 - Na Europa: CERBA e A. MANZON1 Miho .- llah,

yyyy.-y^yy:
....;«....:,¦ -.
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O JORNAL — Domingo, 20 de Julho dc 4924

OBO

NO CONGRESSO

^^ **-v'""~" 
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0 GOVERNO DA REPUBLICA E 0 GOVERNO DA CIDADE -S
' I llllHt»a IL, i BM_a_________ü____H ¦ «».»<,»— ébm

SENADO
SAO nOCVK SBSSAo

Estando prosontos itpi;nun is .,_>•iii*doireH, a hora liubltuni foi doolaru-*o iuo deixava du liuvcr uesallo norluliit do numero,
Oo expediente eonsturaini nu com-inuiiloiti.õc.i riu ur, Tlirlano Molmsobro a Inutallaçüo da Awomblculegislativa do Amazonas o » himposse uo governu do tintado, duranleo afaataiuento do «r, R9g0 .Monteiro-c um offlclo «lo ,sr. Ablgull Ucl Mou-te, secretario du Senado Doniliiluano,i-oilcitMndo roBUino dita nublIoaüOoado SeoAdo,
Koram lidos oa puroecroa divulga-doa o o quo roconhoee comu senadorPelo (.'oura o w, Tho v. Rodriguesdo Paula Pcsíôa,

uaHMISSSO DIS I-ODKIIISS
.Vu 13 l|3 hora.s, esteve reunida,«ob w presidência dn nr. Rosn o Sllvun Conuiilaailii de 1'oUurus, prosenleiíua ara.! Lauro Sodrí, Carlos Cuvnl-canil, ferrelru CIíiivob, Vldul llitniu.-io Benjaniin Barroso.
Koi asslgiiudo o pureuei- du ronro-sentante do Pari) rouonhoueiidu nc-nador pelo Oani. na vaga iiliertncom n renuncia du nr, Josí Acoiolvu ar. Thomna fiodrlgucs do 1'tuiiiiPessoa,

CÂMARA
fo QDE HOÜVK NO i;.XI'101»li;.N*ri*.~ O MOMKNTO DISCUTIDO —

Ü1ATJ3IUAS «VI'1'UOVADAS
Presidida a principio palu sr.ISt^riuo Valle, o, depola, pelo ur".Arnolpho Aaevedo. i|iio tiveram comosocretarioa os ara. Heitor do Souzac Domingos Burbosu, a aesaão .Iohontem foi iniciada uom n j»-, seu-«•a de 77 deputados «(Uu approvuruui- a aula da seasfio du veaperu, som

ubícrvaijOos. O expediente lido cure-
eeu de linporluiielu.

URÇiiMU.NTO 1CU DISCUSSÃO
liin HCgtildu, o prealdunlo uoinniU'

liluou «|Uc incluiria o projecto do or-
i;ann-ntu paru o ministério da Mari-
nha, Olil lUUS, nu ordem do dia da
sessão du amanhã,

1'OSSU i)i; DMIHTADO.S
A rciiucrlnicuto du sr. Virgílio .le

liciuua, foi Introduzido uo reclut:i,
oiiiie proslou o uomproinlHso rosrt-
luiiitai, o ar."Álvaro Cova, deputado
ulollo c reconhecido pelu Inalado da
BuhlUi Ucvldo ao aeu calado dc dali-
dc, o rupreaontanto balilano foi con-
duüldo au recinto cm uma cadeira
carregada por doía homens.

SOBlllS A siri:.\ç.\o
l'alou, depois, o sr. Azevedo Lima

uuc, em linguagem vchciiientc, pro-
teatou contra a nflo pubtluaijão dos
discursos i|uc, ultiiimnientc. tem pro-
ferido, pelo "Diário do Congresso".
Protestara contra ossu Culta do publi-
cac.au, une uoiiBlitue um ecrcoanicn-
lu lia tírcrogallviiH parlamcnlares.

Mus, uíiu licaram ahi oa acua pro-
IcatuK. Tl ii l)n uue protestai' lainboni
cunlrn vlolonclua, iIImko. praticadas
pela. policia lie-la. capital, com »s of-
deus do prisão cuntra os maia paea-
Ins ciiliiiirnis ü ruiu UH VCXllHICM Im-
postos a pessoas respeitáveis, reviu-
i.-uliiH M lodíi ;i liuriLi uuniu ttcuritcco-
ra (.ífn o próprio orador, üllle, po-
rem. uão estava dlsposlu ti ser alvo
destas violências o acreditava uue a
Câmara, para aeu próprio decoro, io-
ma ria as providencias (iuo o caao
exigia.

o uradnr fez ainda varias conslde-
ra(;ôca u propoaitu da sltua«;3u o «Jua
medidas postus clu execução, aeu lo
fortfiimmlü upiirluiulu om üoutrariu.

ü sr. Heitor dc tíouzu, 1." secreta-
rio, rií.spuiiiicti uu uradui*, ctu iiutno
da mesa, a pariu do iliacurao relativa
á falta ile publieaeãi, doa discursos
por elle protm-IduH. Uisso «|Uc a mera
sabia dufoudur a» prorogatlvas ilu

.— —¦- ,. , _ , _ ...__ ^
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IMilhões de Litros de Saude Concentrada
vêem da Noruega para o mundo inteiro por mtermedio
da Emnlsão de Scotl. O precioso oleo de fígado dc
bacalhau, incorporado n'csla cmuhão em forma di-
gerivel, constitue uma bcmdicção para milhões de cria-
turas que durante 50 anno;-, tcem conseguido robustez
em todos os períodos da \-ida. É um produeto paratoda a familia, único na sua classe para quasi todas as
formas de debilidade. Tome

EMüLSfti de SCOTT
A c-eperiencia «Jc quatro gerações c de milhares dc medi-
cos são a sua melhor garantia. Tome-a o Senhor, a suaesposa e os seu3 meninos. Que a saude c robustez reine
na sua casa!

SANATÓRIO R!0 COMPRIDO
Bm Santa Alera-MlriBa 254 —^ Teieptwne; VHIa 4001
PAHA DOEWT^DE Clf!U{?G6A E MEDICINA DEMOLÉSTIAS NAO CÍMÍTAGÍOSAS

Sltasdo no meio dn porque aianüiatulo oom instaliaçõcs para do-ehns. bauhos dn hu, banhos cie sol. 0^-,-aacenB, nUua oitra-violeta.el-^roniAotJhrxapia. "Reaimcn 
(Uetetíiv- ,in acconlo com cada <-a.,opa-rtJctilar. TratameJito do Mtlíritísmo (obesidade, diabetoa, rbeu-«mífeiiu.); afrccçÕPH do anparrlbc dlsostívo c oardlo-rcoal, conva-Iraocntós, «solados «, das .inecões eira.Tjkaus das ltImçom <»meecçao especial nara débeis, anêmicos. riichltic»s, lymphaticos o

piirtadores du uomlgla o íiiâl do 1*011.." rovii-onuiims
O DOENTE PODERÁ' TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFMNCA
Sio medico* ds casa os Ors. Gustavo Armbrust (medicina) e Or. Criaaiunia

Filho (cirurgia)
TllKÇOS KSn-Xt.UvS l'.MtA MfiSSOAS OB 1'OLCOS HKCCllSOS

DIARlflS: 12Ç000, ISSOOO, -J0S000, ÜBÇOOO a 30?0OO

**£ 99

PERIGO!
EVITAE-D

APPARELHOS SALUS

'3 apparelhos «SALUS» esterilisa a
agna, evita a dysenteria e o typho!

Guidao da saude do vo:si familia!
encontra-se nas principaes casas desta

capital
Depositários: Sociedade de

Productos Chimicos
L. QUEIROZ

95-RUA DA SAUDE-95
Rio de Janeiro - S. Paulo

A UNIÃO COMMERCIAL
\mmmmnmm*mm*ZLmmmmmmm±mmL..—-~-2-l '. _

NÃO FAZ LIQUIDAÇÕES
MAS VENDE BARATO

«•EDUZ SEUS PREÇOS DE ACCORDO COM O

CAMBIO
E*-Smíi«.,»*",B 

.6m 
"'*"'* d" *"umínl°- Tod<> » qualidade de artigos nara uao
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PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

Entrega a domicilio com rapidez
Neves, Gonçalves & Comp.

21 Rua da Carioca 21 Telephone C. 3929

sono
cada «Inpuludo como n. do neut* pro-iniuM mombfoH, Unicndiii, porém,iiuc ohi.hu prorosaílvos nflo podem ii-«'iii' ii«-lnia dii.-j IntCrOHülíU 'In urdi-ni
publica,

k! n moau, pelo roelmonto <la Cu-mara, podo Impodlr it divulgação 'ieecrlon ilidUUrsoa om determinado*inoinentoi-. prinolpalmcntfl «mandotues dliaurnou uproseiitavam-go comcaraotoi' aubvomlvo.
Uocebou ii orador, iic.iko pontoiu nl tos Hlmrlos dou :.r.-.. Arevedu i,i-mu c A-doIplui Hcrgamlnl, além «h.s

du maioria i|uo «> upolavam,
L'or;liiiu disioiida poder ffarantlrnue a lucMt pruvldunularla Hompra¦Je maiiolm u correapoudor d cem-fliinça sforal .
l'*iilou iiliniii o ur, Aiitunio Cariou«obre o iifi«umpto, moHtrando a ,,i-ciinveiiienclii du publlcuiiflo doa «lis-cursos que podem eonuorror pura aHtibversiiu Ja in-ilcni i,u nara criarem

i>mburui,'un ii aoi;ão dus autorldii--
dos,

Quanto ás dolermlnayôea da poil-cia dcsla wipllal, eram as mais sua-
ves possíveis, pois ora preciso i|Uo
indus no lembrassem dc «iuc as sa-1-nulÍHs coiislilui-lotiaes cslãii suspcn.
sas. l-ira provável que pessoas Incon-scieiilcs lussi-ni. mullaa vezes, .-ipa-
nbadua peln rede dcasua modldua,
Issn, porem, ,-ra ainda nulural, polase iratiivH do defender n Inteeridiido
da ricpulilleii.

'• sr, Anlunlo Carlos nue recebeu
multiia naliuiis no eonululr foi multu
apiirli-ailn cm cuntruriu polua srs.
Azevedu I.lma o Adolpliu Ijergamlnl,
p apoiado calorosamente pela maio-
ria.

.\ VOTAÇÃO
Presentes I-- deputados, ír-.o ini-

ci» it ni-di-iii dn dia, sendo aprovados
o pi-iijccln coiisíilerando de Utllitlado
publleii n AsHucItujiio Cíeral -Ins Au-
xlllos Alwiiios da Kstnida de Ferro
Cenlra! dn Urnall: e n "veto" ao pru-
jecln concedendo umu diária, pro-
porclonnl uos cargos que exereeni.
aus ruiieloimrlos da Inspectorla Je
fiscalizacfm de Gêneros Alimentícios
I) ultimo lol colado pelo processonominal, lendo se nianifeslado, peio"veto", I0S deputudos u contra, 1
depuladii.

U OR",'AMK\1'l) l>0 l.VTIiKIOll
WSCUTIDO

Picou encerrada a, ".* discussão do
projecto dc ornamento tixando a des-
pesa do .Ministério da ,Iuttii;a parao exercício dc nr;«, iCmio ueeupadu
a tribuna, nu deefsa de emendas.
i|Ue apresen Ia ram, com parecer con
trarin, os srs. Vicentu Plrasibe «¦
Ueilto do .Miranda.
PAUKÜKKKS DA O. DK JBSTUJA

Holi a presidência do sr. João San-
los, esteve. Montem, reunida a com-
missão do constituição c. justiça.

!<ida e approvada ii. acta da ro-
uniãn anterior, o sr. Ilaul .Machado
leu parecer sobro a. umcndiia uinv-
acnfatdus ao projecto i|ue define n
quo c utiliiiade iiubllcu, parecer qu.-
o relator ficou de modificar por ba-
verem suscitado dir.idas alguns tre-
clios «iu mesmo.

«i 3r. Moracio do Maijalliàes pediu
e obteve vista do parecer, do mes-

l*MM<CaWBBHM§___BOi

mo nr, riuul Machiido. riivonuclno
projecto que manda uòrilar tempo dc
ucrvlijo uo di, Lula Kei-rciru llualbc.'-
to.

o sr, Praiielaoo Campos pediu o
obtove cinta du parecer, íavoravol, Io
ur. Daniel do .Mello, ao projooto (|Ue
resulu a IochuOio dc prédios.
No Ministério da Fazenda

ti director da Receita Publica deu
coulieclmento il Keccbcdorla l-Vdcr.il
d;i dici-uo pelu qual o 111 illlutl-O' nu-
«ando provIniDiito a um recurso d.i
Hoolodadc Luim, dos Ustabulos, con-
ílriuou a decl.-.úii ,|a Uoccbedorl., (|ue
coiii.-lrerou os ealttbuloü sujeitos ao
im ponto nobre a renda.O ministro, negando provimento
u um ruourao u.v.offlclo, confirmou
a decl-fio ilu delegacia fiscal no Rl.j
Orando du tíul, dundo provimento ti
Ulll recurso dc JoOo Carlos Nlcmeyci
(Ia dcclsãi, do pusto fiscal de ,-irtu
Gabriel uue havia Julgado procedeu-le apprclK-itòáo dc 50 touros c 2b la-
lligcrns.

i— Tendo om vista o que solicitou
o governo dn listudn do Pará, o
ministro pormlltlu que o matéria!
importado pela Companlilu Oyapoeh
Limitada, para instiillaçáu da usina
dc dlstlllaqflo Ue páo rosa, periuaneiiasob íi guarda du posto fiscal doüyapuck até que seju despachado ua
Alfândega du lielém, pnr pessoal de-
slsnado POlll Alfândega.

_l'clo ministro Coi confirmada adecisão dn delegado fiscal em Sorgl-
pe, uniiullumli, u da Alfândega dc
Aracaju' que havlu iiiulludo em "im$
o labelliãu Benlelo da .Silveira Koit-
tos, por i.-fio que, sejidi, a liyjiotheea
do-prédios agrícolas, nfio estava obrl-
gado a uolumunlcal-uu uo resneellvo
.fiscal.

 O mlnislru declarou no seu coi-
lega da Viaiià.i que, em vista di; nâo
ter sido revigoraria a actual lei ur-
canieiiturln .-, untorlza«:0o du art. Uli,
"• IU. «lu lei numero I.'-' \2, dc -",
de Janeiro de I9S1, não pude .. Mi-
tilsleriu provideiiului' para a ubertu-
ra do credito destinado no pagamen-to do premiu requerido pelu Compa-
nliia Cantareira e Vúição Kluiiilnen-
se pda construcijão dc uma burcu a
vapor em seus eslulclros.
No Ministério da Marinha

r "^1 I

Koram exonerados:
dlu, u |" tenente ,)i
Peixoto, do cargo de ;.
bineto du ministro da
1" tenente cngenlieli

fuiifonuo |k -
su Gomialvos
uxlliar du ga-
Marinha; u o

i machlnlsta
doJoão Adolpho de 1-aria Uania,

cargo dc chefe rio machinas da ca-nhoneira fluvial "Missões".
*?'oram'uomcados: o capltao-tc-

nento ongenhclro machinista Heitor
Cândido Corrêa, para encarregadu
da ulectrJeidHde a bordo do cucou-rai;adu ".-*. Paulo"; c o "" tenente
inacbinisl i Iüinae.l Sorgin dc Meno-
zes, para. chefe do machinas ,1a ca-
nhoneira fluvial "Missões"'.

d ministro concedeu' seis mezes(le licença au i" tenente João Gon-ijalves Peixoto.

No Miniatcrio da Justiça
ilWJCIA

liatü de dlu á Policia Ccniral a 2"
Delegacia Auxiliar,

Pura fino exclusivamente ca;--
naval escoa, foi concedida 'nova liceu-
'.'U uo Club Klor 1'upuyo, que tivera
a sua aído fechada, quando do Inicio
da compunha contra oh jogo-* de
usar,

UUAtlDA ÜlVIL,
fc'on'loo pura boje;
Dia A sede central; flacal Doiiiin-

gi« c ajuduiitc .Soares; ronda geral;flscaes Almeida, Carvalho, Acelyno.
Ovldlu e tiaiito.i Xetio u ajudante Si-
queira.

Uniforme, J°.
Üs fiseues das 1* e 110' aeogôou(levem fazer uprcHontar hoje, us 15

lioras, ã oOdo central, um guardac-ida uniu. devendu tumbeill upre-
sentar-se o fiscal Oavlãu.Foi louvado o guarda SI7.Fui reprchcndldu o guardaI (Illíl), "f

I'"i dispensado do serviço porcinco dias, o guarda Uli.
O.i flscacrí das I', ."". 1*. .*)'. \2',

111" i ."ii" sceçOes, (Jovem fazer apre-
sentar, hoje, ás lu l|3 horas, á héde
central, cinco guardas cada uma; oi
d'«s II" c 17" «ecyões, quatro o os
das «', :• e IU", ires guardas, num
lotai «le H2 guardas: pufU 0 mesmoservlçu, ,i M?de central concorrerá
com lo guardas, sendo tambem con-cucados os flscaes Curvo llio, M. A!-
molda ,- Santos Netto e ajudante «i-
queira.

— Apresentaram-se promplOM pa-ra o si;rvl(.o, ,, (IsimI Magalhãus de
Vlnivlda e ns guardas 155, SOL', l.'J57,
1.207, I.IIUS e 255.

Perdeu ns vencimentos corre-sponilontes ao dia do hontem, o
guarda ;s;u.

Passou a servir  ajudanlc
inlerinii da, l!" see^flo, u guarda 3.1.1.ipovcnt coniparecer amanhã, ,-i.-
II lioras. á neeretarla, ns guardaü
1.1X11, IMS. nu, ;;;,;;, ,-,117, |,U,L u

l'"orain transferidos: para a
Central, o ajudante Pinto Duarte, dail" .-jcci.-üu 1 licenciado), c os guardas
«2, da 0". <|Ue se acha recolhido ao
hospitiil da Santa Cana: t. 110, da
I": 1 . l:i."i, da. .','. e i,7,".. da Kl", que

dc cavallarla, 2" tenente Kscobar;
guarda do Quarlol-Qònonil, I" tenen-
le tiardel: prado, 2" tenente Prosei-
llllllOi dia nos corpos: no I" Iwita-II11V0. I" tenente VcrUc-iniu; no 2",eupIlAo Furtado; no ;i", i- tenenteCaldas; nn l", wpltüo Augusto; no-¦". eapltío Barbosa Lima; no regi-menlo de eavaüaiia, I" tenento Ks-Irollltu; uo Corpo tio Serviços Auxi-lluros, 2" tenente Bucho,

Uniforme, -I" (kaW).
No Miniatcrio da Agricultura

O ministro roaolvou deforlr, porequidade, us rciiuorlllicillus dc Adul-
Pilo Josc de Carvalho Del-Vecehlo.
Laboratório Paulista, de Biologia,usuar i)-»p:-... c. au.llhermo tíuni-.bra, solicitando guina pUrn paea-inento do annuldudcs alrazadas do
patentes de Invcnçilo.

ü dlroctor du Useeola do .Minasde Ouro Preto foi autorizado pelomllllitro 11 matrlcuáir m, 1- aiinu'00 curso especial da mesma lüsco-ia. conformo roquereram, os can-uldatos, om numero do onze) ha-billtudos cm concurso pura aaticllofim,
Foram dospaclmdos peio mi-nistro os seguintes renucrlmcnlos;

JrnaeJt Camilliu do Amaral o CaioPedro .Mnacyr. sollcllaudo nialrl-«uia coiidiclimal na (Jseolu dc .Minasuc Ouro Preto. — Deferido, pnrequidade. Padre Josd Marcos Pen-na, solicitando permissão pura pres-lar exame.- em segunda ôpocn na
mesma liscolu. — Deferido. Odilon
Pimentel Salgado. — Deferido.

No Ministério da Viaçao
Por acto dc liontom, u mlnislruiinmenu Auborgiu Lobo para ,, In-

gar de conduetor do ii" classe, emeoininissão, do quadro especial' dnNordíste.
—-ti sr. I-Yuncisco Sá solieituu an

i"'l'?l( le -In Tribunal ns ncòcssa-nas providcn.-ias nu senlido de ser(1 istrlbuldu á Delegacia •«Iscai dolliosnuro no listado da Parahyba a
quantia dc 1-1:750$, para sei- cnlre-gue ao engenheiro chefe do 17» dis-

Irlelo lelegraphlco, afim dc otteu-
der á.s dOSpOüBü com a eonsirue.-àu
da linha dc ti. .loão do Curlry 

' 
aAlugou do .Monteiro.

Foram upprovadoH pelo mini-
tro o projecto o ruspoetlvo ore*-
mento, Rpresentados ipclu Compa-
nhlu l-islrada do Ferro tí, Paulo-
r.lo Grande, pura execução das
Obras relativas ao fechamento tln
quadro da estação de Joinville du
Unha do S. Francisco,

o mlnlatro autorizou o Inspe-
ctor de Portou a implicar aos se.-
vlços du porto do Rceifo o e.-.tabc-
IceldO na lei n. I.27!l, de julho d',
1021, nuo regula ti. atracaijão d'-
navios nus portos providos de c.ii •
c serviços de dragagem, \i.to of-
ferecor o mesmo, actualmente. pro.
funrildudo stifflelentc a navios de
calado do 10 iió.*-*.
No Conselho Municipal

limitem, por falia de numero, nflu
boíivu sessão.
Na Prefeitura

O profeito assignou, hontem, um
decreto esturnandu da verhii ".Mate-
rlal" para "Pessoal", nu dotnçfio ur-
çanientarla du Limpeza Publica, aniianlla de 2;500$000.

Fui nunieado medleo escolar iu-
lorlno, o dr. Krnani Werneels de Itar-
ros

A Dlrcctorlu dc Fazenda pagou,
liontom, de juros: I2::12S5-UHÜ, refe-
rentes á "Tabeliã I.yra" e .".finj dnn
portadores dc titulos «lu empréstimo
de lillí),

insiUtcç."ío prni.icA
(i dlrectur dc Inalrucçup assignou.

lionlem. us seguintes actos:
Designando; as adjuntas Dallla

Clouçalves Harbosu da Silva para a _!•
escola nilxla do II" distrieto e Culct
to d'Azevedo Ftatluu dn Nascimento
para a S' nilxtll du II",

Dispensando - As subslltulas
de adjuntas: Norma Dius da silva
l.inui Kodrlgucs c Laura dn Couto.lista sendo eliainada á Directo-
ria de llistruc«;ãu a adjiinla de 3«
classe, fl, Maria da Cuiieelçüo Veiga
dc Menezes.

-ir.
pira .-
ra a
C •!•-¦(.

para ;
o dito

H!f*ÍlU'J-íi«.Jll;;
i'. o guarda

E' dever de todo homem
A'..

as

;'i» ti*.1 sua tiuiviiiii.
adquirindo a terra
seu lar. a qual c

maiores facilidades

¦jcüíeifurar <>
Assogure-i

onde I oculte
vendida con
pela
COMPANHIA TERRITORIAL

KIO DB .iANUIRO
Ilua da Aüseniblún, 7!»—Contrai

ausentes; da l
1.2ll'3; da 7' pa-

, os guardas 908, 155 o \ice-
ditos l .l';i;; ,. 1.2U7; da ia*", o guarda S52 c para a 12"

II: e do riçniwil [,ara :l 131
seeção, u suarda 1.313.

POI,Li:IA MITjITAK
.Superior dc dia. major Fontes;

officlal de dia ao Ouurtel-liener.il,
2° tenente Cíuimarilcs; médicos: de
din, 2" tenente Calaza; dc prompti-dão. capitão Macedo; phUrmaceutlco
dc dlu, :'" tenente Adhcniar; interno
de dia. acadêmico Brigldo; auxilia;-
du ufflciai dc .lia ao (Juartcl-Cicne-
ral, «-urgento Porfirioi piquete ao

" '¦ai.iia,,-;,.,,...,,,. Horaclo lira/ I iÍT^u 
'-""'"era!l d"i,s '""'^'l^''"*i ''''•(/- 1" bataliiau; ordens a Assistência, dn

Pessoal, duas praç.i.s da cmiipanl;ia
de metralhadoras; promptidão: no
Quortel-Cieneral. 2" tenente lüugc

ptlãu .Martini; nu re

ua Luiiliu '. I" tenente Üswaidu Osirihlorino foram dispensados du serviço do Arsenal de Marinha.
No Ministério da Guerra luicnto

DO

•.'•iõl

TORNOS REVOLVER
Veuiiem-se diversos pnr proçooceasião. \'cr o I ratar ua. Rua.' I'

Caneca. I.", — ... Gonçalves ,«i Crns — Toicphone Norto 2000.

mou os seguintes

Pessoa, cabo
nsfi.-reucia de
tlu Norte )•'¦-

Cumo pede. ;

pe-
\ is-

. lia

m É o terror de milhares dc Bpessoas porqaeé unia enfermida- Bne que consome a robustez calD energia e em mnitos casos traz até 1H a morte.- Ao primeiro indicio do 1
^PawdisiM ou maleitas. íaça bso^J

lás-
1HJ

°Ék\/rnf9Remedi
ioDr,

para as sezões
A formula que vae impressa cm

cada frasco, i o resultado de mi-
nuciosos estudos e tem sido ap-
provada por uma infinidade de me-
dicos. V Ex. pode contar com cila,
ou submeltel-a á opinião de qualquermedico ou pliarmaceutica"***-: sua
confiança.

116 E«a.lO«II-«í

As Pílulas d« Dr. Ãyêr ajudam
lo funceiooamentodos intestinos,
I e figadq; Sâo puramente vegetaes.]

ü ministro despa
requerimentos:

Adhemar da Costa
refurmado, pedlndu tr.
rosldenuiu da Puraliybi
ra a. Capital Federal —

Álvaro du Barros Vieira do Coutucapitão, pedindo licença para trata-mento dc saude — Concedo.
Aiigollno Alves do Nascimento, 2'sargento, pedindo mudar dc residemcia -- sim, correndo por conta pru-prlu as despesas de transporte.
Uellaj-rniiio da. Silva. Pestana

dindo anylaineiito •— Indeferido
'tn ter sido exeluido do Exercil,
] rpiasl 2Õ anuo.-;. pn,- conclusa.
tempo.

Claudionor Aives da Fonseca,
dado, pedindo transferencia dt

[dencia da Capital Federal para otado dn Kio — Declare u logar
listado dn tüo om une pretende fi-
jcur sua nova. -residência.

Jacinüio Ferreira da Sllvu, '.'" sar-
genlu, pedindo asylamonto — Defe-rido, du accordo com aa Instrucçõed
de -I d'- ahril de IS67.

duaçuini Callstratu Leitão do Ai-
incida. 2" tenente reformado, pe-dindo grutifieação especial — Aguar-

«le :i concessão du respectivo oredito.
Joaquim Vieira Ferreira, tenente-

curonei, podindo reforma. — indeíe-
rido, pnr nàn ter direito às vautasens
<|Ue pede

José Castello. soldado. pedindobaixa — Indeferido, visto a. sua pre-teução uãu _,,. enquadrar nn dispôs-
lo do artigo l'.'j du Kegulameiito du
Serviço .Militar.

Júlio Agustinho Vieira, reservista,
pedindo .ser recolhido a prteão -do
duirlel de sua. unidade, u forte de
Copucabana. — Indeferido, visto a
sua, pretenção não estar amparada
por nenliuma disposição legal.

Manoel Atílio da Hora. pedindoeai-tldão -— Bntregue-se a. certidão
junta, ua fôrma da lei.

Kurokl João Japouez, soldado, pe-dindo mudai- de residência e servir
nn batalhão de Lagoa Dourada, cm
Minas Geraes — Nada lia que defe-
rir, visto o peticionario pertencer á
Força Publica do Estado de Minas.•Sebastião Pery Ferreira. "" sar-
Sento, p&ditidu ser internado nn De-
posito dc Conyalesoentes dc- Campo i
Eelio — Como requer.

DINHEIRO
Empresta-se sob Jóias, mercadorias
apólices da "Lyra Municipal" a Juros

especiaes

Francisco de Aguiar & Cia.
RUA LUIZ DE CAMÕES, 33

Si V. «ütoSeçtado eom onalnuer doença d'o!hos uuc lairce iJlucTu- o irat».mrnio medico, invcsiicuç cm de«:obert-i. .Muitos cspeciaÜEiaa a recom-nenaam com prefaenaa aasunstproprLis prrs-ri|vi«3.
1 „™'íl''3£luj'* scra C(V' La™lhr! dcappjjccc mpidiaic-itc no olho doente.
A aer e acalmada. Olhos cansados tornam-se novos. —••••
^,-^S!?123}íe '-"•'"'""í Il0ÍP A "°<<e e Hiu-anú-nos quo devolvnno.-! o rea«Jinfcdro ««fto ronsísuir allivio am o primeiro frasco. ÜLOSSOP ,t CIA

_R,°dc Janeiro. . Cora conla-solas, mui phanuaciaE.dtucar/aü

DR. REGO LINS
VIAS T!HI.\ARIAS VÁRIOS, OI'Kll.\.
COES. BBS.! 1IAMIII.NA .ir. TEL. SliL
Ml. CONS,: AV. IUO 1U1A.VO, 17!i,

UAS 3 A'S S.

CORREIAS
RARA

TRANSMISSÕES
Marcas

Sola americana AQUATIC
Pello de camello PYRAMID
Batata legitima CYCLOP
Lona e borracha BROWNDEL
Sola nacional CRUZEIRO
Impermeável GANDY

ATACADO E VAREJO

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO -
— DEPOIS DE AMANHA 

50:O0O$OOO
lMKiHü. 1ÍÜU» QUINTO, *800

INTEIRO, 1*1600

c
SEXTA-li-lilUA

:0 O O S OO O
- \ I-.MIK-Sl: IÍM 'IODA \ p.nnii; 

MOO

«.oneesslonaria: COMPANHIA INTIiGiíIDADE KLU.MtNEMrfü
Jtua Viseoudu du lilu .Hraucu, llm .... .Ni, tlua-oy

:)
COMPANHIA flACIONAL DE SEGUROS OPERÁRIOS

A CKICâ ACTORIZADA A OPEK.VR EXCLUSIVAMENTE KM

SESURQS D£ ASC3DEWTES Mg TRABALHO

«O — EUA S. BENTO — (Atenida Rio Eranoo)
. TELEPHONE NORTS - »ii

A, W. Vessey & Cia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI 80

I Gaiia Postal 1777
End, Tel.

Tel. N.
VESSEY

w*HHBm n__3____i __»'
¦^¦m««-^t,*^n"*^g^wi

IGIMNASIO

"-^MM^-— _

LECLERC & Co.
Agentes de Pmilogios o Marcas ds Fabrl

ca o Commercio
RUA OO ROSÁRIO N. 166

i.ir-.-ii rcsrain-ai-. Juntamente .com UAVJli- I
s0>. 1'UH.K.N A Co.. r.-laljclociJos uoíla!
«•idiidc. il rim da «guitundu n. li;., dc run- i
Iralnr o piouiover u rufiiculincnto di dls- I
posii;So paru amarrar minas submarinas, I
prlvllegisdtt pela Patente de iuvcnçOu '
n.' T.ao í; perteiicénto u VICKEIlb LIMl-
TED.

LAVOLINA
1'núDUCTO IiVDISPENí-AVEL EM TO-
DOri Ob HOTÉIS', CASAS DE SALDE,

HOSPITÃBS, ETC.
ft' VENDA EM TODOS 08 ARMAZÉNS

¦ ¦ xivpuuui; v. oacn I

|U(fon^HpdofaHÍiiilêiiJ

CASEMIRAS
BRIXS E AVIAMENTOS

A" RUA GOMES CARNEIRO N. 8
próximo ii rua Marechal Floriano

—' Tclcp. Korte 2i07 —
A eaaa mais conhecida do Rio de Janeiro

ASSOMBRO NOS PREÇOS

OPILACÃO Tratamento aegu-
ro e efíteaz oom o !
empresu do PHB-

NATOL. Innuracras comprovkçSes aqui Iu uos Estados. Milhares dc attestados.
í*acil Uo usar, nãcciigu pursantea oi6 bem aceito pelas criam;au. A' vca- !
da nas Pharmacias do Rio e dos Es- itados. Depoeit-u-ios : "DroBaria 

Baptis '
ta — Rua 1° de Março, io — Rio d
Janeiro.

Vias Urinarias
Cura rápida e çar.tnílda. da sonor-riria o suas cau.iliicacõei. DEtS. JOÃOABREL" c BRANDIN-O CORRÊA. RuaKão Peiiro 64. «ias S ás 10 hrrai. Tílc-

rtreat: Narti S9ÍÍ.

28 DE SETEMBRO
(JledallKt de prata n. 1. na

Exposição üo Centenário)

Organtearào «irisinal:
—Perfeita organizai-áo militar- — Ensino obrigatório.

— Cultura especial du ver-
tlAculo.

•1 — Educuijüo integral: do cor-
po, da cabeijii, « do ooi-aijão.o — ivehgiao do dever cumprido

(i —Combate ao futebol o aosesportes violentos.
7 —Apuro daa qualidadca ino-rais.
S —Oficina Hlnsrular de modelaro caracter infantil,
1» — Direcção do conhecido edu-

cador—o coronel dr. Libe-rato Bittencourt, lente dalíscola Militar.
Singularidades:

1—-Com a Cartilha US dc Sc-tembro ensina a lêr e a cs-crever em SS dias.
:'—iVunca perdeu um só alu-no uo vcstibulo das acade-

íTiiai-.
" — C"-asa uniea dc entinu uuc

compareceu á Exposição docentenário e aos 1'uneraH
de Rui — o maior mestreda lingua.

¦1— SO*;- de aproxações nosexames do Pedro II.
o — Medalha de prata n- 1 naExponiga,, du Centenário.

UMA PODEROSA EEFFMZ GARANTIA
— SAUDEOA

Creme de Mâonesia

[gB* |_r___!i_=«=si i

r^ttnP*-
- ti"*s.**mBk—-- j

-SIL^A ARAÚJO
R-icommentíaveT p^roodulto-j e cric.-.r-s. emcasos de:

latoiicaçâo allment-ar

Acidez gástrica
frregnl-ifidades intestinees

LAXATIVO
ABSORVENTE
NEUTRAUSANTE

Ofo Vtptnía a» af* Bm taahmm
via sioiüíi

sem um só— 24 reservistas,
inabilitado.

— Publicação mensal de Re-vista, r.o 10° anno, com ofi-cinas próprias.
S — Internato e externato, edi-Cieios próprios. 21 de Maio

II. oõã.
: - Snrcarwl de Santoai Ama'Jor

Euenos 21õ.

MACHINAS para PADARIAS
^fP Viennara ^fp

MACHINAS PARA LACTICINIOS "CIock,,
Machinas para a "INDUSTRIA ALGODOEIRA"

PRENSAS PARA OLEO
MOTORES A OLEO CRU' "TUXHAM"

LOCOMOVEIS "BADENIA"
em stock.

HERM STOLTZ A CIA
66-74, AVENIDA RIO BRANCO, 66-74

Caixa Postal, 200 Tdepii. Norte, 6121
* RIO DE JANEIRO .

Sao Paulo — Santos — Pernambuco.

fHüafflz ^r——_—sczss —-• ^--. ¦--
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O JORNAL ¦— Domingo, 20 de Julho de 1921 ia

11 SjjgiligjgfiJ
a.snivkhkaIuos

Fmom nnnos hoje:
O liivontoi' patrício, onsonliolro

Alberto HuiiiíiH Dumont.
t) mniilini Ary KagundOH, tllho

,!„ nnísu collabornüor nr. Oscar Fa-
BUlItlOH.

o Ur. .Martins Costa, promotor
publico om disponibilidade o hohsq
uolloffn «*¦« Imprensa.

 o deputado polo Estado rto
Coara sr. Bento do Miranda.

A «ra. Èrollla domes, oapoflu. do
sr. Iíouiio Gomou, eoronto da Fundi-
¦•ao Operaria.
I«110CI..\MAS »

Xa Cathedral Metropolitana, sorno
lidos hojo oa seguintes proclamas do
i-umniiontos:

joao Gonçalvos Pereira do Mello
e Lulsiu Mamorí Nobre; Américo An-
tiinliill o Araoy Benedicta Flsuulrc-
Uo Godlins Antonor Bparea Maga»
lliãos o Brothlldos Dutra Fernandes!
,loR(|Ulm Boj-.orra Cavalcanto o Yvettu
Juanlta Juiisson* Joaquim helte Om-
niai-iics c Cecília Stuhzali Manoel
Carneiro da Fonseca e Mercedes Sil-
volni de Moita Barbosa; Antônio
Gonçalves Uma e Iracema Dias Cor-
i-Ca-, Adolnho dc Slnuolra e Rachel
Maria do Rosário; Agonor José Ji
Costa e Jovlta Teixeira da Rocha;
WandloU Jacy Ullra e Gulomar dn
Cosia Figueira; Adolio Marcincs Car-
doso c Margarida Souza Fonseca;
Jeronymo do Almeida c Helena Po-
relra Cabral; Joüo da Rocha Salva-
dot- e .lnann:- Freire; Curiós Antunes
Ferreira e Maria .losf- Ferreira Lusí!
Annibal Josú Vau Ferreira do Souza
o LuciHa Rocha Coelho; Fernando
Simões o Aracy Teixeira da Motta;
Sebastião Simões de Rezende c Per-
nolua. dc Rezende; Augusto Dtmrto o
Maria da Silva Jorgo; Guilherme Bi-
fan o Maria Catharina Guilhermina
Arutz; Antônio dos Santos o Irace-
ma Vieira Azevedo; Alexandre Pinto
Evarísto c Virgínia de Jesus; Anto-
nio Abel o Luciana Coutinho lage:
Álvaro Louronço Jorge c Naddy da
Costa Pinto; T.uiz Augusto Mavlgnlor-
Callll c Cândida da Silva Cardoso;
buiz Brandão Júnior c Florlppea So-
dan.
NTJPOIAS

Realizou-se hontom o enlace matri-
monlal da sta. Maria Gedrginá do Oll»
veira, filha do sr. Samuel de Olivel-
j-a. prosiijento da Assoclaçilo dos Em-
pregados., no Commercio do Rio de
Janeiro, com' o sr. José dc Almeida
Cunha, negociante desta praija.

Bm virtudes dc luto. rõccnto na fa-
mllla Samuel -de Oliveira, as corem-)-
nias civil e religiosa sc etteotuarani
com slniplicidado na residência da
senhora Ófto- Elcliln, irmã da noiva;
com :i asslstoucla somente dc pos-
BOas da familia.

Serviram do padrinhos; por par.r
da. noiva, o sr. Affonso Vizcu i- se
nhora, .ir. Renato Pacheco e senhora
Unira de Oliveira Pinto, o por parco
do noivo, o sr. Oito Eichin c senho -

ra o Samuel (lo Oliveira Filho c sc-
nhora.

— Realizou-se, hontem. o casa-
íncntp -Ia scnhoi-ita. Maria tluillicr•
niliiu Candiota, filha do sr. Orollva.
Candtota, do comercio desta pratjn.;
com o (Ir. lüvariuto de «Sá, engenhei,
ro residente nesta capital.

A cerenumla rollglosu utfdutuou-so
ua cupolla do Mosteiro dn H. Bonto,
apus «or rezada a mlBWi, ás 11 horas,
servindo do paranyniphos da noiva,
o dr, Zoíorlno du Faria u sonhòra,
o du liolvo, o aí, LUlli dc AfCunsoca
o senhora.

O acto civil tevo logar na rosldon-
cia da noiva, X rua do Copacabana,
ás lll horus, sendo paranyniphos, por
parte da noiva, o sr. Jiiymo Martins
Porelra o senhora, o do noivo, o sr.
Adlicmar do Faria o senhora.
OHA'S DANSANTKS

Nos salões Luiz XVI do Copacaba-
na Palaco Hotel, haverá hoje, das 17
jls 10 horas, uni chá dansante, pro-
movido pela Roreucla dos Hotols P.i-
lace. Numerosa orchestra Jazz-band
dará brilho á reunido mundana da
hotel du Avenida Atlântica.

— Hoje, á« 17 horas reallza-au no
Hotel Gloria, uni chá dansante, <tuo jterá o concurso du duas orchestras
jazz-band'
FESTAS

Jubiieu acadêmico do dr.
Paulo dc Frontin

Continua om oxpoHlcjuo, na "A >>»•
cional", por mnls iilgims dias, o nm-
dallifio, om bronze, do senador dr.
Paulo do FronUn, quo BOI*.., por of-
teria do seus rollugas, amigos 0 ad-
mlradoroHi collocado no saguão da
Escola 1'olytechuleii, como lciitbru.il-
Ca de scu Jubiieu acadêmico.

O álbum artístico com «m prlncl-
pães traluilhos do lionicnagoado o
também com o nomo de todos t-ua
tuiiwii-u.ni parto no seu jubiloti, ostá
sendo oxooutttdo o sorá exposto, op-
portunamonte, cm unia dus vlti-lnua
da Avenida Rio Branco para sc-r ot-
forecldo ao dr. Paulo do Frontln no
sou regresso do Paris.
**************t***&********************

A NATALIDADE FRAIilWPP -JPi
CEZA

PUBLICAÇÕES

.i

CABELLOS
A Loijão Brilhante é o. nielbor espe-

ciflco liara as aCCeecOos oaplllares. Não
iiilitn porouc "ão e tintura; não i-uol-
ma porque não conleni saes nocivos, E'
uma fórmula scientifica do grande.bo-
tanloo Dr. Ground, cujo sesredo foi
comprado por -UO contos do róis.

U' recommcnduda pelos principaes
Institutos Sanitários do estrangolro o
analysada o autorizada pelos Depar-
lamentos do Hygiene do Brasil.

Com o uso regular da LoqSo Brl-
lbantc:

ju  Desapparcccm oomplotamente
as cuspas e affèccõos parasitárias.

•.  Cessa a n.uéettt do cabello.'30 Os cabellos brancos, descorados
0.1 grisalhos, voltam X cor natural prl-
íiiitiva sem ser tingidos ou queima-
dos.

40  pctein o nascimento dc novos
eaucllos brancos.

50  Xos casos de calvlcio faz bro-
tar. novos cabellos.

go  Os cabellos ganham vitalidade.
tornam-se lindos o sodosos o a cabeça
limpa o fresca.

A Loção Brilhante c usada pela alta
lociedado do S. Punlo o Rio. '

A' venda cm todas as Drogarias,
rcrtuniarias e Pliannaclas de 1* or-
dem.

Machinas de oceasião
Grande sortimento, para officinas

mecânicas, sorralhorius, estamparias,
motoi-es di- todas as espécies, ferra-
montas, machlnas dc carpintaria o
muitas outras; para desoecupar lo-
gal. — nua Frei Caneca, -13. Nor-
te iiiiiO.

Xos .'-ilOcs do Orfoão Portugal,
reallza-se, hoje, li tardu a festa em
homenagem á directoria daquella «o-
clodado quu terminou o sou mandato,
promovida pólos alumnos das escú-
las coral, tuna o corpo sconluo.
HOSPEDES E VIAJANTES

A bordo do paquete "Mendoza"
parte amanhã para a Europa o sr.
A. J. Larrat, agente geral 110 Bra-
sil dos Estabelecimentos Poulenc
Flores, de Paris.

O sr. A. J. Darrat, figura larga-
mente estimada e relacionada no
nosso índio social o commerclal vae
daqui á Franca, dlrectamonto, cm
viagem dc negócios. Visitara depois
outras capitães do velho mundo, pre-
tendendo estar de volta ao nosso
paiz dentro do seis mezes.
ENTERROS

Xo cemitério de S. Francisco Xa-
vier, foi sepultado limitem, com
grande acompanhamento, a senhora
d. Maria de Lourdes do Barros, es-
posa do sr. Josú Alves do Barros, 11c-
gociante nesta capital.
MISSAS

.Rezam-ao ns seguintes:
Amanhã:
na egreja dc- São Francisco de

Paula:
ás 10 horas, eiii suffraglo da alma

do d. Guilhermina Rosallnu dc Bar-
ros Alvares;

no alfar-mOí, á« ..s li" horns, cm
suffragio da alma dc Alfredo 55a-
gari;

ás íl horas, pelo repouso da alma
do Xe-vton Pessoa da. Silveira;

im uitár-mfir, ás li hora», em «uf-
fraglo da alma do dr. Antônio Piu-
to du Rocha Bautos;

na -matriz dc Nossa Senhora da
Candelária, ús fl hor.-is, bm suffrn
da aini.i dc Júlio Guimarães Domln-
gues; .

na matriz ric SanfAnna, as D 1|-
horas, em suffraglo õa alma dc dona
Mariíi da. Conccii.-fii.i liodrigues;

ua íiiQsnín .matriz, -i<s II li- hora*
cm .suffrVíglo da alma do d. Lyvia
Guuragna Caruso;

na' matriz' de S. Francisco Xavier
do -Engenho- Velho; ás fl horas, em
suffragio da alma dc ArcllllllCdoa
Lopes Bernachi;

na mesma matriz, ás fl horas, cm
suffragio da alma dc Bernardino da
Silva Ribeiro;

na matriz dc Xossa Senhora de
Lourdes, á«« !) hora«, pelo repouso
da alma do Francisco ChamnrolH;

nn áltar-môi- da egreja do Nc.-sa
Senhora do Carmo, ás fl horns, em
.-iiff'i-ag'io'da aluía do general Ismael
da Rocha;

na mesma egreja. ás S horas, cm
suffragio do alma do almirante San-
tia so Rivaldo;

110 altar-môr do Santuário dn Co-
racao de Maria, nn Moyor, ás 8 lio-
ras, em suffragio -da alma do medico
dr. Aristides Ferreira Ceiro,

— Xa lorç-n-tolrn:
no altar de Noc-isa. Senhora daa

Dores, da egreja dc S. Francisco do |
Paula, ás- fl li"! horas, cm suffrugio
«l<i alma dc Henrique Alves Maga- 

j
Ihãcs Bastos.

O VICIO OE FUMAR -- Está ton-
do larga distribuirão em toda a cida
do 11111 folheto de propaganda contra
o fumo, "como factor do embota
monto intellectual, agindo mais vio-
lontiiiiionto sobre o critério do quo
o próprio álcool" — Isto no dizor do
autor, Eugênio George. Algumas gra-
vuras llluslraiu o texto.

RELATÓRIO — Recebemos o
rolatorlo da administração do Cen-
tio Luso-Brasllelro Paulo Bar-
reto, apresentado á assembléa deli-
bcratlva realizada em "5 de Janeiro
ultimo, o pelo qual na verifica a si-
tuacáo dc prosperidade em quo 80
encontra aquella instituição.

A DEFESA NACIONAL — E.-tá
publicado o numero de 10 do cor-
rente, dessa conceituada revista, di-
ilgidu por um grupo dc offlclaes do
Exerlcto c da Armada c dedicada a
assumptos technicos militares,

REVISTA BRASILEIRA DU EN-
GE.NHARIA — Está em eiroulac.au
o 11. 1, tomo VIII, desta revista te-
clinica, commerclal, Industrial c fl-
iiancclra, correspondente ao mez dc
julho corronto,

Fundada o dirigida pelo dr. 1'ari-
loja Leite, professor da nossa Es-
cola Polytechnlda, a "Revista Bra-
slleira do Engenahrla" está roplota
do artigos Interessantes do sua ttt-
pcclalldado.

A EXGEXHARIA — Entrou liou-
tern cm circulação o 2" numero da
novel revista "A Engenharia Civil,
Eiectrica e Mecânica", correspon-
dente ao mez dc julho corrento, tra-
¦zeiido interessante o variada colla-
borneão.

BRASIL FERRO-CARR1L— Está
publicado o numero do 17 do cor-
rente, dessa antiga e apreciada ve-
vista semanal dc Iransporte, eco-
liomlil e finanças.

A REVISTA — Recebemos o se-
gundo numero d"'A Rcvlsia", or-
irão mensal lllustrádo, dc Interesses
sclenliflcos, financeiros c cconoml-
ros do Brasil. Poi-lugal c Allema-
nha. dc que é representante a eni»
presa do publicidade nesla capital.
"A Bccletlcn".

BRAZILLYN AMERICAN — Mais
i„ umn. edi.;ão, correspondente ao sao-

budo desta semana. . acaba dc ser

posta á vondu. des-c apreciado nia-
agzinc, que sc publica, cm inglez,
nesta capital.•U-ILLEMA.VS BRAZILIAX RE-
VIEW — intorcssantcs informa-
ijõos, dc tuiln .-tue diz respeito ao
alto corniuei-cio. publica,
desta fí"niar,a. des^a ai
vista, que so publica
pilai.

o numero.
rociada re-
nesta ca-

0 problema que mais pre-
oecupa a França

(Coniniiinlfiiilo «'iiKloIni- <|ll Agencia
Aiin-rl«.-anii

FAUIS, julho t.V. A.) — Todos
oa problemas da nacionalidade frau-
ceza giram 0111 torno, ubsoluiumon»
to dopondontes, du uni unlco — o
da nutalidude.

O futuro da Fraiuja vulorá pelo
numoro dc francezes. Dalll a gran-
dn cumpunha «itiu hoje &o luz, por
todos us meios Imagináveis, para
quo ella veja 'tt sua população au-
gmentáda, na proporção dos outros
povos da civilização occlik-illul.

Essa campanha fuz-so pela lm-
pren.ia, pelo livro, por melo do us-
uocliii-õos, pelo cüUniulo dos pi-cmlut-
á.-i fiunlIliiH numerosas, pela pi-oto-
cijáo á ciiaiuja: mas, mesmo assim,
us espíritos opllmlstus, sempre que
consultam as . statistlca« niio occtll-
Iam a expressão de desanimo que
lhes causa a pertinácia do mui.

Clomcnt Vuuttel, o apreciado os-
criptor e Jornalista. proi.lJoVOU a
fiilldai;ão da sociedade dos "Llserés
Vorts", quo consisto, nada mais,
nada menos, do que numa organl-
zin;ão sodnllcla, com o fim especial
de facilitar o casamento entro os
seus mem bros.

u sr. Cognao, «íue, em annos dc
trabalho bem i-ocompensado no
comniorcio, accumulou grande foi-
tuna. ontrogOU grande parto dc «ious
milhões á »\cademia Franceza. para
distribuir em vários prêmios au-
nuaos, dc IÍ5.000 francos ca.la um,
.1 faniillns numerosas (dez filhos do
mesmo leito): mas o resultado da
todo esse etsforço parece bem pro-
blonmtico, porquo nada disso tem a
virtude de modificar a mentalidade
do povo íraneez, quo não quer tor
filhos.

Se não se pôde augmentar a nata-
lldnde, diminua-se a. mortalidade
Infantil, corcando-so a criança dc
todos os cilidario.-i, pedindo-se á mo»
dlcina e á hygiene os meios do aceno
necessários para reduzir a« causas
que desti-ocm a humanldado 110
berço.

Xessc esforço se reunc boa parte
da scionclii franceza. Ainda agora,
o profea*or Douniei-, de Lillo. aca-
ba de levar á Academia de Mediei-
na 11111:1 comniunlcaijão, na qual de-
clara ter, depois dc longas obser-
vacões. chegado á conclusão dc que
e posalvcl iibler-sc a cura das mais
rebeldes diiirrlién infantis cm alguns
minutos — e. nos casos menos fa-
-.craveis, cm algumas horas — pela
simples eloetrlzacao do ventre do
enfermozliilio,

o jirotosaor Dunicr f o mesmo
que, lia cinco 11 unos. demonstrou
nue, eOin uma 

'preparação especial
dc amido, chegava-se a resultado
idêntico.

A 1'iane.a ver-se-ia bastante des-
oppi-imidaJ dn angustia que lhe
eaiisa a. torniidnve! fecundidadu do
outro lado do Rheno, e Ioda. a lm-
nmnldade ganhai-la milhares de
criaturas ouc são. arrebatadas, dia-
rfamonto. nor esse terrível flugello
infantil.

As attracções do Jardim
Zoológico

E. P. Ç. do Brasil
A Mri,-ão Central attendou hon»

tein- a |:l ii-qiiltdçile.s di- piisscif pura
liorvlgb dó diversas i-c-piu-tli.-oes pu»
bllcas, n.-t Importanclu dc 8SJ)$(iOO.

Foi d!«|)Oii.-iado do. sorvii.-o du
Esii-adu, 11 trabalhador da 2' RobI»
dencla do ramal do S, Paulo, Camll-
lo Pinto do Ollrvlru.

Dospachos da Directoria — Or»
laudo Carvalho, pedindo rctitltulQfio
de, saldo do leilão — llestltlla-su u
Iniiioi-laiicla dc IGI, de uccordo com
a Informação; Joanna de Sutlzil, p0»
diinlo í-eetltulção dc Importância —
ldem, a impoi-ta-icia de flí-700; P. do
AlftUjo & C, pedindo restituição do
Importância paga em duplicata —
ldem, a Importância de S4f, de ac»
cordu com a Infoi-mnçíio; Torenclo
Leite <ü d, pedindo íestltulcão do
excesso de frete — ldem, a impor»
Uncla de 305S00, do aceurdu com a
Infoniiai-ão; Fernando Hackradt
& «.'., ldem. idem — I-t'ovldonclo-BO
a restituição da iiiuportiiiicla do rí-ls
)08$-10ü, pu-.- conta da Central; Bon-
J. min Marquei», Alberto H.vglno da
Oliveira Martins, pedindo cortldão—
Coi'tlflqUO-so; Antônio Galhauone de
Oliveira, pedindo restituição de d<>-
cumentos -»- Rcatituum-flo, mediante
recibo; Hon 11 Mooro & C, pedindo
entrega do volumes — Entreguem-
se. incdlauto pagamento das resps»
ctlvas despesas: João Alberto Xavier,
pedindo trnnsfcroncin do concessão

— Deferido; Luiz José da Silva, pe-
dindo readmlssão — Attendldo, X
vista da informação; Waldemur Be»
zorra de Andrade, ldem, idem —
ldem, 1103 termo» do parecer da 4*
Divisão: Th» Ault Wiborg Brasil
Company, "'. Ferreira & Almeida,
pedindo restituição de caução—Res-
titu<i-se: Constantino Horta, pedindo
permissão pnra atravessar uma 11»
nha lolophonlcn sobre o leito da Es-
Irada; Companhia Chimica "Merck'
Brasil, podlndo autorização para
construir uma plataforma na esta-
ção dc Palmyra — Atlcndido, nos
termos da minuta inclusa; American
Locomotive Sales Corporation, pro-
pondo fornecimento de moterlal —
Xão convém; Maria no da Silva, po-
dindo readmlssão; Marleta da Silva,
Pereira 13-istos. pedindo concessão
para manter um vendedor do balas
na plataforma da estacar, de Casca-
dura; Carmen Bastos, pedindo per-
missão para estacionai' com uma
caixa dc doces na estação de Casca-
dura — Indeferido; -Companhia Bra-
slleira dc Electricldado Siemens-
Schuekort S|A., pedindo lavratura do I
contrato — Aguarde opportunidade;
Alelndo dn Silva Vieira, propondo |
execução de serviço pelo regimen de |
tarefa — Já tendo sido distribuídos
ns [fechos cm construeçâo, não lia
que deferir; Josc Cardoso de As-
sunipçáo, pedindo restituição du do-
cumentos — Compareça ã Secreta-
ria.
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liso 1 djft compr!»
(*• do crf-pc-

ti c co tado sobro on

p"

Ainda ha gente quo tenha 11 cora- Beer. O primeiro
gem de casar-se por este tempo de j dos mangas, bem justas
carostla sem limites'.'... Ainda, slniis-llin llolios,
senhores, ainda ha multa gente quo honibros o todo bordado dc crandes
arrojadamente se lança 110 casa- rosacous
mento c, ainda ha uma purte maior pérola c
talvoz, a que deseja lançar-se o Ç, velludo
naturalmente, a lias mocas .solteiras. I querdo

O-vestido de noiva continua por [ parto a
conseguinte a ser do toda- UClUtl.il- 1 rendas

A

Jardim
>sa col-

impurtante
Caso seja

Fios isolados NEIVA
Magnéticos de seda, ai-

godao e esmaltado e.
W. P. (para tempo)

Comp, Nacional ác Elcotncidade
Rm da Quitanda, 45

iioíici:-. da v.o-sivel partida, par
u sul, do macaco "Gcla-dit'', o ruris
siiuo c bello cyiiocephalo ulilma
mente recebi lo polo nosso
Zoológico, em trúca do vali
ioeção de animaes. tem altrai-lo iu!
numcriisn trequenciu <lc visitantes,
ávidos dc conhecer c
spoclmen da Ahy.-.slnla
realizada u pqrmuta proposta
liemos que o "Gelada" não seguira,
antes dc princípios ric-agusio.

Sendo nu horas ' dás refeições u,s
melhores para se aprecia:- o curioso
qiiadnimnno, o publico
niilo de qno elle eomorú
vas. ás !'.', c ás Ili lio ias,

Funccionarú.' das 1- ás
ias. a portu da rua Josí
cinio, transito dos
guay-Eiiscnho Xovo

A DIABETES E A LEI
SECCA
i, ¦¦ ¦**¦ ' —-

. Um medico noyte-americano
declara que é agora maior

a percentagem dos diabéticos
Agwi-

lie

lli
dn

bondes

prove-
IU ho-

12 lio-
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CONFERÊNCIAS
O PADRE CÍCERO V \ POPULA

CÃO DO NORDESTE

No Lloyd Brasüeiro
O vapor "Alegrete", cuja parti-

da para Antuérpia estava mareada
paia hoje. poi- ordem da dlrecto-
ria, deverá, zarpai- no dia "ii do
fluente, transportando f-u mil sue-
cas dc café o muitos passagolros
nara os portos do norte, Lisboa c
Havro.

— O pa»iuetc "Ruy Barbosa", quo
deveria sair, no dia 'J dc agosto.
para a Europa, zarpará, a M) do
mesmo mez, para a Bahia. Recife,
Lisboa, Lotxões, Havre, Antuérpia o
Hamburgo.

MACHINA DE CALÇADO

dade, obedecendo como'todos os ou-
tros aos preceitos ii-i-efuguvcls da.
moda. Os mais elegantes «j uioder-
nns nüo tC-ni cintula. ou antes, têm--
n'a muito vaga, indicada por um
drapojo, unia flor. um apanhado,
um laço ou um cabochon. O crépo-
setim o o .-répe-romaqo . contiiiuam,
a Imperar como matoi-ki pi-lnut em
vestid-js nupclnes; ha muita cenle,
poríiii, que se adstringo ao crépo da
Chlnu, an iiian-ocaln o mesmo an
Gcorgette. As mais luxuosas tuilol-
ton sfio, porônii as rjuc w luzeiti, <¦ *111
lainé. velludo Clrce, ou crépc-sotlui
Hellos. os vcos continuam a ser dc
filo illusâo, ou renda verdadeira,
quando a "corbeille" da noiva offo-
reco o luxo dc ter rendas verdadel-
ras, naturalmente.

Xossos dois modelos .são de duas
grandes eusas de Paris, Louvuill O I

e ramagens do coalas de
cristal. t'm grande lyrio de
branco prende rio. lado cs-
¦> drapejo da saiu. do,..'onde
cauda ondulcsa, O v*o 0 do
¦crdadeini-.i e, -iussando liso

na-frente, deixii n descoberto o rosto,
piendendo-se de um lado por 1.1111 ly-
rio lambem. Sapatos do sottm bran-
en e nieias com liicrnatacOeu de' ren-
da verdadeira.

Po multo uiaisrií«ju-TCu í o modelo
¦;. executado cn! lamê «le pruta e
moldando a joven silhueta anal uma
liiva. Inteiriço, dc niaiwjas %>ng'as o
collanlos, artístico apa.»lmd'o arrega-
e.-i-n na frente, apanhado quo 6 pre-
so pnr um lyrio do prata de onde sn
doKgalha um pendSo de, botões d«
laranja. Vôo de tnllo illi-sáo orla-so
du um babadinho dc renda e. cobriu-
ilu 1, nostu c;ic uni pnucn sobre o
peito. I'rcndendo-o á cabeça, larga
fita d" laiué, bem sobre a lesta. Sa-
patos dc lamé o meias de seda bran-
ca. A cauda não passa do prolonga-
inc.mo de um dos ludos do apanhado.

ciiivroN.
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Bom Dia! " I

^ (Antarctica) j
. Entregn a domicilio

Fones* Central 2587 O

2983 ou Norte 422S
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MODERNA

Quer V. S. um es-
tomago aaudavel?
Eis aqui um fetcil
caminho para tal.
Depois de cada re»
feição, tome duas

í<ob os auspício
uo o do Centro Pernambucano, o _
--¦imoens da Silva realizará, amanha.
as "0 horas, 110 salão de festas do

: club Ovmnnstieo Português*, a rua
1 Buenos Aires, a segunda contorencla,

oue obedece an thema "O padre Cl-
I ecro o a população do nordeste . A
' 

conrerencia será iilustrada com va-
rias projeeções de aspectos do nor-
deste. A entrada será franqueada ao

publico.

(CoiiHliiiulcntlo cplstolui' «Ia
cia AiucHcanii)

PARUS, julho (A.) — O dr. .lu-
blens, medico do líxCrcito norte-
amorifano, t|tic csteyo rocüiitcmento
na Franca,' com u fim de estudar a
diabetes, dc volta uos penatus, emit-
lin uma opinião que. certamente
não concorreu, pura engrossai- as
fileiras da "proliibition law".

.Notou cil" que, depois da doure»
tação do regimen "seco" nos Ks-
tadorf Unidos, o numero dos diabo-
ticos subiu ao .dObro do quo era an-
toriormente.

A que ullribulr essa aggi-avação
do Impiedoso mal? Ao abuso que
f.i.'.cn: os americanos das pastoja-
ría3 o doy doces — íIccIílvil u ma-
jor Jabdens*. mus obsc abuso teria
os,seus effeitos combatidos pelo ai-
coòl. quo — affirma elle — desem-

icK.se caso, o papel de.

Vendo-so
uma opthm
pura lixar
tratar com
— Rua Frei
Norto -liiiili.

por nreijo do ui'oaslíiu
machina dupla Ingleza.

1 limpar calçado. Ver e|
A. Gonçalves íi Barros ,

Caneca, lõ. Telcphono |
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LUVARIA GOMES
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Honrada eoui n
confinn«;:i dott urn.
nirdlcb" oi'nli»ta"

Arthur üecintl.0 Rodrigues
RUA SETE DE SETEMBRO. 47

Miiin: raio - mo db janeiro

0do
Dr.

Sem iguaes. Ellas
digerem os olimen-
tos ajudando as»
sim 09 «stomagos
debilitados; dão
bom appetite e boa
digestão.
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o factor primordial dc desenvolvi-
monto do diabetes;

Convém não esquece;- que kc tra-
ta da opinião dc um medico da ter-
ra ondo, legalmente, só se bebem
limonadas, "grupe julcc"... c água
dc i-oloiiia tio differentes fabrl-
cantes.

Todavia, o dr. Jablens ha dc ter
r.s suas nizões scientifleus. e uiii-
suem lhe faria a Injustiçça dc acre-
ditar quuncllc a voz da blindado
laia pela boccú da scieneia. 

7S9U0. Terninlios está liquidando
colossal loto dcwlc ,-,$500; corpliihos
finos, n ItSõOtl: t-ache-col pura lã, uni
:'.$.)00. Desafia quem venda tão ba-
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FABRICA DE COLCHÕES

A CURA RADICAL DAS

HEM0RRH0IDES
Por processo sem cfilorofovmlo c sem

eoffrimento para o 
'doentei Tumores,

fistuliis. corrimeiitos.u. quedas do ro-
cio. Itnln.» X ao dliiKnii-licu. DH. VON
DOU.INGER DA G11AÇA, DA BBNR-
F1CBNCIA PORTUGUEZA, ás 3 1|2.
Rodrigo Silva. n. 5.

i~|IjKtM>->»B»A»«»a2»4>>fliii

Tf'l.

A NOVA DIRECÇÃO
DA

convida V. Ex. a f-«r uma visita aos
souo vastos Armazéns das Ruas Gon-

«alves.Dias, 69 o 71 ,e Uruguayana, 83

AS SUAS ULTIMAS CREA«?0ES de MO-

VEI8 o TAPEÇARIAS fario o encanto

de suo residência.

MARTINS MALHEM a CIA.

OEPQIS DE FAZER A BARBA
LAVE O UUalO COM

— DI0X0GEN -

ASSOCâR
lífissilii piriíSlnn

Para garantia da sna legitimidade, dsva sxrgir-sa 0 SACCO
W, PAPEI. AZUL COM CINTA VEEMELHA e com a snalysi
t^i^hmWk CZIKÀS HAGI0H&

Â MâlS POHHECIDA DO BRASIL
11EMETTUJI-SK AMOSTRAS E

ACEITAM-SE AGENTES
PEDIDOS A

SERAFIM A. VASCONCELLOS

Rua Marechal Floriano Peixoto II7
IHO DE JANEIRO

SER BELLA ? TER ENCANTOS ?

Creme e leite de cera purificado
(PURIHED WAX CREAM AND MILK)

Rios, Próstata, Urelbra,
M\m Urica e Art&ritismo

A CROFORMINA, precioso
nntíseptico dcalnf«X!tant»o e dlu»
rotico, multo a«-radavel ao pa»
Iiidiir. forrlj-c a insuffiolencia re-
nal, us cystit.üâ, pyelites, nephri»
tes, p:-clo-neplirites, uretrites
chronieas, catliarro da bcxlsn,
inflaiiimai^o da próstata. Evita
o typlio, a ureinla, as lníe«?ç<)es
intestinncs e do apparelho utí-
nario. Dissolve as areias O os
cálculos de ácido urico r. «ratos.

Kaa pharmacias e drogarias.
Deposito : DROGARIA GIPFO-
\I  Rim Primeiro de Março
11. 17.

Lafayette Bastos Sc. C >

CASA BANCARIA
DESCONTOS

E PEQUENOS
EMPRÉSTIMOS

Rua
Buenos Aires

46
RIO

Mayrink Veiga & Go.
GRUPO KOHLER -- 0 ideal para
produzir energia eiectrica; prom-
pto funecionamento, econômico,
partida e parada inteiramente au-
tomatico, 110 volts, 800, 1.500

e 2.500 wolts.
Material radio-telephonico - Ma-
chinas, ferragens e artigos de ele-
ctricidade -- Tintas, óleos, polvo-

ra, dynamite, etc.

21 - RUA MUNICIPAL - 21
••*-'•'¦ HIO DE JANEIRO

KOHLSR ^.-.ii-»íi»<- POWBK
«laíUGHTIWK-llRC

PULMÃO E CORAÇÃO
Dr. Custodio Quaresma 

prl%„t
ii«j physiologia. da Faculdade dé Ma-
'liciiiü."«o Rio du Janeiro; Aosistente
ito Professor Oscar dc Souza no ser-
vigo de Moléstias Pulmonares e do Co-
ração, da Policlinica Geral do Rio de
Janeiro, ê encontrado todos os dias, em
Lu consultório. Rua da Carioca u. 8,
dia 2 ás 1. Residência: R. Coparaba.i.i
n. 84J. Telephor.2 Ipanema 1788.

Iwl^^SS^-^lèá*--"/! (PATENTEADO) §
***** i | ^^jr\ j.j-tt***'¦-¦''-'•'• I ^***»"wlí|>j f i\ *--»-¦

3 (^^1 t J^---T*!,*>.»T Y r^^íf «nica no Bratil, oapecial. ntitto E

|3 |WÍ|-»-^^^^^^^MÉrtS:-'l 
artigo-ln»*i»o*o e f.hrico |

liíiSHBP^Hr^i d°pro,,s8ion'" ¦=
Í í 

'iWÊ^Sf 
kX-í J V,v*-«''.' \ .IOAQUIM CAETANO OA CUNHA =j 11^4-pr fc^á*. i Ikji =

ali. li t--i^ ^Wm^^èS^ Ru*> do Cattete 66 =

l^*»*tyiF ^«^^ f«»ephone: B. M. 1,667 =

j ^*^irniTiMinHiiiiiiNinniTTTTTiTfnTrrri..T7i(iimnri^

j !<-s*aH***Eg*aagna?j*«^

j Lcteria da Victoria
i I 3- extraecão i

j I EM 23 DO CORRENTE |
I 20:000$0eU I
1 Porl5$000 £

ji Só jogam 6.000 bilhetes |
- i numerados de 1101 a 7100 i

n DISTRIBUE 75 % EM 843- PRÊMIOS jd
1 .i_ VENDE-SE EM TOD" ft PAUTE |J
S Concessionário: Thcodoro Silvo * C. i

j mã A CASA NIPFON |
3 f" *y51\ \Wl Pcile á-- oxniati. faiiilliiis liara 

"Visitarcin seii ~

~ I *^lW*rt8l Lm novo estabelecimento, omli- ciieonti-arnii lindo §

*** V^ww^SÍÈi -jortljjiciito cm artigos «le porcelana, liroiizc. ~j
'¦} KJ*_|\l\||^W ínarlliu, .Miião. nii-tacs rlnos, cmliin lotlos os d
2 JR^mM W*y objectos üo arte e tantasla, rccebichi: illieuta- ã

áMA/Alr^ uienlc üo Japão. =

a ^^r*7f4*\ Preços multo convenientes —

51 — Rua Gonçalves Dias
Telephone: Central 5511

rimiiiiiiiiiHHiiiiiiiitiiinnTnTítiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu nnmnmmTF

UVRARIA F1WÍCISC0 ALVES
rnnrltv!» em 1SM — BOA ©O OUVIDOR, IS» — Bto «te Janetoo —

IUJA íjUJERO BADARÔ' 119 — S. Paulo — R.ÜA DA BAHIA. 1«5S
— BELLO HORIZONTE

Esta caaa tem um »5**ande sortimento de livros de ensino pri-
mario, sucundario e auperior. os quaen vende por preços baratlaai-
mw, asaim. cjjruo.uiz. mappas. globo». oa«Ierno*j para escripta, ¦**¦-

senho. ¦ etc. — Remettemos «atalogos grátis para todo o Brasil.

Cuidado com as tintas que estragam as pemras,..
¦» •:.•••-.•¦•

a Tintai Sardinha
é a única de absoluta confiança, porque tem 4$

annos de uso em todo o Paiz.

:-.,:.. ... 1. ,f- _ ...-..¦...:..-:j.^:-, -.' ..-.s'. .'¦¦¦•¦:;.¦,... :\: .'¦.'...:...'-.'.'.- -;
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14 O JORNAL — Dominara, 20 de Julho dc 1924

MBMM DÜ MUDO E Dl T1TDU3 O MOVIMENTO DOS NEGÓCIOS roMMnraa. estatistoa, tsms es «mm

IUO, SO RUMCLMO DB 1921.

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios c Cotações

.V

ItíHtmfX, 10 ,je Julho,
ljo Ranço ,|« Indalcrriino nauco ,-a |.'ninc;a . , ...Do rtanc-, du |tH||| ' '
Do RfinoQ elei Uísicinlui . 

"
Do riicico .ia Allomanha, 

" '.*'..
rall l.miilroí, :i nirccs ...,',Em *\'o\ ii Vork, li incsicK. ,,,',.

CAMBIO;l.oneir,.,, u/nrii-tellns, ii vlstn, £. . . ,Oenova s/Londro-, ci vlrtu. por t. . .Madrid s 'Londres, fl vlslu, mp £ . . ,i.ihiioa ii/Loticiivs, r,. viu,*, (t/compra)P«r 
I,o. 

"/l,"n'h'l":i <"' vista' ft/vendn)
Piirls 6/Loi'irlr-s, ci vlstn, 

'por 
C, 

'. '. '.
Pura «/Italla, ,*, vlnta, po,- 100 Lc.ia ri» B/Restianlia, fl vista, noa 100 P."*;, 

\or ¦ B/Londro», :i vista, por c. . .*/.• 
}.nr': 

*,'f'cii'ls, to:, lacne-firlo. pr„- p. . , ,, .¦v w>< H/rionova, tol, bancário, por L. fts.
£.; J.ork n/Mndrld, t. tel. poi' 100 p, . ris
v-' ,.ori n/Ainiilwdn-n, por ioo y. . , ciu,
v* Vri *>?"'¦¦-¦>¦ tol. htuicarln, por F. S, Cl».
£.• >.ork s/norilin. t. tel. por ts.•V Tork ¦¦/Lruscllas, por F. . . . , . ¦"*'*".

TÍTULOS "JllASILEinoS:
Jcdrrntti;

Ptindin-r, ¦,*; r;..
Novo Piindlntr, l!)'l l'. .¦',.*"* '¦
Lonverpíio, lOlO, I "J . . 

" ' " " '
Do 1008, .", <•;, . , ....;*¦
D:c;tr!ci„ ¦-"oclera*, 

.1 *'T*-'io Horlünnlo, 1003, c % , , .L/taiVj do nio, bônus ouro. ü % . 
'. '.

lotado da Rahln, emp. ouro, 101.1, 5 ***,
TiTtrr.o.r diversos*

£""'*;!i na.ihrny Cominoti stock . .
5 •pJííl" n ,t'W"*Power C. Ltd. Ord.S. Pa io P.c-llncy comp. Ltd, Ord.LOOpoldlna nallwny Comp. Ltd. OrdDumont Cíffío C». Ltd. 7 '.'.. Com 1'rcfSt John d'Kl-R,,., whdn;. drd. .' .«l-i Plour Mills .l CJranurles Ltd' ' 

.Ijondon & s, Amerlenn Bank-, .'..'.Mala rteal m-tloüK, Ord. .......
TÍTULOS ESTRAXOEIrÓS:

CÍ'P-' i''° íuí;Tllr.E"lt,llini,-'o, 5 %. 10*Í7/17
Deito Frnnóülsó, i c'í ' ',
Tlontfl Franftilsc, :) fi (Bolsa do P:iris>nonte Vrancaiso, 1018 ílnlogrullijcdo) .nento Française, 5 '*, (Bolsa do Paris)

Uontem Anlcrinr
I * *

« 0 
"á

r, **, *;, ii '* **.
o rs, i\ "ó

Ü0 '*, 00 "S
:i u/m * n/iti

« lí 
"6 a Vi ft

I", tni.iin üi.7.1
L. IUI.,',0 I dl..Ml
1". il'.'.»0 "¦.'.87

1*.*0. IS7.00 157.01

ICsc, 1,-iii.iin 150.or
!•'. 83,na sr.. i it
l", 81,7;, s:i.7.*.
|i*, .110.73 'J.*cS.,-.o" l.:i7.."."i ',3".5U
Otn. 3. II.311 3,011,110
Cts. I.lll.uu l.::ci.7.".
c"ls 13, 'JH, 0U lll.ül.UO
Cln, 117,113, UU Í17.118.01'
ClH, !8,"!!.Un 1S.'J0.iii
Clu, 0,000,1 ,0S-1 UiOVU.OUOiO!!
('.». I.Jl.llU l.jj.OI

si 80 ü
lili i. IIX '..
1.1 li. \'{ V,
Ul 00

02 li 0* l-V
B3 BI 'i
71 70 'i
31 01

UO.83¦1,1.07
93, Mi
23.07

l.'.l

10 <i
17.0

101 ',
37 ',
."¦ti. IO
33.13
S5.10
1)7.00

151

III U

17.G
7;:.ti

1 %
00

101 ',
37 '.s
õfl.tü
5*1.-15
55.50
«7.00

Paro, outubro , , , , ¦.'«.ns
1'ni'ii Janeiro , , , , 25, (0Paru initrço, , •>,', 711"ir*] mala . . , . ! 21.HS.NOVA VtJKK, 10 da Jullio,o mercado «i«* iiic-viA., aprceenta umciiriictci. normal, us aitlstus roullaani.UIUXU dc iu „ ;i| ponlos puru o "Ann-
rio»**1 Futures-, »¦!.»- cru cotado om wiim,por libra;
r, limitem Anl,Paru outubro .... 2(1,20 20,118Iara janclr.j , . , 25. IS 25.HiPara marco 25,33 25.7o
Pnra mulo . . ",*i ;,7 -m sa/'LTtNAMIU.VO, 10 dc Julhu 

'
O merendo da HlsadAo, hoje, ü 1*Itorutt. tnanlfcBtuvit.eio CdtiveJ
ElHrtttÍ4lti

No ellu du hojeNu dln anterior
Dendo I" do Hcic-inbru p. p.:

Nu r) lit dc hoje t . ...No di» anlerior '•.',[,
Hj-isiçiivin:

No cila du hoje
Nu dia anterior ...'..

Primeiras sortrs:
Pree-o« por 15 Itlloo;

.. . flofu Anl.Vcndodoreu iii".'iiiiii retrah,Coniprniloroii iii5"hiiii 105SOOU
.Embarques:
Não houve,

ASSUCAR '
l-IJriNA.MBLVO, 10 dc JulhoO mcruniia do assucar, hoje, au melodiu, nianlfosluva-so «ilnio.
líiitrmUtu

No liia do liojo ...
No iihi unicrlor . . . , .Dendo I" du setembro p. i>.N<> ili.i do IlOJC
No liía un to rlor ...

Existência:
Nu (lili cie hojeNo diit anterior ..*..."tjmbarqucsi

Não liouvc*.
COTACÕKS

TJüina superior o J»
Hoje

Fardas

110.200
JI0.2UU

1. 18:1
1.000

"¦(ICCOD
300

:. 200.000
,'.230.000

28.118
28.000

\*n|ior liiKlci: '"Uiin(-<iH--i", do Cordiff,uo OBorlpturarlo Aiiiliha.
RENDAS HSC.-J-.S

Al.l'ANDfc*GA MO IUO DH .lANEIltO
lUctiilu arri*cudiula hontem, 10:*u ouro  l6«:o I8$00"'¦*io PntWl  U4lS73Í~"Q

r, ¦ ToU1', • • . * 
"ÕÍO 

:72'1JÔ2.nciicU urrooududn ,ji 1a 10 du corruiii,, . 3.075 :|'Jü"7iHLm oguul liorlodo d»lí'-3 3,li:i2 :3S2$ 150
iJlffeivnçic. a mulor cm

l1'.",!',.-..' • . • . 13:I1H3I4
HLLU.ACIA du "TirESOURO DUIJSTADO Dfc} MIMA.*-- iH)C.\i;s NODtSTRICTO |c'BDIáUAtiArrMIUltlcfio rio dia 10. 80 iS83$300De 1 a 10 do correm" 1.135:1651100i.ni egual período doUlinu iiciasudu, . 708MT0I3OO

'.5 kiiois
nloot. n!cot.
nlcot. n'cot.

lti"70ii a 17*0011
nlcol.

LONDRI***. 10 da julho.Taxas camblue-i i|iio vigoraram ne-str* morc:-rlo, pur oceabião da fechamentoa eorrespondontes no dia anterior, sobre as uegultiteei praças:do hontem

S/Berllm. ci. vlnta. po,- £ jfs,Anistordiiin, á vlata. por £ p. . , 
"

8/Qciiova, á vista, nor EL, . . . 
' '

S'Mii(lrid, a vlnta, por t V, .,.,',' 
'

S Born», ii vlslu, por £ !•'. . . . . . . . , , \ \ .a, Pari», a. vi-.-tcc, por £ ,S/Bi'iixoiias, fl vista, por E I*. .,,.'.'.'.'.' 
'.

S.Li.iboa, ú vista, por £  . , 
"

',".;'.,X":K ¦* "¦•¦••¦¦• oor £ 'RBIt.NA, 10 do Jiiiho.
¦caciI^1'*' nuu ylgoruriini noste mercado no fecliaiiicuto ** hontom, cponacnlcx no dia anterior:

llunlcm
'. '. 

u 
'. '. '. 21.00

Bontem
nom.
11.35

101.50
33.03
2 1. (Ul
X5.7H
00.00
i l/a

l.:i*..87

Paria s/BertiH, a vista, por 100 frs. .liOndnes *I/Bcrna, a vifctn, por £ . .

.inferior
nom
11.53

101.50
32. 05
21.05
85.00
0B.OU
1 I 

"2

1.38.00

Atlrrrior
ü.*ítí .75•¦¦(.os

Mercados dos principaes
productos

c.\i'i-:-
NOVA VORK, 10 ilo .julho.
O mercado ¦!¦• café (.¦¦/. fci-indu hoje.NOVA YOItK, 10 dc julho.O mercado ,iu culo illsnouivol, ccc-t.c

pra-ja. feciiou. liontem. com alta de '., a
Vj para. o cai'-; il*; Hjintoá u com alta <!*¦
vs pura o du li,iu. vigorando, por partodo.*, conini-ailurís, an colações seguintes:

ilo Itio:

riAVRI*, 10 de julho;
ii mercado du café a termo fuchou,

jiontcui, apenas estavol, com alta dc frs.
,1,00 a ii.oo. colaurlo-sc cm francos, por50 lillos :

JluiUcui Anl.
4' fi7 • • . \l '-• n lí"*••  lê m ç;De «lillios:
X-i  -I 20 l)í
•¦-.¦¦¦ IH V; 10

mmmmmamuumm*mmmm*********+mmMmMUMMMmmnMmmmmm

LI j

|

JJoiiUm-
:i7t>
360
3*5 c'i
335 '¦¦

Aul.
3*7Para seieinbro, . . .

Para deaeiiibro, , . .
Pura untn-o
1'ara maio

Vendas
.\'o dia de liotitftn . .
No iliü anterior .

II.VVÜK, 10 ,|c julho
O mercado elo café a termo abriu,

hoje, apuuan eatavcl, com baixa do frs.
' !i a 3 ;'í, cotaudo--ii.' oni francos, por
50 kllos;

330 u.
320 (á

5.000
3.000

Hi>I*i;
371 "1
35" ¦-.
312
531 *.

A nl.
3 7 ti
3K0
3.15 "li

I.IMIO
3.000

MUNSON STEHH8HIP LINK
Administradores dos vapor»»

di

UNITED STATES SHIPP1NG
BOARD FLEET CORPORATION i

A rota mcH» rápida para a
America do Norto

An -iri-ilui-i-e KoiUnH du Hlr,
lie Janeiro paru ,\«va Vorli

¦ cftot

PAN AMERICA . . . Julho 23
WESTERN WORLD . Agosto 6 \
SOUTHERN CROSS. . Agosto 20 ,s
AMERICAN LEGION, Setembro, 3

Vnrn o Illo do Prata
SOUTHERN CROSS. . Agosto 1" I
AMERICAN LEGION. Agosto, 15 i
PAN AMERICA . . . Agosto 29 

'

WESTERN WORLD. Set. 12
13 qulni-onaliiiriid- ,-¦ nt-gulr 

'(

O PAQUETl*

Pan America
Esperado do Rio da Prata em
22 do corrente, sairá no dia ie-

guinte, para:

NOVA YORK

Tresos especiaes para via-
gens dc ida e volta aos Es-
tados Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pcla
costa do Atlantioo ou vice-
versa, Incluindo a passagem
de Buenos Aires a Valparalso
pelo Trans-Andlno.

AGENTES:

The Federal Express Co.
Avenida Rio Branco, 87

KIO 1)13 JAM31KO

230.000
253.1100
227,000

Para «ctcmhro. .
Para dezembro. .
Parti niMtvo
rara mulo . .

]'r lldtíS
No dia du liojo . ,
N"" dia íuiU-tI/ji* .

IIA\"HH, 10 dc Julhc
Listati-jtlcM eomaual *J*> ceife no Ila-

miv. :
Cutarjòo alfícial Vranoos"S.„ 

din dc. hoje Illl
.Va -ieiiianci .interior. . ::"*;¦
tím cguai data dc 1022 . 210

Cal/- il„ llrasil sacras
N'cc dia /le lioje 232.000
N'a t-einana anterinr, . . . -Ití.liOl)
l*,in eiíiial data dc 1022 . 173.000

Çitfà iíí- outras {trocedenvias;
Nn ili.c di; hoje .....r Xa rseniana atiiorior....
Kth ('«nal data dr 1923 . .

I.Ú.STMÍKK. 10 dc julho.c > Tiicrcado ilo café u termo, nesta,
praça, liontem, eis II horas e 30 mi-
ituíoH, maidfe«tava.-*af. firmo, eom alta ilo
I |U d., cotítiido-Me por 1' '•! libras:

ífotilcni Avi.
Para soloniliro. ... 01 .0 00.0
Para (Jrzcmbro. . . . n*tv.l. tljcoU
Paru mami  nlcot. n|cot.
Para main  nVoí, n'cut.

.SANTOS, 10 dc julho.'Neído mercado c nn dc S. Paulo o fc-
foriacdo até o dia 27 ilu corrente.

SANTOS, 10 ile Julho,
O mercado do cafe dlsiwnivcl fon Tc-

rindo, cotaiiilo-so jeor 10 Itilos:
flaii: Anl. A. pas,'1'yico I . . . Pedindo fechado I7JS00

T.V|lo 7 . . . 0'ecliadci feclinclo 15J800
lviiU'ciclaK atí ús Jt horas:

&'apc(U
N„> dia dc hojo ..... --¦ :
.Vec dia anterior ..... — I
Um euual data de 1023 . — j

Í$.rtfítciivUi:
Nn dia dc hojo .....
No dia anterior
Uni csual data de 1023 . .

ttmbnrqiH-n:
Para os K-stado.^ CiildoK. .

AI.G(*I)ÃO
I.IVKRPOOI.. 10 de julho.
O mercado d,, alf-rodãn desenvolveu do-

tMdida frouxidão, devido a noticias do
Nova York. Alui de 10 a IS pontos para
o "American Futurou", -pif era cotado
cm * pence por libra :

liontem Anl.
Pan, outubro . . . . 13.00 14.03
Para jaueir., .... I4.i:7 II.31
Pare. r<;o. .... II.30 ll.lt
Para maio ...... i'.'7 11.3(1

NOVA YORK, JO de julho.
O mercado dc alpodão afrouxou do-

poije da alierlll
mon

Dia anterior , .Segunda:
lioje  . nlcot. n^cot.
Dia anterior .... II cot. ll'cot.Cry-itaos:
Ifojc .....
Dia anterior .... ireot.

Demeraras:
Hojo  nlcol. nlcot.Dic. anterior .... n|cot. nlcot.Terceira surte:
U,"5-0  nlcot, n|cot.Dia autenor .... njeot. nW.Somenos:
Hoje . . ..... nlcot. uleot.
Dia anterior .... nlcot. nlcot.

Brutos íiecc«5:
Hoje  nlcot. nicot.
Dia anterior .... nlcot. n cot.

TRIGO
BUENOS AlTüiS. 10 do julho.O mercado do trigo a termo, nesta

pnnj-fi, fechou, hontom. uocesHivel, cum¦luisa. fie 33 ocntacoH, cotnndo-sc por 1U0
kllos, icostos nas ilucci-;, om pesos papol:

Bontem Ant.Paru. julho  H.2.-, 34.80Pari agosto  11,13 14.80
PRAÇA DO RIO

NOTAS COMMERCIAES
CAMBIO

O mercado ^c camlllo regulou, l-ontcni,
miíliocs accetsive!, Ooni os baUCOB opc-
rando oni declínio.'IO' que iw<HSara.iu a csca*iscar aa Ie-
trns particulares, ao passo que aiurmen-
tou a procura de«dc quo se verificou o
estado do fraqueza do meroado.

O Kauco dn fjraisil declarou ftacar a., 13 :i2 o 3 7I1IÍ d-, dando os outros n
.¦ !S e ,', j;)|3'J ¦!.. contra o particularcc ."¦ 7.10 a .-, I5|32 cl.

Mus, |oS,, a|,o« o inicio dos trabalhosd., incrcado, este frariucou ¦¦ ees bancos
estran-teiros recuaram a 3 11132 o....
3 3|S d. , deixiis a 3 ,",|lti o 5 11132 »l.centrei o particular cc 3 3IS .0 3 13132 d.

Assim-cKlevo o mercado sem firmcísa.,reohando com o bancário a 3 0132 c o
particular a 3 5|Jfi o 5 ll|32 d.

Ou Koherccnou cotavam-tío a 37S00O oa. llbra-papcl :c 47530o.
O dollar itiíuIoii : ci vista, cio l(i*,'Bn

u lo*3«o, v 11 prazo, do 10$lti0 a, 101200.

Os bancos affixaram, hontem, as nc-
guinte^ laxas:

TABELI/A 1*10 BA.VCOS

Dlffcrcncja para mais cm
191**1  I28:0S8"90U

PAUTA MINEIRAModificação uuu Boffrou a pauta ml»ixclra, referente aos DOncroí* ubal.to do*Hif-nadoa:
Café cm grio (kilo) .... 3?l|0Atffiucar!
Iteflnado 1KII0) , . . í-tcimiCrystai branco (kilo), . 

'. 
. líintlCristal anmrellu iKilo) . . ÜéotlMascavlnho fldlo) 5:11111.Mli-cuvo (kilo) jsiju

Gêneros de consumo
CA FE'

ComqUUUto fosse |ecquct;o o moK*inicnto¦lc procura verificado na abertura do
inercatlo, os iiosauldorea ilcclai-cu-am-sc
firmes a0 preço anlerior do 515500 porarroba do t.vpo 7.

Kuncvion.-u o mercado c|e café, acsinc.
com teiicleiicicu' do alta, mc-smo portiucer.ini mais favoráveis as alternativas
uos cciitriw coin-iiuiiclorcs.

O movimento dc ncgooioa para expor-
taçao, na abertura, twn-itou do 3.074
íiaccae.

Durante o dia o mercado esteve poucotrabalhado, por isso que so vendaram
apenas 1.102 saccas, nu total do 3.10ti
uluis,

O mercado fechou calmo.
Poram rcgularcg an entradas c aul-

manos ot= cnibar(|U06.
Movlniciitu -."Mntistlco

NO DIA JS
ieiírorius

Pela i.eupe-ldin;.. . , .
Pela Central. ...
For cabotagem ...'.'.'

Hnctitm
11.131
1.007

,. , Potal 16,041
Oec-Hle. Io ,],. julho .... 205.01S
¦•'"-^'a 11.13'J

atnbarrfutai
Para a H"-iropa. ..... 12.1111
Para os Dotados Unidos.' 3.I8ÜPo.- cabotagem j tn
Para. o Uio da prata , 3.200
Para o Pacifico . . . 

'. 

Total 1S.3IH
Dendê I» do julho .... 1S0.001

Hipltitoncía:
N"o merendo 231. isi
l'iu csual dai., de 102;: . S'30.0SOCOTAÇõKS
r.l//K).1 .4 n-iibll

T>*tW ããcKlOO
rypo 5 usou

Typo •¦ 335f,00
nVpo ,*,-:-.*,iiii
Typo r.ii.siiu
Typo 60f30'i

Ven*!-: ff^ncaf.l S.331
Morcado firme.

Fautu 2'0'JO
.''O DIA 10

vcndan Hiccíui
Pcla uianluí. 3.1171
A' tardo 1.192

3.1 S li

n 15300
235200

Praçtis
Londres ,
Paris . .
Nova Vor*'.

Praça: &
l/*ndros .
Parltí . .
Iicilia . .
1'orlilLM.: 

.

Nova Vork.
Canadá .
Suissa, .
n*-si*uiilia, .
Japão . .

.1 .'in dias
Si 11/32 a 3 13/32

5310 11 5-,27
105100 a 10Í200

.1' vixUt
3 0/32

13 23 a
5 I 13 a.
$2X2 cc,

"1OÍ260 11

1J87H cc.
7?3«0 11

25713

3?:iii3

$480, a.
$310 a

$15(1 a.
S053 a

11/32
$532
51'S
$301!

10$380

l$""'0
1538:.
IS3I7
l$fi7'i
2$700
15370
35045

$328
Í47I
5312

Total . . .
Pregos pcla arroba :

Typo 
Twpo 7 eni 102:: .•Mercado firme.

MI3RCADO A TBlt.MO
i> merenuo do cate a termo, rc-julou

hontem, ,|a hccjuiiit'; fCerma:
Opções

d35 a

•:*;(tin 11
75050 cc
7J033 a

$"01

? 173
$08!

.,$838

$532

15130
::$:í:ih
75670
S5O50

I ¦m.ini.uv-H. . , . ,
KUti-ctn
Xoriif-^ít
Tíollunda ,
Kyla ....'.!
Beliflea .....
Slovaqula ....
Allomanhn (por mi-

Ihàu do luarood)
Marco da rendu. .
Áustria (por 1.00c

iiorÒHíi) ....
Rumania, ....

Valt\y-oitm:
Por 13fUt 11. ouro. .

fiobrc-tuxu:
Caft*. pov friuico ,

Itio ii4i Prata:
Cbile (iH's-, ouro) .
fi. Aires (pa)vli .
ti. Aires (ouro)
Montevidéo....

Por cabograinina;
Praça a

Londrea . . . .
Paris
italla
Xovh S*orU . . .
Relr-lea,
I-fí-st>ftnha . . 1 .
Suistia . .
Hollanda. . . . .

OS VA!,RS-OT"RO
O Hanco do Braall cotou ¦> dollar: a

10*if.'ii a vista, e a IO.520O a prazo.'1.S50I IJusc liccucn forneceu cs vales-ouro
ç liara a .Vfcecleuci á razão de ,".{(i;|tí pa-
I pel pur iSüOfl ouro,

Bo)s;« tio Ti(u'os
Kiinccionoii <> mercado de titukis, liou-

tom. oom as apolk-.v uniformiza-das em
eomliiiõos d«' firni*'":i. som iilterai;3o '-"is
citaçcVs dos demais palieis em evideu-
cia.

As apólices munlcipaes ficaram esta-
veis e as aeçiV-c de bancos não defepor-
luram maior interflyse,

Kstiveram cai trabalhos vários debon-
tures. mas, poucos foram os neírooiots

ela alierliira.. mas recuperou nova- I '*cali'/.ados sobre esses papeis, tudo como
te. os baixistas compram, ílaixa de •**-' vu aueante.

H57.51.S
1170.308

I .081.835

.1' i-i.iín
5 l/l 11 5 21/04
$320 5537
$448 a. $4511

105370 105410
í 17fí Sisn

i$:m cc t$:isr.
15870 ISS05
35040 3J0B0

Abertura 1'eiu/.
Julho 3250011
Acosto r» 0 $ 5 0 U
Ketcinbro. . . I9$50ti
Outubro ..... I952IIO
\*ovembro .... H'$t'P0
Dezembro .... Í85500

i.Mercado fh-me.
Keclii!iii"iito:

•lullco ,",1551111
,. Agosto 51151Í1111
.Setembro Iii57ii'i
iliitilbro Clínciii
.Vovemliro .... ISí.Miii
Dezembro .... tS-?ííuo

Mercado iKtraJjTado,

Na I* fioIsa . ,Na 2* Bolsa,

Tota I
liMBARQCES 

'.VO 
DIA

1'nra Trleste:
Ornstein * <**. . .
Theodor Wille •;• c.' .* 

"
Hard, liaucl -i ,* . . 

' "
C-»ll'>a Arripiui & c. , . .
Me. Klnlay ,ii f. ..'.'.I-Yidgfa ,t Irmão. * , , » .H. C. Fontes H i; . .
fiiilo L.^,.s & r. . 

' 
. .

Para Marselha:;
Grace ."¦ 
<"*. i*. l-Vajico-Bratiüoira.
OrnsMu & c. .
3fc. Klnlay & r.' .'."']
K. .lohiisioci ,ct ¦'. i,[,j
Alfredo .Sinner H C, ,' 

'
Cohen Arrl-ronl íi C. . 

'. ',
Serafim f-Vniandes
1'livto i.op.s- íí rr,'

Vara N'ova Orlcins: 
'

1'lnto & C!
l.iico lrmãce i C.Pedro TrctíPcr .'

Para Hamburgo:'
Ornftoin ,c- C!
Theodor Wille & r'Pinto &!'...
Castro Silva & o,' 

' 
.' 

' '.
Para Nova York;

bJ. fi. fontetí ,t c. . , ,Pii-cc Buenos Aires-
Mc, Klnlav íi i."

Pare I»ortos flo 
'Norte:

Oscar Mttrtjuus v\i (.'. . . .

<r-'omj-/j-,
5058011
3il$2l|ii
IS500"
ISJcinci
475000
465700

.",ii$5nii
305000
1"?|liel
ISS1K1CI
175000
17SHIIII

Pregos correntes
MAXTKIO.I

Por kiln:
Kl nu. de Minas , . 7f«00 a S5I00
Superior  "5200 a 75700
Ho-rulur  «jsuo u 0500o

HA NBA
Do l'o-rfo .llfíire.'
Por Itllo:

Laia ,|0 3 küoj. . 55101 a 25500
l*ita cie I kilo . . 35100 a 35,100
Lata de 2<i 1,1:0.1. . 35100 a js )

Or 1. n nana:
Pur l;lloi

1-ittit de 20 1.11o: . . Ô5300 a 351*0
/).: Itoialnj:
Por kilo;

Laia do 2 lillon. . SStoo a. 353O0
Laln do in klicw. . 35100 a oSf.oo
Lata de 20 kiios. . 25100 a 2)300

llc ."ft-103 o S. Paula:
Por kilo:

Lula de 20 1'1'oa. . .",5200 a 25200
Luta dc 2 lnh*i. . 55201) a 35300

FARINHA 1)1* TRIGO
Por BflCCü!

Kra-silelra .... 105000 a 105200
Ruda Nacional. . . Wiooil u 135200
Nacional  115000 a 115200

TOCCINHO
Por kilo:

Conmium  25400 a 25600
lie fumolro .... 3J200 :i 35600

.MILHO
Por 00 kilo.-::

Vermelho superior . 2SJ000 a 20J500
MlBlurado • ríifulor 27J00U íi 2Sí"i'ci

1'AHINHA DK MANDIOCA
Por 50 líilo.-":

Do l* qualldado . . 275000 a. 28S01111
lXc 2* iiualldado . . 255000 u 265000
De "« 

qualldado . . 215000 a 22J000
ürosüa  1*5300 a 20JS0U

AliCOOTi
Por pip.i dj 430 litros:

De 40 grãos . . . 1:2805 a 1:3005
De 2S i-ráot . . . 1:250$ a 1:2805
Dc 36 gríios . . . 1:220$ a 1:2305

KEROZENE
A colífjão desso artigo, nu Texas Com-

pany, na Standard Oil o na Anglo Me-
xlcan, caixa com duas latas de 37,83
litros;
Por caixa 20$000

GAZOLINA
A cotaç-ão desse artigo, na Tesas Com-

p.ny, na Standard Oil c na Anglo Me-
xlcan. caixa com duas lata» dc 37,83
litros:
Por caixa 295000

AGUARDENTE
Por pipa de 180 litros:

Do Campos .... 6005000 ci 820SOOO
De Angra dos fieis Ü30S0OO íl 6405000
Do 1'araty .... 050J000 w 6605000

XARQUE
Por ltllo:
Itlo da Prata:

Patota <• ujant-w . —
l*>UJ'IUj uiaiitai". , —

Frontetru:
Patoa c mantai-.. —
Puras mantas, * ¦*> -?tM)U u -$5U0

Rio Grande:
Feitos o nia.n1.a-b , —
Pura a mantas. . —¦

J/rrí/o Oroatta;
Patos e mania** , . 1550(1 11 25000
Puras manias, . . 1550(1 a 2?'iihi

Mina-, c N. Paulo:Patos c mantas. . 1551111 u 25100
Puras mantas. . . 15500 .1. 25100

CARNES VERDES
MOVI.MKNTO DK HONTEM

Forani i*ejc,ltailos; I 3'1 rez, 1 vitello
u 2 porcos.

Foram vendidos iwra •;¦* «uburbioa:
18 rfízca, *J vKcMuh . - 11- iiorcus.

Foraiji nbattduü liootcin:
Itezc-i  jul
Vitellos 08
IVrcoH  100'Oirmiivos 7ã

STOCls* NOS CLTRruVBS
Foram rcuoltiltlos hontem uo* rurraes

dc Hiüit;t Cru;*., afim d*' acreni abatldoa
amanhã: 106 reses, 07 vitciioí. o 105 por*
COS

STOCK* NOS CAMPOS
Uxifjícm, acLiialmente, nos cantiKiH ^

Santa Cruz, afim dn aupiirir o abaüle-
cimento cio Matadouro: 991 rezes, 180
vitello-; ,0 307 porcos.

UNTRBPOSTO
l'"orani vendidos ico íüntrcposto de iSio

Dlogo: 45] 1;2 rezes, 05 vittilos c 101 1'2
|K)reotí, puloa seguintes pregos:

A"'i"n
rtezeis l'loii .1 15200
Vitcllot; 15500 ii 15600
Porcos ...... 2S600 a 25800

Centro Comniercial de Cereaes
Colacjíica do-* iirincipaes grencros uli-

tuonthjios v do uontíumo, durante a tiu-
mana finda, liontem:

ARROZ
Por 60 kilo;c:

P.rilhudu dc 1* . . S05000

Interno 2 — chalan dlvcruat — Conicirna d/, "Hmiiortílu-r,
Int.-nco 3 (mixto A) — Vupor Inglea"Drov-i-ln*-",
Interno 3 1 mlxto A) — Vapor alie.Wno "Altmurck" -- Ii.-ticicrcii dc cilniiilodo urmiUíW cxlenio u, ,1.Interno 3 -- chatas dlvoriuw — comatr-íra du "Antar".
Intern,, 4 -- Vapur nacional "Crj-

Kanea" ..- CuhoUip 111,
Interno I - llcutc nacional "Pha-

rou\ — Cabotafxni,
Interno 5 _ Vapor iillnuà» "Ilu-

moin — DOiWttrBB ele cimento lio anna-
. Interno 6 — Vapor sueco "San l"Vau*C10tiO .

Interno 6 unriio A) — Chatiui diver-aja - Com cirna do "Fort de Vaux" 
peecarira de cimicito uo urniuzom e.\-
temo li. j,Interno 7 — vapor nacional -nuy
uAroosu .

Interno 7 — Cliattu cllvcraaa — comcarpi ,|„ -went Krenc",Interno s — vapor Iicríc; "Avoiuncdo"
iv.-1'.ir'í-ii, de earvftjo,Interno o _- chatas diversas — ComcarKci do "riibano",

Interno 0 uui.vto A) -¦ Chatus diver-iu-* __ (_0ih earua do "Ceyiaii" -- ne*<s-
n""*T ''' c'mo"10 "° arniazcin externo

luterico 0 (tnlxio C) -¦• Chatas diver-sas — com carg-* do "Sllarua" — De.--earga do cimento 110 urniHzem externo
Interno 0 (mlxto C) — Clintad diver-sas — Com oar*ra do "/,yldjl<" — Doa-carga dc cimento no armazém 1.Interno 10 — Vapor nllemío ""BIHnio"HeccDoiido earga,Pateo 10 — Vapor Inglez "Wearpoo:"

l£mbarcrue de manganez.
,.„,.alt0 l1,"- Vapor naulonai "Ipano-
tna -_ Cabotagem,

Pateo 13 _ vapor belga "ABicr* —Dcscargii de trigo.Interno 15 — Barca nucioilurante Saldanha" -- Descarga.Interno 13 — Chatas dlvoreaa — C001
g"?* '1° "Anna" — De-warsii do ba-

Interno ni —. chatas dlwraaa comcarga do "Westeni World".Interno 17 — chatas devert-as — Comcarga do ¦•¦Deseado".
interno 17 —. Chata» dlveiisas — Comcarga do "Andos"
Interno 17 — ccarga do "líidié-.'
Praça lluuâ — Vaga.

Movimento do Porto
B.VTIiAÜA* XO DIA 19Dc Carditr, o \*apor Inglez "Llansol-

Do Ceará 1*
na! "Jaguarlbc .ne Xoya Yori;, o vapor aorueçuej "Ti
radentos ,

De Porto Alegre o escajas,nacional "Capivary".
Dc tt.jHario de Santa Ke, o vapor In•rie'.: "Wal-inc-w",
Ue Porto Alegre ,- etiealanaeiolial "ltatillga",

"Almi-

Dc Porto AUgrr e OBOala**, o pann*',.niwionul "Ituiiba", n '

u.ioa4$%%^Ai$rlB*,ic'
Dc Hantoa, ec vujrir uortc-mnerlmiio

«e.ct kll.-SOtl",
Di Uuenod Acr.v* o ckcaUs, 0 van.II a) Ia nu "Carolhia",

"lí.i-uuXil" ••''''"''' ° l''14"1-''"**--' nacron...
SAItiAS NO DIA 10P.cra llninburgü e ctcalusaiienicVi "Billvlo",

P.ir.i luiua li:.inca, o vapor"jprwymoor",
Para Bahlu l*|unca"Trcvrlvn".
Pura Itiicuos ,\jre>,"Mau (¦"ranclsco".
Pura o nio Grande,"Somtno",
Pura S. Vicente,"W.,l::iesl".

o piUJUCti!

inglc-

0 vapor Ivgl, s
0 l>a.-|Uc*i,< m-vo

o paquots ingln
o vapor Inr-le-:

intua diversas

calas, o paeiuetc nacio-

o paquete

O |H.c]Ue:

VAPORES WHPERADOS
Porloa do Sul — "Viri.-ria",

[to ela Pr.11.1 -_ ".MondOMi", . 
'. 

,'P.i,i da pratu — "Llparl", . . ,Rio ela Pratll — "¦-raciccv-i" ,Itlo du P.-uta — »Ca|> Norte" . 
' '

Ocnovii — ».ní .1'ltulia"
I.ou.lre.-c - "illghlmid I'ric|r" ,'
Itlo ,1,1 Prata — -Pan America"
Portos do **ui — "fi,.. Capella" !Oenova ¦ - »p. Miilalda"
Illo da Prata — "Vanban", '
Itlo da Prata — "AlidCS",
Portou d,, sul — "Etha" . . . , 

'
fSoiiiliiinipton — "Arianza" . . .'
Marsollm — "Valillvia"' ...'..
Portod úv> Xorto — "Coará" ' 

,Havre. o 01'f. — "Croi\" .
Ulo da Prata — "Cevlan"

VAPORliS A S.MTl'
Portos do Norte _• ••joáo Alfrodo"
Marselha — "Mcndoisa" . . .
Antuérpia — "Alegrete" .
Iguupc — "Cte, M. I.oupencó".' 

'.
Nova Orleans — "l**igeii"
Aracaju' — ¦• Ilailtihu " "1'ar.ivellas — "Ipanema", . . 

* 
.Piiruiiagttií — "JagUitrlhe" 

, . ,Portos do Sul — "Itapema", . ,'l'ará o QtíW, — "ItHrtba" , |MaiTC 0 PSOH, — "Ninar;", *. *.

Trlcsto ¦• efM.'P. — " Pra.ncécca" .' 
'

Porpos du Sul — "Comi--, Air-id-io"
Ulo da Prata — -líé d^ltíiii.i" . .
Hamburgo — "Caj> NTorto" . . .
P.io ,|u Prata — "irirfila-iri' T*n-Jc'"
Nova Vor;. — "Pan Ainerica" , .
Portos do Norto — "Victoria" . t ,P-jrto.-; do Sul — "Itaglba" . . . .
Portou do Sul — "Capivary" . .' ,
Nova Vork — "V.rnhiin" . . . ,
.Montevidéo — "Baepondy". . . ."
t.iiguiia o oscs. — "Lucanla." . . .
Laguna — " Pro'>pcra 
Iguapo o etes. — "Pirühv» . 

". 
. ,

1'arâ o ctcí. — "Mücvíó"
Liverpool — "lu*si"
Southampton .— '-Airdtia" .,,-,.
Illo da Prata — ".Vrlau-KL",' . . .
Ulo da Traia — "Valrtivia.". . , ,

¦ lili, da Prata — "Orotx"
1 Hfivro o ctícs. — "Coykin" . . , .

21
21
21
II
11r

26
2t
26

COSTA BRAGA & C.»
(CASA Dl* CHAPB'OS POR ATACADO, l"UNÜADA EM l&fto)

RUA DE S. PEDRO N. 72
OPERAÇÕES BANCARIAS EM GKK.M.. INCLUtírVE ADMIMSTKAÇAO

DE PPvOi.UIlEDADES Li PAPEIS DE CREDITO

Balancete da Secção Bancaria em 30 de Junho dc 1924

ACTIVO

de

Sm:ra.-i
11.01111

11.000

:i. i xo
1 .*5d

Rrllhado
Kspecliil .
Superior ,
Bom. .
Ilesular .

1 V»i" líilo :
lleflnailo dc
liefiuu.l
Iteflnado do

Por •¦'¦>
r'>"p«--,-i;'l
Superior .

7IÍ00I
. . . 77ÇQQ1J

. . 72$000
, . li*í$0Uf.l

5i*"00iJ
ASSVCAIt

BACALcHÂO

X*' SlMIt*»
711$
SUStMJO
75JOOO¦isiiirni
..SÇIICill

I J7UII
lí«2u
lílIÜO

Uilos

I. lio
125

i íujoiiu
íeofuoii

íioci
¦•ioo

2520O

Total. .
Ai.oniiÃo

Regulou ei mercado de algodão, honlem. com um movimento liem desenvol
mas, houve taniliem

pontos para o "American Futu
rjue t-ni oüiado om cents, por libra

! E. RIBEIRO & Cia.
IMPORTADORES - EXPORTADORES

RUA THIiinpntl.O OTTOXI, 1' 
Tel. N. 6304

STOCK — PREÇOS REDUZIDOS
•Oleo» dc ÇOco, Anilircclin o Copuh-rbn,
(tcrOM de Abflhn t* ( arnahrilm, ttorra-
eiin fina 1'nni c ílnngaliylrii, Polrilho.

Resinas .laloliá e Angico,

j*HBÍP*Í!^^Jmi lrvNc*v

Companhias Francezas de Navegação
Chargeurs Réunís e Sud-Atlantíque

O NOVO PAQUETE

CEYLAN
üípcraclo do Itlo >la Prato em 20 do julho, sairá no iucmiio dia com destino.1 DAKAÍt, LISUQA, LE1X0KS (via Lisboa), VIÜO, LA PALLICE c UAVKE.
Camarotes do 1* classs — 3" preforencia — 3« classe camarotes e 3< classe

simples.

Agencia Geral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco II c 13 — Telephone: Norte 6207

Veudatí fechadas hontem:
APÓLICES

Fed-tracx:
Tratado tia üollviit JiS lonjooii

Diversas KmísFíie.s:
De l :íhiii$j nom. . 11 T.tSíonn
De 1 illll"" nom. , |i:l 7*9fA00
Dc 1 :non$. port. . 100 11 Ii5(i$'i0ll
De 1 :0nn$, TOjrt, . « a n;,;.- 1
De 1:000", port. . 160 i;.",s "cccii
De 1 :ono$ caut. . 50 t;4r,"iiciii
Ohrlc ,iee Thesouro 05 i)20$000

Municipaes:
Kmp, 1011, porl... 10 15" ".lino
Emp. 10 17. port. . :: I5:if*iiiui
Dec 1.555. 7 ',*¦ . .",ll II 15'lSeeno
n,-e. 1 .ou;;. *; '5 . 18 l TH3*rum
Dec. i .o:::i. ,s •; . «nn :¦ 17:1*1100
Dpc 1.PIS. 7 ',' . 150 i5.-*-"iin
Xlcther.vv, '." serio. •.'.¦, 72í'ino

fèsita-dunvs;
o*, (lo it'o ioo?, i '¦; :t* a usiooo
K. lie .Miniu*, 1 :00iiS tti a 7l5*onu

ACÇOI3S
/íaií-co?;

làrcisil 50 a ,i70"000
Coiinxtnhifts:

tias. Carantla. . . ou a 170J000
DI3EEXTURBS

Mniiuíaotora .... IH a lsojoon
Docas <1<- Santotç. . 00 a JOlfOluj

ALFÂNDEGA
.Malilfcstas distribuídos — *nj. l.uil,

vapor diiiiituarciuez "NordkMp", do Nova
YorU. ao •s.:rii>iur.ir:o .locsetti: n .'1.011",
vapor iiurlfz "Uancoresc", de Cardiff, ao
escripturario Jofettij 11. 1.013, vapor
nacional "Victoria" de Momcvidéo, aoescripturario Iirifrlitmore; n. 1.014, va-
por francez "Plaia", dc Gênova, ao cs-
crlr.turiirlo Briplitmori*.- n. 1.013, vaporiciuleu "North Anplla". de "San NMeolas,
ao eseripturario "Salvador"; n, 1.U16.
vapor norucínio*: "Tira-lentes". de NovaYork, ao eaoripturarlo Ataliba: n. 1.017vapor allemão "Else Hupn Ktiimes", lie"
Anvers, ao CBeripturario Salvador: nu-mero, 1,018, vitjior íinnruayo "Treienta
y Tres", de Rosário de Santa Ec ao es-oripturario Soares: n. 1.010, vapor ln-elo;: "We-ni<--Ks", de Rosário de Sa.nU.

i fé, au ctí-ri-pün-ario Sahiuior; n. l-fl^O.

com
Iteração d'-
tendo neta-s

vicio d,, cntreiri
reeuiares entrada

(>s i^roçofí esl • vt-rani
Interesse o "eeharani
para n n.lta.

COTAÇÕES DE HONTEM i
Preços por 10 liilou:

Scrtfiec HOSOiiri a 01 $000 |Primeiras sortes. . . sosiuiçi a ailJooo I

IcifiSOlII
I .",.-,S-ICIM

BATATAS
Por kilo:

!«pix*ta»'*H -~-
-50 Ucs-ular».-.'., .... ' —

BANHA
Vor oaixa :

lisixccial .... 105'OOH a *_*i*.fiioi)
CARNE DE 1'OltCO

Po,- kilo:
Carne salgada. . . U8U0 a

XARQÜE
l'or kilo:

Ma-nla do Riu da
Prata  1581111 a

Kspccial '"oon a
Superior  I5S0O a.
líeu-ulccr . . 1J500 a.-'••ARIXIIA 

DE MANDIOCA
l-i-, 

¦ Por 50 kilos:
J-HTÕ ''•' Ia f|uallda-d»j . . -171000 a US$000

nn "r 2* dualidade . . 'j:,"nnii » •.'«jcuin
li'j5 l>e IP" iiuaiidadc . . 

*13000 a. rjsníHi
(icy-s*-a  Ii){õ00 et L'l>$j0ü

2.000 FEIJÃO
Por fi" líilos:"3UÜ 

. Preto especial. , . 5-IJnnci a 57$fc(in
I Preto reííular . , . 52J0O0 a S4$000

lOn ; Mtihitinho Nominal
 ' Branco communi, . 72$000 a 76*000

1S.160 Manteiga  TOJUUU u. 75*000
Coros não ctílKicif."

. . . B2JO00 a tiBÍOOO
Mii.no

Valores caucionado3 .., ^, „ ,^
Papeis do crcrlitu
Ailiiiiiiislra.jão d'i Immovuis . . ,., „
Hypothecas cm admlniatraijão ,.¦ ,., .
Valores cm deposito ., m ,. 

Calia:
No cofre c clcposiutdo cm Bancos..
Conta.s corrente:' . ,., ,. ,.. ..,
Commlttuntcs . . ,., „, ,....
Letras a cobrança . ,. ,., 
1.ctras descontadas . ,., ,., ,.. 
Diversas coutas .. ,. . 

PASSIVO

150

1 .0110
llt¦'cul

Capitai eu-,,,, ,.,;.,.,.,,. . 
Titulos c valorcH cm caução . . .
Propriedades dc terceiros
Valores liypolliecarioa cm deposito
Depósitos a prazo tlxo
Letras a pagar 
Cobranças 
Deposiiantos dc titulos o valores ., .
Cauijão .ie titulos . . 

Cmitas corrcnUiò:
Movinieuto . . ,.
Limitadas . ,.. ,. 

Ccmmittcntcs . ,.,.... ,.
Diversas contas . . . . 

ilo .laneiro, 10 do Julho do 102-1.

.(13S:50ii$aSS
IIH: 5 0 ti ? t* 5 (i

rcL':oiifnj,(\nn
I2:M3Í11"

lT.61!7:0O0$0O*3
ti6»;M)0$Q»*u)

5.7tií;.l-i3$81»

V-***:(M**)$5*-71
1.263:9E»M"»*17

Hi;:*70í«í;t
liSã:50-**".Í<"

l.5l5:7fiSÍ470
JOIcVOUÍ-llii

26.7B1:710Í»9

<4)0:inii>í<WWl
5:':Oi)fl$0«lo

17. B37;00fl$ W<i
liü!l:000*-0*cfl

B3:30*5»MKI
,*iii:0(iPíonn

lIüll:!)S7S0tli
3.7B1:+38$1S12

o-*:*-30tõ00

.in*i:ni3*on

•is-f.Kis-tíM':
I"0:(I31MÍI5

2*.7til:7l"450fl
Costa Rra^-a &. C.Hio

::Sjiiii
25600 ——
«ioo oeaoc ssaotaota .onoi ioctoi uooo

HAMBURG-SÜED !

M
Pau

M

mo 7JHO0 a 81*000
Nominal

Por lin kiios :
Vermelho ^uporior . US$000 n.
Misturado o regular 27}.ne)0 a

TOUCINHO
Por kilo:

Communi ..... :i*ioo a
CÃES T)0 PORTO

lüíiibarcaíjõefi atracada,

29J5O0
2S.Jili)li

2}(i0l)

S7S
0.055

tn
cmkIo fÍlT>IO.
M"-*V1MU.\T0 HO PIA 18

hrttradas Fardou
N'| elui dc hontem. . 512
K-.|i'l;iH  .ICxiíJteiK-ia ...

ASSVCAR
O mercado do niçwuoar funceionou,ci mercado de usfuear ftinoeionou,

Icccteco. sem maior actividade c frouxo.•Comtudo, os preços não nccusnrnmnlteriiego apreciável, tendo sido pomie-nas, tanto as entradas oomo na said-if
COTAÇÕRS O!-; HONTEM

Preços oor Ou kilos, ci*.'Branco crystai . . . 80*000 a 81S000lercera aorte. . . .Nominallercelro .cacto. . . , tíS"fo11rt a 7n.!eiii(iDemeraras ..... Nominal"Maraavlnho ..... 71*01*11 ;L 7nsooo
.Mascavo ...... 60*000 a 67SO0O-Mircado frouxo

MOVIMENTO DO DLV IS
mUradas

No dia de hontem. . .
Saldas .¦':'.
líxitítencia ¦¦.'.'','.

MERCADO Á TERMO
Repularam. liontem, no mercado

assucar, as opções seguintes:
.Na 1J Bo!tía:

- ao Cães do
Porto, no trecho entregue á empresa ar-
rendataria jr. Buarque dc Macedo, hon-
tem, ás 10 horas: .1

Armo sons i
Interno 1 — Chatas divrsa«  Com1 carga do "Biela" — D&scarga fie ci-

monto,
Interno 1 — Ch;U;t*s diversas — Com

oar-ra do "Somme" — üescarea de ci-
mento.

Interno 2 — Vapor inclcz "Saint An-
drew" — Descarga do carvão.

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Elixir do Camomilla Cranjo,

para o allivio efficaz dos quo soffrom do
estômago, figado e inteatinos. Experimen-
tao e tereis a prova.

AMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS
GESELLSCHAFT

RÁPIDO: EUROPA - BRASIL - RIO OA PRATA
raoxiMAS saídas para a euhopa

CAP NORTE
CAP POLÔNIO 

ANTONIO DELFINO

CAP NORTE
CAP POLÔNIO 

30 de Setembro
13 de Outubro
11 de Novembro

9 de Dezembro
15 do Dezembro

O RÁPIDO PAQUETE DE LliXO

CAP NORTE
SAllU' V\ü\ 1.1-iROA, Vir.O, IIILB.VO, BOULOGNE S|W E IH.MBURGU

DEPOIS ÜE A.MA.NU"., S¦! DO cj01*.RENTE

n
o

HflCCOP*:.:i4ec
".¦¦«;)

II.373

"ulliu

Agosto, .....
Setembro, . . . .
Outubro .....
Novembro .' . !
Dezembro

Mercado cuímo.
.Va 2' Bo'fca ;

Juilio
Af-osto
Setembro. ... 1
Outubro .....
Novembro ."...'
Dezembr ,

Meroa<âo pamlj-sado
Vendas

N'a I" Rolsa, . . . .Na ¦." Bolsa

Ton/.

.'.SSciini

."iS.-*7iin
575800

o :'.*:, n n
.*,:i»:icin
.".¦ijnini
37$5U0

('om /)'¦.
(íriSonn
ei.",JCiflll
BOSlillll
.".7? c
r.síooo
SBíõon

3|IBlg;i3lffiát^**l|^B8a[B^^sb^l^jl

, Memo se tírerde* eipuimen*
tado todos os demais mppostos
Vn-cüipi uijt-jt-», mm nt nia Cm it
Lcncbi-ii n di S-áurU, íik rio -nn ^ckt-çatllu •{•« tKvu bs ncM (ar*» aüo pwnam e-pdM-j. 0 tr; p*"«. p-Tt», t -n mi, -d.

tmfrttutm o

TIRO SEGURO
O VE-IMtFUCO do Or. H. P. nzjtv
Un» Única Dose Baubi

k **ati» «e y» is fwitàput i

SE11V1ÇO POSTAL, com vapores qno dispõem dc ovtimas acoommoda
cjOes para, passageiros de 1* o li1 classe, para:

KOTTEttUAM IJ HAMUCRGQ
Do

('..-.."llicil
BnSnílll
e*15:i'ill
.",7."'ecni

CARTOMANTE

1 SERVIÇO DE CARGAS
Pjra tudos us portos europeus com transbordo cm Hambur-o

São cuilttidos bilh-ctr.s de ida c volta. n)n> rle-sc-mln de tll o
Concede-xc tambem um desconto de lü % a familias nnc* no

guem o equivalente de iiuatro passasens inteiraa de Ida e 1» cf .7,"
bre bUhetcs de ida c volto. e lu » --u"

D
o

,*,.-. :,!"i

Total.

1">. Jlaria Emilia.'a celebre e 1« do
Erasil o Portueal, conisagrada pelo po-vo a mais perita, a ultima palavra da
cartomancia o em scioneias oocultas,
:.s pessoas do interior consultas por¦¦'¦ curta; ,-cnodade o rigoroíu .-is-üio; -,o.
sidencia á rua de 8. João ti, 59, em Ni-

_ ç clheroy c caixa uostal 165S, Rio d* jã-ntiro.

Q 
PARA PASSAGENS E MAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES H° THEODOR WILLE & C.

7Í — AVENIDA RIO BRANCO —
TELEPHONE NOF.TE N. 41

7*

lOTaoE***: ii

álíáSíÉ
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U THEATRO

*tsimmwmmmmmmmmmm*w**o*'>***mm**mmmmmm**i*ÊÊimioommmommttt^Theatro, Musica e nema '"""""'T,, Ml

*******M***mmmt*m*m^^^**********omm***m*^*mJ0l^mimmmT

os dois i.srKc*TACüi.os djs
MOJIi, NO MDNKIIPAli

Koullüa-tio hoje, no Municipal, a
ultima vesperal da temporada, sendo
rcproticritudus as peças "Bliuichot-

tu" u "Rl«n (ju'un voleur..., quel
iiialheur!". estu. de Paulo Barroto,
quu tnnto agradou, sondo quo na prl-
meira tem a nutriu mme. rifirat
uma dus maiores creaçOes aqui apre-
i.uiil.idus. A' noite, om ultima recita

pupulH*.*, serã levada á scena u
bellu peçu do Ibscn •*— "Bodda Ga-
l.ler".

O ri.TI.MO lCSl'KCT.VCÜLO DA

.(.üMI'A.\ni.\ FÍIANOEKA

Um ultima recita dc assignatura,

quu 6 liiiiibeiii o espectaculo do des-

pedida da Companhia. Plorat, sublrft.
ii ucoiiu, nrniinliíi, uo Municipal, a

peça do Dumas _'ilhu — "La prin-
cernia Ucorges", na qual tem nimo,
Plorat mal» um doa soua grandes tra-
u.illios.'

,\ lUíO.XJMA COMEDIA ÜO CAIt-
LOS GOMES

Urlando Tolxclru, um admirável
íuicta o cxcojlcnto actoi*| jâ fallecido,
luinou-so tlu amores jioi- uma dus
orcuturaa mais Interessantes do Rio,
lia 2- unnos itiniz; o, como- apesar
tio seu tulunlu, era feio o tímido, o
ii, pessoa cm queHlão era for.nosls-
sliiui. escreveu uma Iluda fábula quu
Cuulhu Netto uliiismoii do "U sapo
o ii. estrella", o foi recitada pula prl-
iliuifn vez no beneficio do um actor.

l.-ilo volu a propósito dc uma ou-
tra "O sapo c a estrella", encanta-
dura comedia do Jacques Uoval, quu

Leopoldo BVÃOB esti upuraiidu paru.
ser levada fi. setna nu próxima ku-
mana, no theatro da moda. O su-
nhor 1'YÔOHi Hfflriiiiiin-iios, tem no
personiiKciii tle ",luct.UQH Bríurtl",
um dos melhores trabalhos do obscr-
vacilo dc tudo o sou repertório.

A TBMl'OHADA THKATIt A li E A

I.MPRliS.V JOSE1 LOCUK1110

Annuncia a Empresa JouC- Lou-
rclro a próxima vinda a estu i.apltul
do cinco companhias, o tjuo IntonslCI-
oará sem duvida, alndu inais, a actual
estação theatral.,

Para o Theatro Republica virá a
Companhia Portugueza tio RovlstuH
do empresário Antônio Macedo, que
deverá chesnr pelo "Lutetla" c que
tem a sua estréa marcada para I" tio
agoslo próximo, com a revista "fado
corrido". DurÍL espectaculos pur ses-
aõos; para o Lyrlco, devendo estrear-
so cm fins dc ugoslo, aniiunela-ao a
Companhia franceza tio Opera Co-
mlca, especialmente organizada em
Paris |iara unia "tonrneu" 6, America
do Sul; para o Lyrlco, ainda, virá
brovo a Companhia dc Operetas Léa
Candlnl, quu sc estreará com "Kruns-

quita", a ultima opereta dc Pranz
Lcluir; o Palácio Thoatro abrigará
a Companhia Dramática Portugueza
Alves da Cunha-Bcrtha Blrln, du
Trindade, de Lisboa, a chegar pelo
"Massilla".

Aíúra essas, Vtrft ainda ao Rio a

companhia Italiana do artista -*'re-

goll, que deverá aqui chegar um so-
tembro.

E já tuncclonando no Urasll, tom
aquella eniprosii, por sua couta, aa
seguintes coinimnlilas: Vcluucu, quo
sogúlll aiiic-lioutum para a Bahia:

Muluronl, um Ruulfo; Léa Candlnl,
cm S, Puulu; Aura Abranches, um
exuurnuo (tílllHOS-HIO ilriindu do
Hul); Clara Wulas, um Porto Alegre,
o Companhia BnuHleiru do^Poclainu,-
ção, uu Republica.

MUSICA
RECITAL AtiHlfclDO ObW.VLBO L

B.MW! WIRT/.

P.eallza-se manhã, -1 do corrente,
nu grande salllo db Instituto Nacional
do Musica o esperado recital du pia-
no o violoncello tlus ariiiJius Alfredo
Oswaldo, brasileiro, o 1'iarl Wlrt*-..
liollantlfz.

Presuíi j.i á llKuiileiilaVcl Ainurlca
do .Torto íior surlos compromissos da
ario aquelle arllstta patrício o o rofe-
rido vlrtuosu deverão dumorur-su
mullo poucu ontro nús c nos propor-
flonavão. pur i.-:;.i mesmo dois uni-
eus rocltucs.

Alfredo Üswiildo acaba dc ser l'cs-
tejado quer nu. Kin-onu, quer vu

I 
^—,-g-^^^^^ 

' lainiiiiU' uu o dr f*rtiiut.a'.' O quu VjO
I do_ •Hiutliiit.iilos liuils puros ou o qui*.

On bllholea vuiidcni-so om tuda* u
uasuii dc iuus!.'U t: ua portaria du III .
etltuiu. •*> ''S'1" '•-•¦ -tcitJícni du.i grande.--

loucumaV tàtta di-IU-adu o Uellisislmo

ii.lu ila ¦ Paramount ciu-que ic eiiiu-
u terceiro concerto da -icr.e • i_oii- ....

ctriud HlBtbi-lcoB1. promovido pela
revista "Brasil .Uualcat" *. qiiu liin
bcüo cjíiu rom losraiido, realUiar-
su-á a !i tlu ugoslo próximo.

,\ eswii tuitlIüELü, nüo como us anto-
rloreü obedecerá a um escolhido o
artlBtlco iirograuinia, prcalurão luus-
llmavel concurso as sras, Silvia d*-
Klxuclradu Maüru, Rotiolta Costa i'i:i-

to c sr, Francisco Clilu((lt_lU u üus-
lavo llcü:> tle .Mello,,

O CINEMA
Progranip.ias novos

da usse oniuclunaiilu problema,
locuiWo um moço i'K'o c (.-logautc üll"

tro c.-tics dois aiiiuiij que são o amor

pu,-u c Ko! d.i noiva que u,adora, e

u auiui- de uma avonturelra, 'iuc ape

nu,, tem o capricho do u prender n.i

ràdo dos 88111*1 onoanioa, reypondu dc

modo caba! á pergunta cm que.-nào.

O trio eucanudor clossua amoronos

O cui*.íilltuidu pc',*Jt, figurai! dc MU

Naldl, AgncH Ayres, o Jack Holt.

|"ljunl u melho;* itmoi-V", uc-TCBeei*,-

tciiiu.. ainda, c um film de luxu, do

cleBanclti u dc admirável espirito
liuodoriio. Ucve iiu*.* ludu iS-O coiistl-' tulr um «randu succcísu...

HWttV ¦ n—____¦¦----__¦—¦**••*••*••*—!*••*—««nn ^maTHEATRO REPUBLICA
B.MIMIKSA TllliAIII.M. JOSE' l.uLIiKIIIO

Companhia Srasilíira de Declamaçio ITÁLIA FAUBTA — nirector scenice: Pro-
fessor JOAO BARBOSA

HOJE  Domingo, 20 de Julho HOJE
2> voprr.riitiirilo ilu |ici;u cm um prulogo, õ neto-, ü ipindru-, uílroiUil do lu-

inaiieo flo niCíino lilulo por .luto Anluliio Muni/.

O CONDE DE MONTE CHRISTO

I

Alfredo Osweld

Bari Wí.t.'.. dcdconhocldo .i1-* hosíj

1.iiIj1í'*.j traz cstiulmeiilo duqiicllcs

centros as mais llsongcirua refere»-

clau cerlo e lia do encontrar em nos

SO"O 11L*-U..M i:-.t-*L IX.JV
0'J)j-:o.\

Xúo querumua duiiíuzur nos fllms
d.i fox, que suo bons, uicamo muito
bons, mi aua grando maioria. Mas
iu us liuiis o üh optlmoü, t* .'• «ibldu

que ultlmuiiiunlu o Otleun tleu puru
exhibir os filma "optimos" da fox.

I CSncniatographia

actrl*.*, ura. .M*i*lriu Pi-íWi ': -<• p "
da actrl;: pra, bWllelV WíWi a Jl do
iiirri-nie. Anihos obedeceriu a pro-
Krantnmn t-heloa dc aMra*jtlvo»i,

?"' No ,S. Jos. iTitll".i-;.i hoje, cm
.csr>"'ii'. uni espe.qa.-uto eru heue-
iido tio danurlnu *n Bgeno Manha-
do, i-:*.ív*utar..-<!-..(,. um procrnuinu
variado, a que presiuiii ectl i-oncurau
a companhia du s. Josí, nrtlstuM du
outroa thuairoti c do varladadeü,

*-"» UsU csccllento o uvHtlio nu-
moro tia "Clazetn Thoa'.i*al". quu cll't
uulou untc-honlem.

Espcciacules para hoje
IIM VIOSPKIIAL K. A' NO-TH

MfKlOIPAL - -Blaiu-htf.c" —
"Fllon i|ii'i.u vuleur,.. óuel uni*
Ihourl" ifciu vcsperul) - --Heddii
üulilcr" i.í noito).

TFtlANON -• "O üccruiarlu du
""cAKLüS 

GÜMUd — ¦'<-> uiifi ti"
;•*; lisburio".

i*ti:iJl'i'i.K-.\— "u cui|ilu d-' Mon-
ic-Chrlslo".

llljCRl-SlLi — -A' Ia '•>•'¦''¦' mi" '
S, JCisi'.' — "1'Jitu c fclio!"

-. - ..... lia quu dai' os parabéns ao Odeon.
meto -i mai.*> calurosu acolhida \

, i,iii- ... ! 'l"o com laso aCtlrmit-eiO muis anula
i tanto mala quanto se nutabliuou

r,um Instrumento tiU" su de longe um

longe nos cuncedo urtlstas dc real j
mérito, .,..., ...... .. pal.a

O programma du noite !*.•.* arte

i o seguinte:

l." parto ¦**-!«. \ ...I -Icoiliovcn -

Sonaia cui lã 1'ai'u tplano o vluloii-

lu_ inclliores Cllnis tio liio;

o lambem á fox fllm, quo muis ain-
da valor colherá para os :ícUcs tiims,
cxlbinüo-oij no üdüon. Pol

laliianliã _;"i ciiti annunciado ma:, um

traballio eiva. uma obiM prima da-

qucllii fabrica, u ser cxliibldy no

MERCEDES
I", u lilii-fatiil.— -», <i seif-rcilo do iibüadc.

ITÁLIA FAUSTA

,0 morto Mio. —-!.", O tln:-
tutii-u da lllia. — ã", Providencia ülvhm. — ii°, ti.-. inilliOu*j ilu Monia Chrlslu.

- ',", t) ospeclro do pa.-satlo. —¦ 8", O premiu tia Honra.
,.Ci:_0 — l**ll.\.M..:.\ 

'

Purt vtli-:i

Ainorlco r o carro reflexo dos seu.-:

uxii.js são us vantajosos contratos

que nesta ultima firmou.

PASSEIO AO»

Udcuii. li' "(l liomcin esquece .

lm Ilu); .Mle:-i'u fiou tanto, tíclicret1, I Trata-so ilu uin.i lind.i pulllcuia, t|uc

A Ungiu - Allegro vivacu: liuch — tuiu pur tliu  <i ingratidão... Nfto

Pliuiitasia ulironiaiicu >¦ fuga; I-iich- ;l tlcivuin ilu ;. ver ".s ap reu lado rus

lltiKonl — Chorai cm mi bemol; Dauh | ,j„s bons trabalhos cincmalorgaplil-

— Preludlu c fuga cm lã menu)'. pia-|cos. li' n. íiielliu:- garantja pura u

.,,,. : publico, que por !.*• •¦•""-I :il"tü

¦:.¦ pariu - * Kcliumaini -- Alidautu U«vu pcrdt-l-o.

_ Alicgru para (iiianou vlolunccl- «QUAL O .UKLIIOH AMOU'.'", XO

Io); DJrahins — Üonatii em mi muno*-'; VViENUJA

tpliinu o viuibnuollui; allegro liou liiquure-nou n filin quu u Avuniiia

U-oppu, Allcs'1'ultu:quasi mlmuLlu, Al- cxlilbirá amanhã: "¦-'-i-''' " melhor

,,..,. ItiiuorV" O dc mãe, o 'i" noiva, o do
imvmmmtmÊKmasm

OUANDO VAM M*:il K.-IUU1U0
-MNDICTA".'

r.tr.i -satlsfuser u curloald-aUo dos
"haliltuifcs" do-**, grunde-s íllms em
capítulos que du voü cm quando no.
ilá ,, i.i.lei.n. u quu estão vendo un-
nunclado "Vlndlcta", llc^.¦¦L• gênero,
nem saber quando, porstinUimua ao
gerente, para Informarmos u da-,
Ia. "Dependo..." — foi n resposta.
Depende do que'.1 Ora... tle multa
coisa... Primeiro, do maior ou me-
nor suecesso do--' fllnifl que esse Côr
cxhlbludo e que podem demorur
nmito .m curtiiü. Depois, tia uma
reclama especial que esti sondo pre-
parada, Mas. emflni. "Vlndlcta' ío-
i-.i cxlilbldo doiilru cm pouco, multo
br •.'• tiiermo.

Cinemas
ODUO.N — "A justU;a em apuros",
AVI-3.V1DA — "O filho du apaclie

Aiulrf".
IJAItlrilliXSU — "Do convonto a

rlbalta" o "Mas — nue vld.!!**
itl.M.Tu — "Umu heroina du ó»ii-

Suo azul" e "flor do Oriente".
i-A'1'HK' — "Sola, cavallo u rol .
CEXTltAL — ''Os primeiros iuq-

! *^'-'*;"- - r.
1111,-í — "•sota, cavallo c rei O

"Mulheres dc hoje*.
lliLAl. — "O filho do apuene An-

un

Informações e boatos
p

~ 
Amanhil: Ucsuiiiiso. — Icrija-leira: gruiiiilosu cspccluciilo

puru il". gi-sndo iiiontiigelii OS .DOIS Ci<V_tO'J'OS.
A seguir: .*i

M-K
! Panorama o mais empolgante

ÜHWII1IWIIWI IIIIIWH-_MW-MJWIW'l"-^"^**-***^gy^:

23

t irsKiiir.adu polua* n ;lurc«
,[,.,, .\ugusto o I.uIk Pclxolo 11'cixu-
llnliul. rcall-_n-sc liu.Iu uni cspuctii-
ruiu festivo uo Thciitru Caslnu ilu
liiingu', iI--.lien.Jo uu dr. AUuniiru
Oliveira.

í.í o »r. Paulu Magalhães esta
useruvendu lima comediu om Ires
netos, suborilimida au titulo — "O

bueharel Suspiro".
*»•• scnl lirnvcnu-nlo ropvesenta-

d,, no rteuiihlicu, iiela Conipanhla
¦Rrusllelra dc Ijoelanmijào, u pci.-a do
I-iciTo Uocoiircullu —• "Os duls ga-
rotos".¦- >' l lois feslivaus nrlisti.i
breve, realizados mi S. -los

PARIS — " Itosarlo
i " Luzes na fomb 'a",
i HADDOCK LOBO - "-'

. virtuosim" '* " Meti Pi n.i".

j r'.i;'..sit. — "A cidade c

AMlüIUCA - ".Mulhsri

I sas .
TIJUCA -- "Aventuras d

c amores*' o

"Muihertt

nei-

rtuo-
'ea'.!'

MOTORES
ISlcctricos, ii gazolina, saz -• ul»»

eni, ii vapor e uutrus. prci.us du oc-
easlãu — (.. fioncalvcs «t Barros —

lluu l"rol Caneca, lã. N'"'*1-'-' '-'li,i!,•

Acic. rioAito
por que dii ao i

a niulhor tintura
it lio ou barba n

...r o brilho naturaes. A vonda nu"
iunlo, perfuvnaria.i, pliarmncias u drosa-
o tia Iria-*- Prc-jii 105000.

THEATRO RECREIO( EMPRESA
RANGEL A C

A-S 2 ',i — HOJE
FESTIVAL DOS PORTEIROS

D\
A's 7 % e ás 9 %'

iSTIVAL DOS POHTtmOS _¦ L*;.G^PE A LA GARÇONNE
iVWWWVWVWVN^^VVA^'>^

JS I ESPLENDIDO. AOREBATADOR E
I RECONFORTAVEL PASSEIO

| AVISO AO PUBLICO — 03 carro»
I a»reoa funeoioiuni com freqüência, di«-
i riamsnte, desde sete horas da manhã,
i A'8 seoundís, quartas e sextas-faira9
| o ultimo carro sobo da Praia Vermelha
! pa'a o Pão do Assucar á3 6 lioras da

tardo e ás terças, quintas, sabbados o
,' domingos *s 10 hor3?. da noite. So chover,

! funecionarã aomenle ató ás 6 hora» da
tarde.

[ TELEPHÓNE: SUL 76S

ASSEMBUEA
U-.N-Jól-.--

riudiigcni •Pa.
lilü .-, *Jiin .jrctuuo .*; ajoui* -
lin ^ -jun ui-floiic e ajour
l tu s üon cre! : u! ajour
luu v -1') erulonu e ajutii*

casal • . .-.  *
ISO x 2IU tiretone c| ajgui

uasH 
mn :; -10 cretonu gruiHo i
ajour • •

UU :,• _-1 tt crololiu sro_-o
fctjtonul

n.çsnn
S$70U

IIIJ50U
HSüOU

A, 26
V RO NHAS

Temos a mais bella escolha de
CAMISAS que é uma das nossas

Especialidades. ROUPAS para CAMA e MESA
COLCHAS

.L-5-00

1_ÔSUU 1 »o

1S?üüU

2i)iã00

:- UU .
110 .

-¦ >\ I) ,

lin e
Vu .

*.: TU e
:; TU c

TH _l

IJIjOU
ISJIIU
•jÇUllO

L* $7110*.'?:iun
:*.:*.'un

Um u-irca 110 . -00 .- ,

druasua còrca l IU \ 2üti

l*'u;,tào cúrua 110 x -00

ajour

ajour
ii.iuur
ajour

tlatli

liitGUi) Bom art.", brancas 1 1'i x *-' 1"
I-5UDU I
IÍ5UU Kusluo franucr, lio % :'"')..

[í.jJJJ! l''iistão franco*-, ciicuniinli'

llS.SUU ! i i" s -Ou

!l 53 HO

;:;:¦ ' !U

l:,.?.", un

1L'SSUU

I8|SUO

* Ifllllll

CAMISAS DE TRICOLINE

tfõ branca, huncr
Côrca variadas)
COr palha, listadaa . . .
Tricoline Kranuczn listada
Côrc. li-.üs super
.Srllgu ile luxo
Ad in;,*-i 'nel!:!-:. Ilntudua .
Padrão illslinct
Tricoline 1'rilliccai ....

I Listadas artigo luxo . .

•15*1000
•:(,:li.ni)
'.••í?.-iO'J
•.¦3*51")
:::•.*: ,>00
S4JÔ00
:i-ijscnj
:: ii.-.io)
:;.;!S*.|.J
i.Clo.t)

I ELECTRO-BALL CilMEMA
CARLOS fíOMF^Í 0 THEATRO DA MODA )

Temporada LEOPOLDO FRÔES
EMPRESA BP.AaiI-EIP.A UK DlVílRSÍiBS

51 -^ RUA VISVUNDU U<» HIO UltA.NCO — 51
A mais iioimlar c uocrhia ciisn llc diveraOca desta cniiltnl

HOJE — Unica matinie, ás 2 % — Soirée,
A ENOltAÇAUA COMEDIA

8 .4 — HOJE

0 CAFE' DO FELISBERTO
:s actos, (1<- TIUSTA-? BI3BXABD

Brilhante desempenho do LEOPOLDO FRóES e seu excellente conjunto

A Gardênia Vermelha

TABníA/i 7nrvnrTrri—újmwwwS,AKb!MÍ ^^ÍRIALTO! RIALTO! RIALTO! |ARERTO OIARO-VIEMTC DESDE 8 HORAS ***-*

Ainda se acha cm exhibição
o macaco HOJE! — Domingo, 20 dc julho! — HOJI*:!

1
te

.Mu Uni oi-ani.J<!a paru o innuilo infnntil iiim o liumi-ro (lc lialco. |
ilu u-i.iutie suouessiu —

HOJE o todas as noites, ás 6 o às 10 horaí - Sonsaolonaos torneios duplos
disputados pelos melhores artistas do Elcctro-Ball

 Uencedoros do partido do dia 19 — LflCETA o GABRIELJ^__

QUINTA-FEIrATTÍTàs--!-* horas — Grandioso e extroonünario tornsio cm 20

segunda t: *l'err.a-reira: ultimas dc O CAFE' DO FELISBERTO. — (juinta-
reira, íiromlcrc do" o GR»o DUQUE, ilu .¦¦¦rtcha Òultry. — ?íii próxima fcniana:
O SAPO E A ESTRELLA, notável trabalho de LEOPOLDO FRÓES.

pontos', disputado pelos invencíveis campeões do Elcctro-Qnll.
ENTRADA 1J000, COM DO.NIHCAGSO -M PÍ-HIMIOS

AO ELEtTHO-IiAI.f. CINEMA — SI, Hua VlsuòniJe do Ulu Branco, BI
SPEUI.MEN UAIHs-lMU. DESCODUllTU
|.|-;i,u NATUH.M.I-iTA IH. I'l'l*:i.l- S'AS

MON l'AiMIA-3 UA AHV.--5l.MA.

/ lliit-ttiii- nrlisliio: \ Ifl^F' l
\ LV17, PKIXO-JO ) 9b SW****** \m

I)iroüU>r set'
1.SIDKO Nl

nico: \
XV.H I

HOJE — A'S 7 ?4 E 9 % — HOJE

A revista de BASTOS TI6RE e EDUARDO VICTORINO, com musica de
ASSIS PACHECO

DITO E FEITO!
A'S 2 Vt — EM MATINtE — FESTIVAL DE

BUENO MACHADO
riu nun lumiuii |iui'l-o: l.KOPOl.UU l'*Húl3S, Allrcdo í-ilva. Augusio uoàta. Ma-
iioelu Maihcus, liu-rno Machado e wanda nurkner, cm um langu areroallno;
I*. \ivc-s íniudinliii-i ao vlolíio, rum acompanhamentos tle *etastlfto Neves);
\'i*aci- Curte., Antonia Uenoírl, ilenritiucta Hiielia e Lcctlcla flora cm um'imi-fú 

-— Terminar- u aclu variado, quo tcrA u concurso da Jiizz-band tio
cl.rn DOS POMTICOS, com uni maxixe ilansiiilo por Buenu Machado o Aracy
Co rli

1 CINEMA MODERNO — Transpondo barreiras (15» ep.) — Garoto felii (2
I aclos) — Pontos de vista (6 actos).

'^mmmmmmmWmW^mTmrS^mVmm\m*mV^lCTKm^mmmfm\m^

í^^iTR8AHDHr* qo^o^ *
O theatro tradicional da elegância carioca

COMPANHIA BRASILEIRA DE COMEOIA

AB1GAIL MAIA
Direcção de ODUVALDO VIANNA

HOJE - As 3 horas — VESPERAL ELE-

GANTE o ás 7 -1-! e 3 -«.i

SECRETARIO DES.EL
A hilariante comedia de Armando Gonzaga

A se-auir: LUA DE MEL... interossan-
te comedia francoia e o maior 3uccesso
theatral da presento temporada om Paris

COMPANHIA BRASIIi CINi-ilATÜGF.APH1CA

Em ULTIMO DIA teremos esto programni? esplendido:

KATIIERIHE MAGDONALD s BARBARA LA MARR
1,„ nu, luitl. 1*111.1 da I-IIIST AATIU.VAL, para o I'ilUUIl.\.MMA SlilllIAUOII

JUST9ÇA EHi JIPyiSOS
o MEU CAMAR.1DA: e.-pleiidida comedia du l o.\ 1 UM. cum us ¦¦ lliucaco..

AMANHA— Um outro programma não menos belle ! -— AMANHA

O HOMEM ESQUECE
uíira Prima (lu I oX lll.M, cum Ann Luther, Jano Grey c Robort T. Hainos.

Ií-' a lii-iuria de um homem uue repudiou a mulher, nuando Govcrnadoi*. poli
uue .-.• cüiiiru com ella i|uando upciias um mineiro.

1 OS .-LILIPUTIANOS VIVBNTBS j
3 L-riu-.au ili* t.ltíl.ll.l.Ml. o luimcm <i'"c dlvci-i.-* todii «ciHc con» it -mui 

|' ¦I'l'u-'-'-Tlii 
.• f...iiifitl«tlf om vt-.ilrilo.iuiii t* picsildWtu<.iiii u Inil a-

,rõt!- .mraii.l.. Iiinil...'... um» ii.nittlla tir grniulus rl-iida»:
" _ -os ,Ml(.\I)()i:i:S NÃO DBVJKM t^1'* ,..

Vo i.ii-ino urOBraiiunii, »•"> ilc*i|HHllrtu, floi-, suDt-rhoa films

I A HEROINA DE SANGUE AZUL

Oito nulos tia Universal Suncr
,lo\vcl, com

VIRGÍNIA VALLI
~j tíviilciiolnnilo n iicrfiilin ilt> Uo-
h .mem nin uiesuio no culto dt»
3 mais liobru tle luilos os *i'iill-

mcnlus: o AniorI

A FLOR DO ORIENTE

(MU1J-HKI*: I.VIMKI.l. «-"ni

LIL1 MARÍSCHE
e
P

uni ilrama t-m ilcl'p?i! tln Mu- fc
lher, a Ktoriin Víotürm tio m."io E
ntlver-io. enquadrado nus nirlho- g
res f inais t-iisct^tivos panorn- ,~

mns dc (.onslantinopla S

Palco, ás 3 314,8 horas e 101|2 horas

Salão Nobre do Instituto
Nacional de Musica

AMANHA A's 21 hora» — AMANHA

RECITAL
OE

Alfrecto Oswald
BartWirtz
(PIATiO E VIOLOSCELliO!

Bilhetes: Acham-so â venda em toda»
as casas de musica.

cfo-l fpõã TMEATRO BVlUaMIOBiP^^

i|lU' Eli Caálira (.utn fua i|uanuw .-i" m.

TEMPORABA OFFICIAI- nn 1D24
Concesi-ion.irio: WALTER 

'MOCKI-II

HOJE - DOMINGO — DOIS ESPECTACULOS — HOJE

ULTIMA VESPERAL, ás 3 horas
A PEUiUU üEItAL

Blanchette
Rieu qtíun valem*! Quel matar j

Os Joáo do Rio — Exito enorme !
POtTIlOiNA — f-.'?ouu

AS 8 a,

ULTIMA RECITA POPULAR 

COMPANHIA DRAMÁTICA FRAMGEZÃ Marie Tlaérèse ^iérgLt,
AIVIANH* — Seounda-Icira, 24

AS 8 't

 12; RtCITA DE ASSICISATURA -

La Princesse
Georges

Direoçáo artística tle
Itfr. LUGNE-POE

MU Bair
A ülira prima tio tlicatru do 1B*-EN

1'ULTRUNAi — SSOOO

- TERÇA-FEIRA —

Despedida da Companhia

\ PHOEDRE
i ri aiitOí 'lt: DUMAS 1 llllu

5 actos de ,
POLTRONAS

can R.acine

COMPANHIA LYRICA -
Os moveis de scona são lornecidos pela Cssa Hirth, Loubisch AC. RUA C o 0'.".--|00n II. 86

uonilnuii aberta ií iãslsiíiltura para 20 R-CITAS Ha urmnl. Conmaniiia
Lyriea ijoiü*L>ria-., lialcOc- !• eralci-lai, liem ruiuü *t icmla cumulativa paia

WSÊLfm^S^i1^^^ ^0mmm\

R* *:^ií*-^_^f_l^f_lf^^':*^_B ¦
___3 y*ÊÈÊtiÊr*' 

'^^^'- ¦''$im^^ÊSBmV''Wm\
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____èY^^ Bí-9

¦¦¦IIHJBnH ^1
I MmWmmwWÊrflfÊ W

AMANHÃ! |
SEGUNDA-FEIRA1. |

AMANHÃ! |

\ gruntlCi a mal.-, bclln o a mais E
áctri/. iio t»das a-s :uari/.es. u rai- g
nlm iili*nliit_ (Iim dois mundos g

dn cinema B

FRANCESGA BERTIN! |
nos mostrará como sc nõtle uon- g
fiar ú l-Ma a sisantrs!'a t-mpn^n B
ilu comniovr.r. dc cnifK-doiiar. dc g
nrr-ustar n uma scnsi^o deter- B

mliiiitlii i« nossu. scnsiWHdntlu fc
I3-M E

Vm beijo indelével
(Absolutamente noin. paira o

Jtlo)
seis aistos cm tjut- « lro&ct\ lias
sublimes s*>nJallda<Jr*s sc excedo
a si própria, im sua persinalis-

sim» arte'.

* .

5 vespertinas e 5 vesperaes ^nnmTnnrninTnMimTinnTinTnnmTnTmTnTí^ nfrniiiiiiiiiiiiir

Dfy3\ OINEIVIA AVENIDA
— HOJE-

As ultima» ««hibiçõe» da em»elo«intia-
aima película da Paramount

Q FILHO DO APACHE ANDRÉ'
COM OS EMINENTES ARTISTAS

TOM M00RE
E

Edith Roberts e Raymond
Hatton

EXTRA
Oe-aalwa animades da Paramount oom o

lamoio gato Folia

AMANHÃ '¦nap
/4m*TBiaWmBr AMANHÃ

UM FILM OE SCENAS ENCANTADORAS NO SENTWKNTO AMOROSO QUE AS AN>M,. E NO LUXO E ARTE COM QUE ES-

TAO MONTADAS

7vTp7r.AR&Nft_CAS.NO-THEATRO

QUAL 0 MEL
TEMPORADA RANBALL-FLORELLE

faJá-blE: DOMINGO O k HOJE
z&^gmyg espectaculos^^ 

g_. 
_ a _^a . ?., « u**

^^BONSOIR, LA LUNE ! F |<
*mmm°m^é 

ma rotos o Baignoires, SOS& - Poltronas, laíj»

_„,.,«„ Vendas a»ul««« aa porttria do PALACE HOTEL
NAO SE RESERVAM LOCALIDADES

AS MAIS INTERESSANTES SCENAS DL AMOU, JOGADAS POR ESTE -IUO ADMIRÁVEL DE ARTISTAS DA PARAM0UST

N1TA NALDI AGNES AYRES JACK H0IT

 AMANHA — 5" RtCITA OE ASSIGNATURA

-OmUl-ROOM - TODA^^S NOtrtH - K i »0«P« OAM«W 
^^ ^ ^ ^ „ ,„ ^

i

I»

W

Yi

Bi

m

-.,,-**: *
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ie O JORNAL — Dommgo, 2» de Julho dc 1924
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Os acontecimentos de S. Paulo
A radio-telephonia está sendo

aproveitada
No Palácio rio Cattete estivaram,

liontem, em conferência com u cho-
ío dii. Nação, os srs, prefeito do

•Districto federal, dr, Alaor Prata;
marechal Carneiro du Fontoura,
chefe de policia, c general Sllva Pos-
non, commandanto da Polida MUI-
lur do Dl.strlcto Federal.

Os art). iiilnlutriis dc Ei-tadci variu.-. j
rezes «fctlveram no Palácio do Cat-
tete, em conferência com o .ir. dl*.
Arthur Bernardes, presldento da
r.epublica. jOu-srs. vlce-prcshlcntc dn. r.epu-
blica, dr,' Estudo Coimbra; dr. Ar-
nolfo Azevedo, presidente da Ca-
mara dos'Deputados, bom como va-
rios outros srs. senadores o depu-
tudos, durante o dia, estiveram uo
Pulado do Cattete. procurando talar
uo cheio da Nação. I" 01 destruído O avião qUC6 iiirtpEOTivo i>..s torças i>o pertencia á aviadora Ancsia Pi-

KIO GKANUi: DO SUL nhejro Machadü) c estava sen.
A Brigada Militar uo listado do j hI-I'.,.,,!,, „_i„c. _„u„ij„„

Riu orando do sul, composta d. duls **° Utilizado pelos rebeldes.
batalhões do caçadores c uma com- r Oram presos, hOIItti 111. CI11
panhla do metralhadoras pesadas. Ribeirão Preto, quando fugiam,velu sob u commnndo do teneute-eu-1 ,. .., . . X . . '
ronel Alfredo Luiz listeves. com o
eftcetivo dc l.SOO homens.
O DBSBMBAIÍQI.I:", DA BK1GAUA

MILITAH DO UIO CiRANBE 110

monto por toda parte. Conforta-nos
a, atlltudo ener-fioa o decisão das
torças em acyflg lieis ao guicrnu de
v. es,"., bem como u concurso Inesll-
mavol (iuc ariui temoa tldu do minis-tm da (juerrii, Reapeltoeim sumia-
ijOcb. — Deputado Jullu Prestos."

O COMMUiNICADO OFFICIAL"Communicado daa 24 ho-
ras do dia 19:

A nossa aviação fez diversos
vôos sobre a cidade de S. Pau-
lo, procedendo aos reconheci-

I mentos necessários ás opera-
i ções em curso.

SCli

os rebeldes 1- tenente Orlando
| Leite Ribeiro e 5 inferiores.
i As forcas sob o commando'do 

general Potyguara oecupa-
; ram, hontem. á tarde, novas1 posições mais avançadas."

O sr. presidente, da Republicu fer.-
so represou lar, uu desembarque da
Brigada Militar do listado do Itio . .,...,,.-
Cirando du Sul, pelo sea 11 luüiiillc do | ' •'' LA I ALIlAU DA *-'OR<JA

ordens, capitão Kuiisto i!'Ully, nue le- l»Llt'.*j 01'. .MINAS 1'AKTK
•vou os cumprimentos «lo s. es. uu PAlíA S. PAULO
seu coniniamlaiite e respectivo, offl- ] n dr. .luãu l.ulr, Alves, ministro
clallde.de. j du Justiça, recebeu o seguinte tele-
A i;.\Dlu-Ti:i,l-:rilli.MA , PltES- granima:

TANDO SKItVIÇO.H AO 0'U- ,1,,|í" Horizonte (palácio du I.Jbor-
• VKJTSNO f fiado1, II) -- Tenho u prazer de

,' ,, ,, ... coiimiuiiicar a v. ex. que com des-Por intormedlu d., n.ullu huclçda- „no „ ,-.,.„.,,,,.„ ai.tllll, (|l! Ul. d t|lde, continuam sendo lei tua cuiun »- ,.h1,|,hI. :'.m 11.15. irem especial, con-•nicai-acu paru. todu o betado do :¦*>. ; ,,„.,;„,-„., „ :,, ,,;i„tl!).;„ ,,.,, ,,,„,,, ,,„.Puulo. ; .,|j
. Montem, a mensagem au povo pau- |

lista foi dirigido, pelo cônsul Sobas- |
ti 8 o Sampaio. Ilujo falura. " depu

-1

rtlila
u ile

tudo Antonlu Curiós, "leiuler" ilu,
maioria du. Câmara dus Deputado;-!.
Nu. segunda-feira futura o ,U-. Ml-
guel Calmou, ministro da Agrieullii-
ra. o, na. tcrça-tolro, o dr. Frunelseu
Sá, ministro du Viação.
TAl". TITJH I5KM !'"..V IMUíN.VM-

IU < o
O deputado Solidolilu Leite i-cui;-

Tjeu o seguinte tolegramiiiu du uo-
vernador de Pernuin.lVuuu;"Recife, IS — Aiiui tudo bem.
.Abraços. — Scr-riu Lorelu."

Á PAKTIDA DO 2" ItATALilÃO,
DO KSTADO 1X1 IUO, PAIIA

S, PAI l.O
'Tendo ficado resolvida :i pu

tjo 1!" batalhão 1J0 *l" rostinput*
Bripa;da Provisória |iara»u Kst.idu d-I
S. Paulo, o rir. F(:lie':inn Sudré, pre j
sidente ilü 1'lstadn du l!i". foi buli- i
tem au quartel tlu regimentu iioli-I
ciai cm colVipunhln lio dr. A"hhH" .
Tavares, •secrcla.rio do liiturlor i '
Justiça c do capitão Ivu P.orgcs, seu
ajudante de. ordens, iifiiu ib puí-aar
rerliüa, ao.i-ofe.rido batalhão,

í'*oi recebida no iiuui-lul i"do eu '-.

ronel Chrisliunu Alves IMulo e du
mais oíficiaea tio rogri-niciiUi, üijIiü.ii
du-fío lambem ;lü prctseiiU-s os s'?-
<1rs. Viçoso Jardim n Pio Burges
li-espectivnmrnle riecretarios das ti-
lüani,'us o ilu Agricultura c Uhra*
Publicas; deputados fuilurac; Hora
otu Magalhâcrf, .lu.-;»'- iit Alunus,
Américo Peixoto, bom rumo usi
deputado.-; estaduac- Aliar., Noves.
Oüi/ir Fontcit-ullc v. tíii.di Vieira v -ri
drs. Mario ViisiconcelloK, Philoiiicnu ;Ribeiro, Xavier Lcísa e coronel Si-1
zenandii Souza, prefeito dc .Mucahc.
lEbn seguida, o presiiiente du IJstado,
açoiiipanhiLilo üo uorpíir-l CliriáLiu nu
¦Pinto. dr. Arimldo Tiva.-is o capl-
tão Ivo Burges, passou revista uo ba-
talhão i|Ue rie achava formado eiv.
frente au 'uuarlcl na praça Kuiiscca
Kttruos. desfilando depuiti o mesmo
em continência ao chefo do Estado
sob os applausos dos presentes pela
maneira garbu.su com nue se apre-
sentava. Terminado o desfile, o pie-
tíldcnte regressou á palácio.

V.' ema :,. ulTicialidade do :.'" lia-
talhão do 1" regimento, da Brigada
. Pro v;:-u riu.: comniMlldiUiLc,, ma joi-
Euriep Rodrigues Peixoto; ajudante,
l* tenente llaphacl de Macedo Cosia;
médicos: capitães Oaldlno do Vallo
IKUho c Carlos Baltliauiir da Silvei-
ra; i" conip:niliin: capitão Alfredo
Satjro Loreto. I" tenente llRphael
de IíOUüii. Alantuos, "" Icneiite "Nkinucl

Jovita das CliagaH e aspirante .lua-
qulm JusC da Silva Júnior: 1' com-
p-anhia: capitão ConMantluo ilu Aue-
vedo, 1" tenente üacliirius Iforrelru
do Áiranju c scguiidos-teiientea Au-
drubal Vidal o João Antônio Alar-
condes dr OHvolra: t!" conipiuihia:
capitão Josú Lopes Ribeiro dos Sun-
tos. i" tenente bldmundo lirandfiu o
segundos tenentes ttocnlvo Martins
Torres e ilumircindo Vhniiin Klguci-
ra; poriá-bandelrii, aspirante a ot-
ficial, em commiasão, '''ornando Uu-
drigue« Peixoto.

Aos soldados do 1" batalhão fo-
ram distrilniidas mcdalliiiihas ir.
Noíisi SeiVhont da Conceição 'ivjIu

ti.ra. Quadras e senhoritus Quadros;
Paiva Alcira c Marieta Plnientel.

O embarque do 1" batalhão cffo-
ctuou-ne ;'i meia-nuite na ponte du
praça 

"Martim Affonso, cm Xietlie-
ros', com destino a estu, capital, ten-
do o dr. Kellciano Sodré, em com-
panhia do «eu ajudante de ordens,
eapiUlo Tvo Burges, assislidu á par-
tida. da forca fluminense. .Antes do
embarque o presidente pediu que
lhe fosse apresentada, uma das pra-
Oae, abrac*indo-a. •sj-mbolicamento
como roi>resentautc do.s seus cama-
radas, dcséjahdo-lhos os louros di
proiima victoria.
IJt OOAírOIO E.M xicruEiiov*.

I-JÍILA IjEGALID.VDE

ppiTOititinciiLc- f
mplola, urdeiii, U
clamou au tropas

| nlecrrcH o muito auii

qulpadu c 0111
and': niultidàu
i|UC partiram
ladas. Sn uda-

qi.i" KjuI Suareu.
IM TKLEtVnV.M3IA Po PKESl-

DE .Ml.V.VS \c> MA.MIÍt, IIKNRIQUIC
P,:,'\\DÃU

lirJLLO HOIilKO.VI t-i. >¦< (A. i —
O dr, Raul tV'i*>rns. prcHiduitlu dn Tj:-
lado, Iciiiio coiilicciiiieiiln du actua-
i.;Sti v.tloru: t r uITíimlmHc "ía Ipm|h
niin-V:: nu Lutiitui tljj Ima, dirigiu au
major I lunrhjuc Jípa iidãu, L'umma o *
duui'' ,!,, ',;." batalliãu da l''ori;n l'u
l'ü.;i. i\iiv rslá. ua ttithii ilo rrruti* t*m
S. nPul  sogiiinli' lcli'grniiimn:"KBi, 1,1.1 llnlU/.ii.XTI-l. IU - (.'o i-
éíraUiln-mr t:um imjIiimanda ni-.', offi-

• *i;:r-.-¦ n iinii*a: ilu ti/1 hatalhãu ri i
l-'iiri;:i Ptiblicn dc Minas Geraes pel •
galhardia  uni: lem cumpridu seu
ií"vt o.i defesa iliis Instituições;,
(¦•¦¦ ri': iMimJonti' |i|i'iiamimU* i «-un-
llitiicu 'iin- ii" seu luilrliitisi
i'in'i'w!a ili.-iHJsitam ii "íoví-rno i* u |"j
vii niiiif-ir.o. ('opiieim;! KiUifl:u:õt*s
i\.i Riuil Soare.-;, presideiito do
Rslailu".
l'l>IH;\S DESEMB.MICADAS EMs.wros
SANTOS. I!' i.A. 1 - 'Ju vapores"Put-uiiú", " IlaKuas.si;* ". "ILaUuga" o"Itatibii", triitixeraiu rcfori.-os dr tro-

p.is. lia.vi.Mulu lioíJumVtarcadu u V.", S.u
o !'." ha lalliôt,fi tjc i-;i*;.'nliirt'.s du
Exercito c a Brigada I'ollclul do Rio
Cirando do Sul, o bateria, dc Cruz
Ali:..

As l'ui'i:as chegaram eni inagnifi-
cai culidleoes. seguindo lugu para a
liiilia d'- freiilo.

'!si:j •iil.iilr rum lllÚa tilll licpfoita
i-iilinii, ciinliandii sua íiupuliiijilo nas
!'OKuru.ii modiduM ilu auvernu [tapa
dobullap u motim di,* litiin papto da
fniv;; dn iioücia v du ülxercitu a^uar-
r lula etn S.i 1'lllllu,

CHRONICA MUSICAL
2.'' OONCE3RTÒ 11ISTOKICO

Effectuou-se hontem, as U horas,
no ealüo nobre do Instituto Nacional
u*o Muska, o segundo, da serio do D
concertos lliatoricòa promovidos pela
revlsu "Brasll-Musloal",

Pur condições especiaes do mo-
incuto, nãu foi possível i'cal:zal-u
com alguns dus artista:, designadas
para esse fim e quo com tanto agra-
do se proi.iptlllcaram a prestar a sua
collaboração.

Ü planlfila João Cioin.-alvcs, antes
de. sontar-so ao iilano, csclaroccu uo
auditório quo vinlxa :.ubstltuir um
cullcga em repertório quo nâo era o
delle — o tocou a "üonata cm ré
maior", de Mozart.

Xa segunda parte tocou t.imbem a
"Sonata" op. LI dc Beethoven, de-
iluminada " Pttlhotlca".

Lm subslitulçjo dc uulro vlollnls-
ta, ouvinios lambem o ar. Karl Vo-
linuul, o artista tchccu quo já se Ivt
íipplaudlr no Theatro Joflu Caetano.
Náu encontraram ceu ua imprensa
tu-";-; applaut'u.s — uão porciuu oa cor.-
ucrtlslas os nâo merecessem e sim por
<iuv os idiruuititaa to achavam ocou
pador. oi.i uUtraü aUdIt;õos <j lhes fai*
ta o dum da ubiqüidade.

U sr. Vohnuut c um solista de ia-
',.,,¦ e digno, realmente ti.l adiiiiniqà •
do uiiilllurlu. (Jcrtu, a sua Interpretr.-
ijão da "Chucoiniu" (riu segundo lem-
pu da ".-i.iiic" i iu rc menor
s. Bach), dlffcru dy de muito.; con-
ocptl.tílaü laliuoa quo Iomiuh ouvido,
priiicipalnieiitu uu que coiicorno a
liyiiuiuivu rytbllllca — o que sc e.v
plica pcrloiUnicntc, porque o.; leclij-
ooi-j Lo iu um mudo cipceial dij tjcn*

I
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ULTIMAS NOTICIA

ti,-

don
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ile

llhe

rn

¦rn, ,1:
nsural
•cilal-i
•xlcrlu

ma :a.
o por ilso. cumpriu.

s como elles :,ãu e
'isalii nesu moda lida-

" seu ::.•;-. ij (pie • ; devo reco-
cr i": qilc o sr. Vuhnout c um ar-
cumu poucur, com uma largue-
le interpi-i i,,.;:'i.,
uma Monupidado :

lenle colori.ia e d
! de ouinbian

:arai:tcrl:itic3
niplu, cheia
grande upu

na uua facul

A LIGA DAS NAÇÕES
O que será a 5" assembléa

annual

lem
dade d-.- lutcrprcl icSu que ,-. dc um.i
expressividade luilpiluiilc uu quaudu

I ra Ilida c briosa, ¦"! quando meiga ••
sentimental, nu ijuiiiiúu traduz a. dór
e o sofl'rimeu|.j.

Juntamente applaudido ao termi-
nar olrueho. qui,-, ., ur. VohnouL re-
tribuir a geiililcr.á com um "cx-

Ira".
Tivcmus receio, a principio, que

cllc saísse fura da esphcra histórica
a que su ucliavn adstricto u program-
nia. más vimos iiniiiediutamciite que
uo distinclo artista uão faltava o cri-
terio da orieutaijãu do progranima,
porque eile enccutou um tempu du
unia "Partlta" dr .1. s.. Bach, pura
violino :.,',... e os applausos se renu-
varam cum o mesmo calor.

A sra. Matbllde de An irade Buli-
l.v. que O sempre ouvida dom encanto
e enlevo, foi muito applauJiilu, cm
"La \ie est uu rève", de Haydn, em
"La vlolette", ile Mozart, cm "Deli

ces des pleurs" c "JL,c revell des
flcus" de Ueethoven.

Kechuu o cuncerto o Trio. op. 70,
u. I, dc Beethoven. pelos srs. .1.
Octaviano. plano; !•'. dc Almeida.
violino: Newton de Padua. cello. Já

CHRONICA THEATRAL
? i

Companhia Dramática Franceza
"MO.\>\\ VAN.VA"*

Ou pela leitura, ou vendo-a na
scena, lodu gente conhece a abra de
MaetiTlliiok, que foi roprtiscntadii
em Paris, pelu prlmclru voa, cm
lllt)^; muitos tnmbem a conhecem
du scena lyrlcu, quando cantada a
bella partitura ,|c llcnry 1'crrler.

Oii lellorijs. certameutf'. dlspep-
saiu largas ooiisldcrai-ôeíi sobre u
principio fundamental' d osso preolo-
ju produui.-ào, cuja protasonlHtu,
com o nome d« peija, O umn .ludhh
sentimental que so desdobra cm
umu Nuruli trágica. •

A Judith, do Velho Tccüaniento. c
uniu viuva liei ;i memória ilu «eu
Manassís, piedosa, atfi o tanatismo,
prompta u sacrificar suu vida c sua
virtude a Jehovah c a Israel, Se Ju-
dlth se entrega a l-Iohipheriies, é
utileaineiite com o propósito du cor-
íur-lhu o pcscoyo, depois da em-
briague*!, n trazer, para a Bethullu.
a oabeça iio ^onepal ussyrlu o Ia.11-
car na desordem e na confuaüo us
tropas de Nabuohodonosor.

A. Jiidith dc Pisii, nos fliis do uc-
eulo XV, cm plena Itonaaeencu ita-
liana, iiuniii daa épocaü mais asila-
ila.-. c requintadas da historia, não
podia revestir-se da nioHIllil sliupli-
cidade — o Mo nua Vanna O em ií:-
ti."r.o complexa.

Pisa esiá sitiada pelas tropa.' da!
líopiiblleu de b'loreni"ii, cominaii-1
iludas pelo aventureiro Prliizhal-
le. Xa cidade a desolação du.
íome; Prinzlvullo offcreco abaste-
cel-u socretamoiitc, mas impõe uma
condlqüo pelu. sua tralqão: Vanna, u
virtuosa esposa dc Ouldu Cojolina,
virá ter com elle, A noite, mia, sob
um muniu. Vanna aceita, i.ara. sal-
var PIíh, nãu ol)'.i.-.ntc o desespero

j de Cuido.
j Kll-u, pois. in: teudii ,u- Priivzlval-
I }r, vendii aos srur. pés, não u velera-1 nu que clln Imaglnnva, mas um In,-' • mem que Ihu traz á lembrança eni-

sas du sua infância qur- ella esque-
cera, u qu-. lhe cunfessii ,, seu amor
e a :a:.i submissão, lornnu a vol-H —
eis rcK:i-:a io o seu sonho, r ella ape-
nas pede-lhe um belju na fronte,
porque o seu amor (¦ muito j,urn.Prlnzivallc. porem, è ameaçado pelaÜepUblIca de Flureiiru, que lhe teme
;i, dictiiilura. \'aniiu, conimovlda porlü-it.. amor deslnteressadu, ufferoce-
lin uni refugi.., em Pisa, que cila
iicubn ii. salvar.

Viinii» vuliii a. pisa, irazondu cm
ruit cumpunhla Prlnzivallc. Ií' rece-
hldn. .¦,.ui ncelaliiai;rtes do povo; diz:• OuHlu que vem pura como pnr-tiu. Cuido recusa acreditar, porque,se Prln-jivalle traiu Kloi-cm-a nor um
simples beijo na fronte, O por-mie ns dois su entendem. Delxau-
do-se p var p.io seu odi
entregar Prlnzivallc á
quamlu Vanna. para salval-o. men-
te. Sim. Prlnzivullu a possuiu, massó n el'a cabe vingant-a. Manda fe-
chal-o num calaboueo, .1
a chave.

Nesta parle apparcco
trágica nu ilesdobruniciit
«onalldiidu de Viuinsi. Cn
riilo não comprehendcsse o i,,,.- ||,edizia, a esposa, surdo nos .seus pru-loulou de fldelldiidc, olistinando-scem julgul-ii pulluidu, quando ella
volta intacta, cila, su translormii einventa" a mentira, para c,-LStigal-u,
rcconhecciido-o Indigno deliu.

Marco, pae ile 'Guldo. vellm hu-iiianistu, que applaudlru. u Idu de
Vanna au acampamento inimigo, ap-
plaudo • lanvbem agora a sua. cnn-
dueta, porque compreheiideu tiniu.A ubsllnaqâu dn filho parece-lhe detal sorte condcmnavel que lamlieui
approva u n,ite. do Monna Vnnna
com Prinzlvullo, o ticu verdadeiro
esposo.

lüssii transformaijão da mulher,
ja. conquistada nela abnegação dePrlnr.lvullc e nos braços delle urre-
l,ies:-:ail.i pelu cólera de Cuido, é
palpilanlu e comniovedura. Fogem
ambos: foi um mão sonho que se
dissipou: n felicidade ia começar.

Se qtiizessonius mcnclunar us pon-tos cm que mais nu evidenciaram us
dotes 111-tisticoM'dH .sra. Piorai, mis
veriainns mi dirriculdaden. Km iodo
o iiegunflo acto. Iiicoiitestavelmcnte
o muls bem feito du peca, e ainda
no terceiro, em que a intensidade
drninallcii mais se accentua, a sra.

OS NEGÓCIOS
NA ALLEMANHA

Embaraços criados pela des-
confiança

(tloiiuiiunlc.uli, dn Cnititl Prt1-*, jior
ürde Kjcyscr)

BliPuLIM, junho tf. P.) — A
Culta dc confiança geral embaraça
toda «, vida do negócios do paiü.
ilssc estado de espirito foi criado
pela má appllcaçàu da "Geochaeit-

tsautelcht'', <iuc c uma lel destinada a
evitar a lallencla de casas comnier-
clues, mie, por motivos tronaltorloa
não sc cncontl-UHCiri em situação de
íazcrcni face a seus compromisso.-,
o que ficavam afílin protegidatí por
unia moratória privada.

'Numerosas firmas oc agarraram a
esla ultlmu tíbia dc salvação. Ao
inala leve slgnal dc difficuldades
passageiras cllatj invocavam a "lis-

calizaeãu do recebedor legal (tradu-
cção approxlniadn dc Ocachaoftsauf-
tílcllt) . A applicação du lei era rccltt-
mada nãu raru por firmas que não
desejavam vender os seus artigos re-
Cclando a queda dos preços nu dc-
<.¦ur.su dua ücua ncguciui-.

Pela vuz dos seus peritos, us ca-
maras. de commercio declararam que
a applicaijão dessa lei só se JUbilfi-
Cou om muitu putloos ea^ub.

'Todavia, tal eomo t^e apresentam
os l'»ctos, ii gmnde u numero do
tirinKH sob o regimen da referida lei.
Não ii possivel determinar-se o seu
numero exacto. *.:«Lo não se possuir
estatitítica geral do paiz a'respeito
e estar tuda a vida de negócios en-
vulla cm véo impcnctra.vel.

Bm couíwtueneiu dlEsu ninguém
ousa uunseiitir créditos, qu<ir em di-
uiieiro iiucr em mercadorias, cm ia-
ee du receio dc que a lodu monicn-
Lo <i devedup uoua invocar i moralo-
ria e 1'urta.r-su an pag.imentu tanto

diiiiuellu ([UO

A MALÁRIA
NA EUROPA

i» ¦¦¦ am— —¦

Uma iniciativa da Liga das
Nações

(Comninnicadn ita Inlu-il Ptcjs, por
llcnrj' Wood"

GUNKBRA, junho lt. P.) — A
nuva Coinmissdu PorniRiiontc de i umpliaraaii Carxiio. arjentln
Saude Publica, da Liga dus Nações,
decidiu emprohonder u luta contra
II lualuria na lluropa.

Desdo a teriiiinaçàii da gUCI'1'H,
essa iloentu fizera rapi.lu progressoftn vários paluca, c a Comiuissiio ln-
lernacional da Liga vae procurariloiuinul-a, empregando tudos us rc-
cursos,

A com missão iniciara a campanha
fazendo um estudo aprofundado da
doença, Incumbindo dessa mlssãu
diversas liotabllldades médicas, c
em seguida procoderA ãs Investiga-
çües minuciosas nos paizes onde a
malária exlslu Bctuiilmeiitc.

An mesmo tempo a comnilssão in-
dagarú sobre os siipprliiientos mun-
diaes dc nuiiiina. a bem da clllcaclii

ASOLYMPIADAS
A PROVA DB UUYN.TCVNl'-.
COI.OMBtlS, lü -_ a pro\a flnilldo law-tpiinlti, dupla, entre «onhoru.

loi g.lllhu pulllH M'IIS. Wills c Wlgili.
man norte iimcrluana»,

AS VKTOHIAS NO BOX
PAP.1S, lll iA.1 -- N„s (llv,,^.

provas dc, bn.\ do programma dn.-
OlynipludaB, hoje realizadas, depoli

já communlciimos, tn.
. dolíieiioy, camptao francos; Monde,

argentino, do technico Irlandez Payn-
uue foi poslii "l.nock-oiu"; Von Po-
ras, norueguez, de Pérsia, argentino,

A victoria no Mendoz causou sran-de- entliusliisníu, sendo o puglllsia
uvacionadu.amador

ToaNKiii de nox
PARIS, 10 '(A.) — Xo loreto

de bou das Olympliiiias, o íiorie-amcriciinu Molda venceu
Guartuccl.

argentino

ATnLKTISMO

 
••-••.. -,,, u» «m«in cjasHiticado cm segundo locar nda canipi nhu para combater o mal. prova soml-flnal. porém chegou oA cnmnilKHilu tambem sullclioii in- :Jexi„ |ucal. .,-,,,4, ,,,,„. „1!., 

cl
forma.jõcs da Orfi-Ureianlm, nina- '•*?!:.M.e.1""u ' "mint-d°-.

.¦.„.-, provas eliminatórias de ermmelro..; das corridas das Olymplailas,
o corredor argentino ""erlllu, 

foilasslflcado em segundo logar,
11

,ti jur
'Man

cllc vae bpreijoti,
multidão '

que tem

Norah
da per-

s como o.i capital.
1. 11 cec s taria rcducijàu no-:.
(uno nn opinião dos enten-

didoa será o único meio de dir nuvu
impulso .1. vidn econômica du pai;:,

e tambem prejudicada pela appllca-
i;ão da CcdchacClHaufirfclit c o "re-

stabcleclinentu" da crise ficou e^la-
ciuiiartu.

\tí autoridadea n.*i matcrlji im:».-!:)-
inam dn governo a jmmediaL.i rovo-
«ação da lei sediça cuja applicação
dc ueilhuni modo se justifica na prt-
aente tjitiiat;ãu. Fazem ullca ver <iuc
nai» títM*â jioíwivel euntar com u cm-
dito estrangclru, lãu necessitado pela
Allemanha, quando us próprios ca-
piíalistns altcniãos nãu uiitíaiu ar*
riacar-tíc.

miircu e Hollanda, onda a malária
fui virtualmente eliminada, assim
como dos paizes do sudeste da Hu-
ropn, omlc uetuulmento predominaa inalaria.

A iiiih-cnnimissão da Cunimlssãu dc
Saude publlcii, Incuiiibldil. de estudar
K iiiolesiia nus paizes onde cila gras-
mi, visitará a Vugo-Slavln, flumanlii,
ITUranla, Russln c Albânia, uue são
ns mições onde. a inalaria se manl-
lestn eom maior intensidade, seguiu-
dn depois para a Itulia, onde os me-
tinidos empregados paru combater a
inalaria encontraram (,-riiiule sue-
cesso. Após esses CStUlIllS. n sub-
conimissuii ii|)rCKClilari'i um relatório
contendo üh sua.s- ubsurvaiiõf.1.''.

Tjc po^st* dcst-uiE* iufornunjOcH, or-
ganizar-se-1'1 um plnuo para coinba-
ter, de uma maneira uniforme, u ma-
laria, o quul será communicado :t
todas us nações.

Cartas dos Estados
Camocim —- (Ceará)

nau nu vim
ubrigaduá
excedi ado.

OHSC

sair
Trio
and.

irqili
ile i

tone

Ií. li.

(Ciiniinuiiiiadi) rpiMiilur da Lnitcil
Pi..rsvs, por llcnrj' WikhI)

C.I'\l.;iJllA, junho (U. )?.) — A
Quinta, Assembléa Annual da Liga
lia.-: Nacòc-.H mu* 1'oi convocada uSto
niiiio )iara o dia l" de Hüte.mltro, «crã
-.i maior reunião in- furçus Interna-
fin:i;it-;, orga ni/a.rMi .: »¦ jur.S(i|ia lida -
dos que Irabailiaiii em representa-
enu dn Liga, utO agora realizada.

Além dus srw. Mae IJunald, Her-
rlol. c .Miifwilini. que aiiiiliuciaram u
pruposilo d; uVsislh' .1 sessão deste
nnno, casu a situação poiiticu dos
differcntes paizes o permitlir, c sem
falar nu principe TaiTari. regente da |
Abysslnlii, quo lambem vao compa-
recer, virtualmente todas us institui- I
ções uneimiacs e Intornacionaes dn I
inunde que trabalham n favor .la
l,!g] enviara., ilelegaçfies afim dc j l'(!'" In-ipectoi* da Ij-idcalização de
iicoinpaiiharem us Iriibalhos. jCeneros Allincnticloci foi designado o

lüiimuuiilu us delegações officiaes 1 medico veterinário dr. Krauciscu
prcsenLcs i'i Assembléa reprc-sentain |Ca-ncio de Poules Netto para servir
us respectivos governotí, ua òulrti

0 director sanitário interino
do matadouro de Santa

Cruz

Sabemos que u chefe da estação
| do Telegrupho Submarinu de Furta-

j leza iraiisinittiu au superintendente

I ahi tiiii podido da. .\»s.su".'ia<;fiu Com-
merclal destu cidade, .acompanhado
dc importante demonstração de ser-
viço tolegraphico do annu passado
com a expedição dc oito mil qua-
troecntus sete 11 tu c tres (S.17U) to-
lcgrammas e recebidos doze mil seis-
centos c quatru (12;6U1) para u pos-
sivel estabelecimento aqui dc uma
eatacjüo datiuellu cnipi*oaa, visto ser
deficiente u serviço do telegrapho da
estrada dc ferro, excluído esse meio
dc coiumunicaçãu que, além dc che-
gar aqui quasi todo estropiado, é

cau-

A população dc Camocim mostra-se
satisfeitíssima com mais este uiellin-
rameiilu feito u expensaa dn Prefcl-
tura Municipal, sob a gestão du pre-
leito coronel Francisco Nelson.

— Promovido pelo:; hrs. rtayniun-
do Mendes d. Souza, |.'rancisco Tre-
via. e Francisco Mcnescal Carneiru,
rcalizurain-se na matriz desta cidade
solemne.-: exéquias um suffragio da
alma do mallogradn jornalista Sn-
braleii.Ho Uoulindo Barreto Lima,
barbaramente fuzilado 11.1. cidado dc
Sobral, tendo comparecido
acto grande ntiineru de amigus du
aaudoao extiauto «: entre ".i ii-jac;
notei Antonio tínsakill, euronel Nel-
sun Chaves, prefeltu municipal; Ma-
noel Saldanha, dc F.rittu Jnnior, \1ay-
inundo Mendes de Souza, dclegadu
dc policia, Cizeas Pinto, presiden!e d.i
Câmara Municipal; PVanciscu Menos-
cal Carneiro, Francisco Trevla, dr.
Lemos Duarte, Themistocles Navar-
ro Lcitàu, ,Io.sê Maximino Araújo,
Jusius dc Carvalho, .lusé Scverianu
"Murei, Jnllu Ciceru Munteiro, eonta-
dor da Kstrada de Forro, Joãu Ba-
plista da Ponte, majur Antonlu Por- j
phirio da Poule. eoruuel Jusé Phllu-
delphu Pessoa de Andrade, capitão i
Muurcl Dias Macedo, vereador mu-
nlcipal; cur. Vicente Aguiar 11 José
Maria Ncgreiros, vereadores munici- I
paesiTohlas Navarro, pela Associação
Coniiiicrciitl. muitas famílias e diver-
sos outros cujos numes me esca-
param.

(Ho correspondente)

*^^**'l**,»-^***«^**'N»*S»**wi1»*s^»v\rf1w"

0 secretario de Estado Hu-
ghes na Inglaterra

SOtTHA.ViPTliX. |Q ,.\.i .. ,-,
sr. Charles Hughes, secretario dM>-Indo nurtc-H.iuei-Ieuno, chegou hoj» ,,este .porto, vlndu de Nova Vork.

-S. e*". ini recebido p»ios repr»-
MenlHiilcs do guverno inglez, du cn-
bai.MXdur dn seu ]ia.lts em Londre.i,
e membros du alto commercio, e «r-
gilill lliimcdlalanienlc para annel'1cidade .

Os Jornallslas uue ,, abordaram
«obre n objedu de sua viagejii, nãu"btlvrram qualquer Informação d-s. ox.

0 TRAFICO DAS BRANCAS
'l' sr. Bascom Jnhnsoii, que ia/

pane d.i cumm!cfnnu encarregada
pela Llgu das Nações de tomar co-nheclmentu cm ledes ns paizes da.legislação, proec-íos n mais traba-
lho;] . 'in,-»rMH|ilrs .". i-^iiross.**!.! ,j.*t«ilmmudii "l'i-.i,f:e,i d,, brancas',
aciinipanhadu d., :»ni «ecretario, ,«<
teie, boje, em casa dn deputado A'-ber;,, Sarmento, presidente dn
inlsFãii de Diplomada, nflm de\ it-,. sobre ,1 nosumptn,

'' dr. Sr.rmriitu, nu,- foii i> ro'atn.-
du parecei, que wniu d. hnse psr.in dlscussiin ilsi ltd dr ¦>;, de setem-
brii de uno, fomeceu au -.,-. John-¦ nu Iodou us 1-Hclai'oclmentOft, tolhe-iu.- e leis brasileira;-, relativua á, jna-
turia .

X.i eunfero
ssc ! prceenlante da Liga

j poz as .-ann idéas -si
\ '«te legal . pressa,,
populaçãu."

eom
oil-

l\ilP 1 •nm n ri-
das Xo^dotK, ei-

ibre n jionto do
doa tra.flcantíti

Pierat emodonii c empolga pela ex-
leriorizacão ilo sentimento, pelo brl-
lho que imprimiu 110 seu jugo.

Quando, na tenda, nu segundo
acto, Prinzlvullo narra a Vanna
uma scena da infância, em quu fu-
ram ambos protagonistas, com que
caloroso affecto. mesclado de ser-
presa, ella interroga:

— Cétall. un ení.ini blunil, nom-
mé Cinneíl  Ks-tu (Jiancilu'.'

A distineta uctriz, que é uma bel-
In figura de mulher gentllisstniu,
foi intelligciilementc'Secundada pc-
Ins outros artistas, D sr. Ühurlall , ,
ÍPrliwlvallB) é un, actor ,1c lucre- ««"il*""" l-'"»1 Srt*»(-U de,llc"'il'
cimento, que encho a scena, sabeu- sandu relevantes prejuízos ao cum-
dn dizer, eom bello jogo physiono- ln0rciu. Camocim, sendo o primeiromico. 1 "oulto ao nr. jjt.ei-11 o papel
,'ie Uulilo, que ollo desempenhou Portt)

pae

o TEMPO
Previsões d,, Boleiini da Him-iorinile Motciirologla para o ix.i-lodu dc1» horns di, di,, mi .,„-. ,s ,,orl|!jdn dia IU;

Dislricto Federal o Ninheror 
lenipu: l„un: tempera tura: noitemais iria; em iisccnsãu de dia, commaxlinii entre i:,.tj ,¦ l'7.u: venios:
nurmaos.

Kslnilu dn lü,, .. Tempo: bom,salvo 11 leste, onde dc Instável, pas-sara .1 bom, Temperatura: noltomais fria; em ascensãn de dia,
Nula — As previsões s, resentem

da deficiência dn servlçu telcgrnphl-
eu dn .sul du |i;iiz.

Ksiado.s dn sul Tempo: bom,
salvo nu liltoral, onde «crã instável.
A temperatura declinará. Ventos dcsul a leste,

NOtll - Não pieie;ias us provisões par.-,
neles. ;,,,r faltarem
necessárias.
PAGAMENTOS

TlioMiurii Nacional — Na PrimeiraPagnrioriii d.. Tliesouru Nacional se-'ruu pagas amanhã as seguintes Ce,-lhas: Miintepln da Vi;,.,;;";,, , ,\ ., K,Prcfriliira — Amanhã serão paça;;as seguintes folhas: Adjuntas de õ1
neral chefe da 9." Regliu, muiií»,-. I memaré"'''--A 

° R; P,-*"'Cf!R"r,!H K^
cum séde neste Ratado, mira conser- 

'

Rio Pardo
Sul)

(Rio Grantlii do
nlndn ser fei-
is demais Ks-

i luformaçúcíi

O município aeaiia de reformar
sua lei eleitoral, niolrinndn-a ã fede
ral e cum as IllndiflcaçOes das clau-
sulas da Paz. eln Pedras Altas,

Km a nolto de Ti do correiue u ea-
pltão Granja, actual conimiindante du
lu." Vi. C. I.. recebeu lu-rlrm ,],, ire-

'Promovido pelos deputados te-
deraes Manoel Duarte. Américo Pei-
xoto e Jua-quini de Mello, e us srs.
Oswaldo Paixão. Mendonça Pintu,
Izalae Froia Cavalcanti c Balthazarj
do Oliveira, realizar-se-á na pruxi-
ma terça-feira, ás 11) horas, na pra-
ça Martim Affonso, cm Nictheroy.
uni grande comiciu pela legalidade c
i]c prot estu contra o movimento s.--
dicioso paulista.

O sr. lzaias Frolu fálarú em nu-
lho du Ct?ará. c os ilomais oradores
pretendem píofligur a aggressãu ao
Estado "leader" da "."tepublica.

TKI.KGKAMMA UO DEPUTADO
.IClilO PKKSTI2S. DK ITA-

Pt-Tl.VINGA
ü presidente da Itepubllca recebeu

0 seguinte telegi-amnia ¦ de Itapeti-
nlngii,. no Estado de S. Paulo:

Itapetiningu, is — Communleo a
v. ex. nue todo o interior ,1c sàu"Paulo se organiza e resiste invusãu
dos sedloiosos. Fir.enms itapclininga
concentração patriotas para restai'-
ração du legalidade o defesa das au-
toiidndes da 1'nião e' dn listado,
mantendo urde/n « rcglincn. Nume I
do v. ex. acclamado auiliiislasticii-'

vcrproscntnm n^suciaijuecí o a opiniin.1
publica dos varies paizes de onde
provam o u-i dois elementos eom-
binados darão este anuo uni exce-
p.einual ímpeto au desenvolvimento
da .Liga,

Como usualmente acontece, ns his-
tados Unidos, embora não pertençam
á Diga e nãu tendo delegados offi-
claes presentes ú Assemuléü disporá
de maior numero dc delegações não
officiaes c dr representantes das As-
soeiaçõee da Liga que qualquer ou- I
tro paiz. 1

As diversas organizações america- '
nas que manifestaram a Intenção de
manter delegações em Genebra du-1
rante a duração da Assembléa são: i
o Conselho Federal das Egrejas d<: |
Christo, a Associação Não-Politic.i j

da Liga das Nações, a Pundaçãu pela
T-az Mundial o
liiica l*,xtcn,i.i. .

Além disso, os listados Unidos te-
rfio representação por intermédio d '
varia:' organizações interna cionaes
ás quaes varias associações america-
nas pertencem.

Talvez, y muis importante dessas
AssueitiçÒes 1 a União Intcr-paiia-
mcillül', que fui nfflcialmeutc con-
viduilu pelu Senado Americano a rea-
lizar u.n Congresso 110 anno de lllII5
liútí Lst.-idos Unidos. iícpreseiila
nctuíllmènte a America dò Norte
nessa organizaçã
Burfuií.

.•umu encarregadu da dlrecçfiu tjiiul
tarin dn matadouro ne Santa Cruz,,1
nn impedliueiilu du effectivo, que foi
postu á dlsposiçãu du Ministerlu da:
Justiça, i

com calor. Nu papel de Marco
de Culilo. tivemos, mais uma vez.
.. prazer de applauillr o .sr. Lugne

j Poe.
I A y;!\, fierat, nue tevo a genli-
I leza de dedicar ¦• twpectaculu aus
I ebnínlstiis que delia se oeciiparani.

1 foi muito npplnudlilii " teve multas•"•"¦i-l;*:' ivüi-jiip-i, pri nel t)(i.meuto

lt. Tt.

assistir á Assembléa d.;i Liga da.i Na-
Cuetí este annu, a União Internaeio-
nal das Asvioclações da Liga das Xa-
ções que acaba de realizar seu Con-
grosiso annual em Lyãu.

A União compõe-se de represen-
tantos das diversas sociedades da
Liga das Nações em quasi tudos os
paizes do mundo. Incluindo, vários
que sãu membros da Liga, como os
listados Unidos, Allemanlia e Rus-
fia .

A Uniãu a:
jbre defesa

out o u*.
mutua,

lho da l.ie-t I
¦urinainentu,! '*:'

Renuncia de um deputado
arirentino

i:l'l'XOS A1TIUS, pi iA.j—-Cons-
ia que o depuiado socialista Gon-za-
lez Iraiutlln renunciará seu manda-
tu pm- estar fundamoiitalmente cm
dissidência com seus córrellglona-'.•in.-'.

Um cruzeiro commercial ma-
rit.imo allemão

1:1 (A.) — Espera-se
vinda de um navio-

isu prum-
• de sedi-

de

! ANT] A GO.
'•/emento a

Associação de Po- etc, e reeuinnieiiila ainda, mais am-
| pia. actividade cm questões tambem ;"--

dc interesse geral como a das repu-
rações e dividas hiternacluniics. A
União manterá n sua Coinmlcisãu
Executiva em Genebra durante todo ja AssembMu nHin de oontíorvur-s !
em contacto com o trabalho da Liga. j

Finalmente, a Federação interna- '
eioiTil Universitária da Liga das Na- I
ções, tambem assistirá, á. sessão da !
Liga das Nações.' bísta o.-gatiizaeá.. j
que foi lançada nn França pelos gru- j
pus da Llgu das va riais universida-'

o sr. Theodoru il. I des, estendeu-se rapidamçnüjr aos
Outros paizes, especialmente nos Es

posição a Valpurulso c outros pur-
chileno.-1, enviado por industriaes

aliem
meri

tei para'anos. portos, sul-

A União lnler-pai-lameiilar tados Unidos. Allemanha. buissa ei
cará a sua Conferência annual em I TèhecoJSIavuquia-, A Internacional
Bèrnáqio dia 11 de agosto- • próxima j Vfllvereltnria conservará uma Com-'f
devendo suspender 06 seus trabalhos m'issão cm Genebra durante a As-
nu d:-i -S do mesmo mez. A Cònfe-1sombléa afim de receber grupos de |
renda fará uma visita official ao|e«tudàntes das principaes universi- 1
Secretariado da Liga das Nações e rflades do mundo o pòl-os em. couta-1
nomear;! uma commissão que ficará jet0 L'on' os trab.-.ihos da Ligd.
e:.i Genebra o-ácunipanh:irâ os tra- Os membros'dá Liga alimentam lilialhus_ da Conferência durante toda eon fiança dc.quc deiido a es»c*sra!i'-
n sessão. ide apolu geral, a Sociedade ilasJN.i- ,.~lj;uc em Importanein intc.-naciu- ções adquira ctSte anno maior pr

organiza..-õe.; que Vau I tigio, forca c influencia que aulcs1-.1l entri

TfRO SUÍSSO
I AMPUONAll) DE TiitO

AARAX, Sulssii, lü 1A.1 — Foi
iniciado n e..i]i|i.aouiitn federal dc ti-
ru. cummemurutlvu .1... Cciitcnarlu do
primeiro campeonato'.

Apresentnrani-sB- mil competido-
res, entre ns quue« se acham atira-
dores brasileiros, argentinos •• nor-
te-ameriecínos.

0 parlamento canadense não
é pacifista

LONiDRES, 1D (A.i — Telegra-
phum de Ottawu, no Canadá, <iue o
Parlamento",iqçal rogeitou por Vü vo-
los eunlrit, li. a moçfio dc miss M.ic
P';:.-.:i. iK-puíadu pacifista, sub
iiupprcjíàu ile lOü.i.iOO bom
ofrcetivo doa
Unido.

iorvido pela Estrada dc Ferro
Sobra! cm considerável percurso, ser-
ve dc entrepostu a grande parte dus
Estados du Ceará c Plauhy, possuiu-
do continuo desenvolvimento o eon-
tando cum a agencia do líaneu du
Brasil, além de outras diversas ugon-
cias de vapores, innumeros estabelo-
cimentou commerciaes.

Extranliavel é que até agora o go-
verno uão tenha feito u assenlanien.-
tu de uma linha nacional, deixando
un desprezo tim profuso serviço tele-
graphico a cargu aumento da Bstru-
da de Ferro de Sobral, que mal pude
attender au serviço da administra-

! cão. O commerciu, confiante, aguar-

I da a solução desse importante as-

| sumptu, ura confiado ao Telegrapho

| Submarino.
: — Será inaugurada nestes últimos
! dias a estrada de rodagem de Canio-
' cim a Mucambo, construída a cx-

j pensas da Prefeitura Municipal, sob
1 a direcção do nosso bemquisto viga-

1 rio padre José Augusto da Silva. A
1 rcierida CHtruda, nue wo achava, eom-

I plctãiiieiito Jaiunificada, acha-se

j quasi concluída, sem nenhum auxilio

j dus govcrnpa federal ou estadual,

I'visto 

4uu u ániÍo'aü*aáàdõ\ o yovorjio
federal gastou .*,:':"fi< 1.?u01'. na mes-

I 1:1a. nada se aprovcilundu presente-
j monte, UA'Yid'i a má dirt.V';ã'j du .sor-

¦ ,1 1\ iço naquelle tempo.
Tanto assim é que u-pajrc José .: . , tonio Regai. Tussfano Valente

(Augusto, na uirecçao do serviço pre-1 jre josí simocs.
sente tem procurado afastar-se da' Presidiu a sessão o padre .1

vai- essa unidade em rigor
pliilün nor ba.ver principi
cau em .S. Paulo.

— Nãu ba niais nenhum caso
varíola mi varicella nesta cidade.

'is poucos casus que tivemos fu-
ram trazidos pur surleados do nu-
tros pontos dn lOsladu.—•Os candidatos a Intendencla Mu-
nieipal deste municipiu sàu peioPartido Situacionista ú dr. Pedro
l.lurba e pelo opposlcionlsta. u nego-ciiinte desta praça Arthur Falken-
baek. Furam reservados a minoria. .'!
vagas nu Conselho Municipal.

(Do correspondente).

Santo Antônio do Imbé — (í .io
de Janeiro)

Conforme fura largamente noti-
eiadu. realizou-se a festa em louvor
du padroeiro dn logar. Constou de
jogo de football pelos tennis do club
meai U.nião FciOlball Club. ladainhas,
leilões e missa.

Sc bem que chovesse quasi tudo ,,
dia. o povo não deixou dc applaudir
nn festejos, nniailamentc o leilão, queesteve concorridissimo e. terminou
por esplendido baile.

— Foi snlemnemeiite inaugurada
a Caixa Rural de Sauiu Antônio du
Imbé, tendo comparecido á reunião
avultadu numero de pessoas qu.:applaudiram enthusiaüticanientc a
grunde e benemérita instituiçãu, Em
seguida á inauguriiçãd us sócios fun-
dadores ucclamarum a primeira di-
rectoriu c o conselho fiscal para a
primeira administração, que ficaram
assim constituídos:

Dlrcctoriii — A.';;,,nio Machado
Botelho Turres, presidente; Álvaro
da. Silva Freire, secretario: Antonlu
lgnaclu dn Silva, thesoureiro; Adh:-
mar .le Azevedo. '.'" secretariu; DIr-ceu PersaI, contador.

Conselho riscai - José IJonto
f-riuici.. Pcdl-u Fr117.au Martins
Schwarlz, .lese Caelauu Nunes. José
Pereira Je Vuscuilèollus. .luftu Ma-
nuel ua Costa., Quintino Suares ea
Silva. .V.iT.aro Lopes de Sá. l.suac An-

, tonio Je Jíorues, Manuel Joaquim da• Rocha. Melchindes da Rocha Neves,
Manoel Fernandes de Azevedo,

nlcipal;
Ferreira

"Lyra
letras 1

"Rapl
de Assis

Titulados du Tlieatn-i Mu
Instltutus Joãu
Vianna.

- Ailjuiiliui de
e .1.

Asylo S.

\lfrcdu o

1" classe,

Francisco

CORRKtO
i-lsta reparilçãu expede

seguintes paquetes:
in,i las iie-

¦ar-
0 o

Ho.ti"Commandante Manoel I.unreneo",
para. Dois i:ins, s. Sebastião, Santos.Paranaguá, Cinanén ,. Iguape, reee-bendu objectos para reirisirar ale a:-"1 horui-f, impressos nté ás II.las para o Interior nté ás I í""ni porto duplo até ás IL'."Ilaiiiiba". 

para Ilhéos, Huhia. oAracaju', recebendo Impressos até ás. horas, cartas paru u interior aténs <..-to <• e.iin porte duplo até ás X.•Itttu bn", paru Rabia e mais por-los du Norte até „ Pará, recebendoobjectos para registrar até hs IS lm-ras, impressos .¦,;,'• ás 10, cartas para.o Interior iilê ás 111.30 c com pnrteoupln até ás ÍO.— Amanhã:
: "Itapcma", 

parn Santos, Rio Orail-
! 

'"• 1 '.lotas e Portu \legre, recebeu-
; du ubjoctuK par., registrar até ás 17
; huras dc boje o. impressos até ,fa1. cartas para u interior atê ás T.tiO
í '' '"in porte dUpi0 Htt-, às s hm.ai' uo amanha."Mendoza". 

para Dafcar, l.as Pai-mas Almeria, Marselha e Oenova.iec.ebendo objeetua para registrar aténs 1, horas de bojo e, Impressosa e as , c cartas mé á .; íl horas, deamanha.

LOTERIAS
P.osumo dns prêmios da Loterialu Capital Federal extraída cm 10orronte:du
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An-
lia-

estrada velha traçada pelos empre-
gadus federaes o a veiu fazendo por
unde nunca transitaram engenheiros,

! i faltando somente um kilometro para
r*. !-ll I ¦ '

exércitos dc 11 ei tiu sair cm Mucambu.
ciisto 1:500Í000 cm

tão tende
-ido este :

ainda
erviço,

use Si-
inões, vigário da paroohia de Santa
Maria Magdalena. que fez unia cx-
planaçâo completa e minuciosa du
fim a que se destinam as caixas ru-
raes. demonstrando ao mesmo tempo
cer lambem urna instltuiçdu de ca-
racter religioso.

(Do cf.ric-ixjiidciitc.)
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