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UTILIDADE PUBLICA

Mostra-se u Camaru interessada
pelu definição 'ila "utilidade pu-
büca", dignidade até hriju confe-!
rida a umu Infinidade de associa-'
üões, sem quo se possa saber quaes
os onua u quaes as vantagens que
delia decorrem para as iusütul-
«òes quo 1 lif* mereçam a outorga.
Diversos projectos, nesse sentido,
tém sitio aprosontartos au Coii-
grosso, sem quo algum haja lo-
grado solução até a 'presente 

data,
e, agora mesmo, quando o relator
offerece substitutivo «a unia propo-'
slçSíJ^etfm lul objeetivo, a cum-
missão do Justiça ainda não quizchegar a immediato ucoordo.

Não sabemos, desfarte, ae o as-

preliminar do quo todas us Inicia-
Uvas, do qualquer legislador, to-
riam .prazos fataus paru coitfp)*.*-
tar-3o, nenhuma podortdu ficar
som aoluçfi.0, Indoflnldamonto, como
até o presento vae oecorrendo, ou,
anto o tomor das responsubilida-
des, preforlndo as camaraa alto u
baixa deixar de pronundar-se sobro
osto ou aquollo assumpto, ou por
simples dlspl! -nela, incompatível
com o senso dessas mesmas respon-
sabiildados attribuldas pela outorga
eleitoral, Bntrotanto, impõe-se re-
solvor a rospeito, e do modo pro-ciso o lnsophlsmavcl, meditando
claramente sobro aa conseqüências
em perspectiva.

Desdo logo, o substitutivo offe-
recido pelo rolator da commissão
do Justiça mereço reparos sobre
dois pontos d ti maior relevância
— a latitude com quo so estipula
cada uma das vantagens constantes
do art. 3", o a extensão do roço-
ulieciraonto de egual direito a essas
vantagens, por parto das Institui-
ções que foram declaradas dc "uti-
lidado publica", antes da vigencki
da lol, ora em elaboração.

«V isenção do impostos, de direi-
tos c du outros onua, a que a gene-
ralidade dos contribuintes está su-
jeitu, em geral, é um reglmen cujos
resultados têm Bldo altamente pre-
judiciaes á economia collcctlva,
como por vezes so tom constatado
ontro nós; embora as condições quu
a loi impõe, sempre ha melo 'do
fraudar o fisco, o quo não so da-
ria, so, por exemplo, fosso adopta-
do, antes, o expediente da restl-
tuição de quantias pagas om de-
terminadas clrcumstancias, de quo
documentadamente se -fizesse a
prova. No caso das taxas postaes,
dada a natureza especial desse ser-
viço, melhor se enquadra mesmo a
isenção do valor do sello, mas isto
doutro a limites e outras condições
pi*eestabokcld*is, a serem aprecia-
Jas por determinada autoridade,
restrlcções de que o projecto om
absoluto não cogita.

A gratuidade de impressão, un
imprensa Nacional, das publica-
ções de propaganda, destinadas â
distribuição gratuita, sem que so
determino a natureza da propagau-
da, se .somente a do interesse ge-
ral, se também a que diga respeito
á economia interna da instituição,
e, ainda, a juizo ou critério exelu-
sivo da interessada, não se afigura
de bom avisa, ou, antes, parece um
favor demasiado lato o perigoso.
Mesmo que assim não fosse, uão
devo o poder publico se obrig-.tr a
fazer aquillo quo sabe não lhe ser
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untos, do todo o ponto, so cvldeu-
cia Irreflectldo conipromcttor-so o
govorno a fazer a Impressão gra-
tulta do Illlmltado, o cortamento vo-
Mimoso, numero do publicações do
propaganda das milhares do lnsll-
tuições do "utilidade publica", exis-
tentes no paiz c ainda por virom.

O reconhecimento do direito das
actuaes instituições do "utilidade
publica" ás vantagens quo a lol Irá
outorgar está apenas na dependon-
cia do náo ae acharem as interos-
sadas "Incursas uo art. 4"", o qual
proscreve os motivos ante os quaes
as quo merecerem a outorga perde-
rão as regalias legaes.

Tres são estes motivos, separados
pela dlsjunctlva "ou", sendo o ul-
tlmo o que diz: "ou não realiza-
rem os fins para quo fora|n cria-
dus"; do fôrma quo uma sociedade,
que nada tenha do utilidade geral,

mas quo haja obtido a classifica-
ção anterior á lol, o que ainda con-
tlnue a realizar "ba fins para que
foi crluda", estará perfeitamente
apta a gosar todaa us vantagens
conferidas ás demais instituições,
doclaradas do "utilidado publica",
nos termos da legislação cm per-
spectivo^

O quê parecorla mais razoável é
quo a lei autorizasse uma rovlsáo
das concessões anteriores, só reco-*
nhocendo o direito ás vantagens lc-
gaes em favor daquellas que so pu-
zessem de accõrdo com as dlsposi-
ções a vigorarem, para cujo pro-
cesso se estipularia um prazo con-
vonlente. Seja, porém, como fôr,
preciso se faz que, afinal, fiquemos
sabendo o que são "instltuiçõos de
utilidade publica", quaes os oaus
que sobre ellas pesam e quaes as
vantagens que lhos são outorgadas.
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possivei executar, e^a especi... se
at!;,-: nessas c udições.

Quando diversas repartições mun-
têm imprensa própria, porque a
Imprensa Nacional não dá vusüp au
serviço que lhe é confiado; quando
o Supremo. Tribunal, a Prefeitura
Jo Districto Federal e outras acti-
vidades officiaes contraiam com a
industria particular a divulgação
até do seu expediente normal;
quando os relatórios dos ministros,sunipto será, afinal, esclarecido, o | quo deveriam acompanhar, senão a

que, com toda a curteza, já teria mensagem presidencial de abei turaacontecido, se, decretando a lei da sessão legislativa, a proposta go-orgânica, reguladora do exarei- vernamental de cada orçamento an-cio do Podor Legislativo, do nual, levam annos a ser
que trata o u. 33 do arti-
gu 34 da Constituição, tivesse
Congresso Nacional estabelecido a I não so afigura nada razoável or

JVquello torturado, fantástico o
ardente espirito que foi Lafcadio
Hearu deixou-nos paginas aseom-
brosas, colhidas uas suas peregri-
nações através das mais exóticas
literaturas antigas do mundo. Dc
velhíssimo tomo japonez, o "Shin-

Cliomoii-Shu", tirou o prosador
yankee-nippoulco a historia com
que abre seu livro "Kotto".

E' a "Lenda do Yureí Daki", ou
cascata dos espíritos, que fica perto
de Kurosaka, na provincia de Koki,
ao pó da qual se encontra um pu-
queuo santuário, Shinto, consagra-
do á divlndadu local, "Takl-Dai-

myojin". Logar inal-assotubrudo, di-
riamos nós.

Certa noite de inveruo, numa fia-
ção do canhamo próxima, unia Asa-
toriba, faziam* serão mulheres o ra-
parigas. Trabalhavam conversando,
coutando historias, sobretudo do
almas do outro mundo. Davam-lhes
estas aquella sensação quo o escri- j pelas outras, quando
ptor classifica "o prazer do medo", i que era o momento

so-1
ao
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I

publicados,
I por deficiências ou accumulo de

o trabalho ua Imprensa Nacional —

Do repente, uma tem a idéa de
desafiar quem seja capaz de ir
slnha, naquella noite invornosa
pé do Yurei Daki, celebre por
pariçõea pavorosas. E todas
fiandeiras logo promettem dar o ca-
nhaino que fiarem durante o serão
á corajosa criatura que su aveutu-
rar a ãpproximar-se da cascata.

C-Katsu' é uma bôa mulher, que
trabalha com o filhinho pendurado
ás costas. Pobre, fica tentada pelo
ganho reunido do todas as Mandei-
ras, o propõe-se á empresa. Deve
trazer, para prova do que lá esteve,
a caixa de esmolas, o "saisen-ba-
ko", que está deante du altar .Jo
pequeno templo do Yurei Daki.

0'-Katsu' parte, com o filhinho
ás costas, apressada a leve, na
moite «silenciosa. Atravessa a rua
dosorta da aldeia, pussa pelos
arrozaes gelados, toma o onduloso
caminho quo se perdo entre as col-
Unas, e já ouve o surdo estrondo
da cachoeira. Emfim, avista a alva
toalha das águas espumantes. Seu
rumor alrôa os ares. Chega-se ao
santuário. Esteado a mão para a
caixa do esmolas do altar. E, do
repente, uma voz mysteriosa, tão
forte que domina o fragor das
águas despenhadas:

Oi! 0'-Katsu'-San!
Mas cila tinha muita coragem.

Dominou seu susto. Apoderou-so du
caixa o voltou para a fiação. Hefez
u caminhu silencioso c glacial. Eu-
trou ua officiua, recebida com gri-
tos de sympathia o admiração, mos-
trou u todas a prova de sua auda-
cia, o ia apanhar o canhamo fiado

so lembrou
dè dar do

mammar ao filhinho. Pediu a uma
velha que o retirasse de suas costas.
E esta, ao desfazer as cintas quo
prendiam o bebê, disse:

—Estás toda molhada, 0'-Kutsu'.
E, um instante depois, gritou:

"Ara"! E' «augue!
Então, toda a. §ento accorreu,

desfizeram-se os laços das faixas, o
viram que. a cabeça da criança
tinha sido horrivelmente arran-
cada!

Essa historia, quo rapidamente
resumimos, é, na verdade, horrível,
faz arrepiar. Parece, á primeira
vista, criação peculiar ao espirito
japonez. No emtanto, não 6, apesar
de sua bizarria, tão exclusivamente

oriental quanto se possa pensar.
Eacontro-a no occidente ouropeu,
«om poquenas differonças. Adolpho
Orain roglstru-a uo •."• volumo du
sua obra sobre o folk-loro do depar-
tamento francez do llle et-Vilainc,
Bretanha.

Ha, numa ravlna ínal-assotubra-
da, um roblo secular, sob cuja ra-
maria Satanaz marcava entrevistas
aos feiticeiros seus compadres.

Numa noite do dezembro, em
pleno Inverno, na herdado próxima.
as mulheres e raparigas faziam se-
rão, fiando o contando historias de
arrepiar couro o cabello, a propo-
sito de almas penadas, lobishomens
o quejandas apparlçõcs. Um dellas
mostrava-sa incrédula e duvidava
de tudo quanto contavam. De ro-
ponte, excitada, disse:

— Pois vau até o carvalho do
diabo, e, se clle estiver lá, que me
carregue!

Levantou-se, largou ' o fuso o
saiu, ligeira, para a noito gelada.
Caminhou, caminhou pela ostra-
da o pelo bosque, até a ravlna ondo
su erguia o famoso roblu secular,

As fiandeiras esperarain-n'a, em
vão, até amanhecer o dia. Ella
não voltou. Foram á ravlna, up-
proximaram-se da arvure. Ao pé do
tronco, havia farrapos do vestido
da rapariga c, num dos galhos altos,
a sua touea, ensangüentada.

Os elementos principaes dos dois
contos são idênticos: a conversa
das fiandeiras no serão de inverno,
uma que resolve affrontar o perigo,
a sua ida pelo caminho frio o si-
leucioso, noite além. O fim differe.
E, nesse ponto, o do japonez <5
muito mais terrível, muito mais
tiaglco. do que o outro.

Entro nós, corre historia pare-
cida. Afim dc passar o tempo, os
rapazes duma "republica" contam-
se mutuamente coisas sobrenatu-
raes. E' noite, fria e de vento. De
subitu, uni delles duvida que nl-
gueui seja capaz de ir alé o cerni-
terio o trazer de local determinado,
ondo ha ossadas á flor da terr/t,
uma caveira. O mais audaz delles
propõe-se ao feito o vae; porém um
do.s outros corre a esconder-se, por
outro Indo, no cemitério.

O primeiro penetra na necropole
silenciosa e apavorante, dirige-se
uo tal logar, apanha uma das ca-i
veiras e dispõe-se a regressar,
quando a voz fanhosa do segundo
vem de um grupo de cyprestes:

—-Nâo leve essa, que é de minha
mãe!

O rapaz larga-a e segura outra.• —Não leve essa, quo é de meu
pae!

Apodera-se do terceira.
— Deixe essa, que é a minlia:
Ahi os nervos do corajoso dia-

tenderani-so. Não: pôde resistir ao"
pavor. Atirou longe o craneo o dis-
parou a correr. Mas, «o galgar o
muro do cemitério, tombou, morto
de medo!

Os tres relatos approximam-se na
essência, o o segundo se approxima
ainda mais do primeiro, até na
própria fôrma. Ou todos tres pro-
manaram da mesma fonte asiática, í
oriental, vetustlssima, difforencian-
do-se nas migrações que tiveram
de soffrer, scyuindo rumos diver-
sos por entre os povoe, rumos que
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"Xão a viu? Eu a procuro liniulc-
lamente, ha louco tempo, e ninguém
me sabe dar noticias deliu. Rouba
ram-na, sem duvida, aos meus cni-i-
nlma e ao meu pobre ainor. Diga-me,
nfio a viu '!"

E o homem, em pôs mo haver dito
essa-» palavras insensatas, quo mn'sorriso melancólico o uma voz de-
bll faziam dolorosas, seguiu lenta-
monte, acabrunhndo, triste, a cabeça
uondlán para o chão, a meditar de
certo alguma coisa que o nou cérebro
doonto nüo poderia numa rosolvor...

Mn Instantes, apenas, eu chegara
ao Hospício Nacional, onde lá á procura do um medico psychlalrn, que í
multo meu amigo, quando fui inter-
polindo pelo desconhecido.

.\' salda, a mesma criatura, multo
joven ulnda, d., foições pãllldas, de
cabellos revoltos, do gestos quo ira-
iaiii clatumonto a sun insensatez,
(lesse olhar vago o sem brilho, que
caracteriza oa luueos, eom o so nos
olhos estivesse toda a luminosidade
da razão, acercou-so de mim, a repu-
tir a mesma estranha pergunta.Quem é? perguntei ao faculta-
livo, quando o monomaniaoo se atas-
tou.. Algum duente, talvez; excessos
de álcool ou de cocaína '.'

—Nilo, disse-me o meu amigo; osso
fi um caso pathologico Interessante,
de unia loucura pacifica o socegada
om que o enfermo vaga horaa e lio-
rns, n murmurar a todos as mesmas
palavras, como se uma aphasla exo-
lira lho fizesse esquecer o resto do
seu vocabulário, li' unia historia bem
trlsle a sna...

Conta-me essa historia; yustu
Immenso dc hostorlas lugubrcs c fu-
neroas.

Aquelle rapaz, disse-me clle,
sempre foi do compleição franzina o
delicada; rico, merecia doa avôa esses
carinhos, que mais o mais refinam
os temperamentos, o desacostumam-
nus ás vicissitudes da vida. A família
não o contrariava nunca, realizando-
lhe toda.-; ns fantasias o desejos; lo-
niiaiu. que alguma Iara fatídica per-
petuusso nelle ou deavarios da mãe,
que morrera demente em uni ináni-
comio. Em criança, as insoinnias, us
subltuneoa ataque-; de lagrimas, sem
um motivo justo, preoceupavam o
desohivíitn os entes r;i.rinhosos <iue n
viram nuscer. Moço já. lançado nessa
liberdade perigosa ijiiü de«friita.iii o.s
rapazes dinhelrosos, ,, existcnclti as-
semulhuva-se a um odon dourado e
maravilhoso. Um d ia, ítpaíxunou-se
delirantemente; talvez fosse o pri-
meiro amor, forte, tyraiinii.-o e lem-
peatuoso; a mulher or» uiiia dns cor-
ífZH.s mais festejadas naa rodas boho-
mias; clle- aniava-a com unia morbl-
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di en tidos, com umcurni: e de ospil-lto; que-ria-a rrenetlcaniento eni cada haustndas suus rOBpIrngõeu, de.soíava-n. emsonhes, oneolnvtn.ii em todoa ua ml-nutos dn sua vltla.
•Mas, cm amor, um umu o o outroa-ixa-ue amai-. JDlIa era mulher, obom codo, ao enttyrou do pobre apai-xonado, do seu amor hiimlld<>, o doluxo esplendido ume 0Uo lho dava emtroca das ntiua carlclas, B abando*noii-o...
-N noite, quanrlo ,,iio „ procurou,c convencou-so da lorrlvol vord-Kj«,teve uma grande erise de lagrimaa;chorou muito, com caso pranto on-trerortado ile solliçoa, quo vftin domnia fundo da iilnáa; agora, vivo es-

quocldo de Indo, triste <¦ inedltabun-do. u percuniur eternamente se nfio
a viram, a ella, a. essa muHwir quolnc íugiu í\s lernurna o o lançou para,sempre na inconsoleneiu dolorida daloucura.

Chornubnt do BKl'l*TO.

nem a paciência tf o saber de Jo-
soph Bédier seriam capazes de rte-
terminar, ou nasceu cada qual
no seu "habitat", próprio das
circumstancias locaes, produzidas
por essas coincidências aecldentaes
quo fazem eom -que no Extremo
Oriento o no Extremo Occidente
possam brotar lendas e I-aeoutos,
rimas o ficções de pensamentos se-
nieihantes, de faciu-s semelhantes o
de causas semelhantes.

João do NORTE

Matricula na Escola Naval
Um dos últimos números do Dia-

rio Officlul publicou uma enumeração
completa doa assuimptoa que fazem
partu do examo vestibular por que
pasaam ob candidatos á matricula na
Escola Naval.

Essa eiiunieracJi-, ucUiliia ponto
por ponto iodos o.s uufilioclinentos
uxigidoü uo exame, dando uaalm, ao**
intorcásudoa, acioneda de tudo» aquel-
les cm quo ho devem preparai-. Além
disso, ns instrucções de qui- ella fas
parlo contêm indicações i-o-brc o mo-
do por que eau formuladas as que-
stòcs, Coitos os o.xanies o iivrtliadoa
oa resultados.

Devidamente espalhadas pelo paiz,
c para Isso 0 laivo:; Iliautficlentc aua
simples publicação no "Diário Offl-
ciai", cilas concorrerão para qua
venha do.s vários Balados da Cnlão
unia porcentagem- ile candidatos
maior do que a ato agora verificada,
sendo quasi todos, como têm sido,
oriundos da Capital Federal. È' ver-
dado que parn Isso concorrem varias
onueus. sendo uma rias principaes, e
essa sem motivo algum lógico qui- a
justifique, n preíerenclu quu fi dada
aos cundidntbs proveniente.*: rto Cul-
lèglo Militar.

O dosconheeimònto, poré-m, tio
preparo que devem tor, iifugcnU
muitos candidatos dos Estados, lil
como n Escola ,..\'uval tem uni novo
regulanionlò, não seria despropósito.-
do que, com a parte relativa ao exa-
mu vestibular, so divulgassem profu-
samento us1 demais óxlgenélas relati-
vas .1 matricula nesse ostabelocl-
monto.
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LONDRES NO RIO DE JANEIRO
O sr. Arthur Bomilear. que nos

enviou o seu folheio "Bohemio", fi
um cultor du "humour" e. tanto
quanto possivei no Brasil, um en-
snista á moda européa. Ao sarcasmo
gaule-í e á chalaça ibérica reiine elle
as invenções faeeoiosu.s u amargas, a
coinieldado meio lugubre, o pessi-niismu sentiniental du um Storno,
autor que. como certa personagemde farça, fi a uni tempo João quo ri
e João que chora, so não fur antes
comparável a um gulzo sacolejado
dentro de uma caveira. Prefere o
sr. Bomilear, aos longos trabalhos
esfalfantes, u breve ensaio a queMontuigne. sabendo como sabia
tranaformar as palavras em crlatu-ras animadas, deu as honras de um
gênero literário aeduclur entre todos.
Nenhum outro gênero exprime mc-lhor a incerteza o a imprecisão davida, a falia de lógica dos factos, o
caracter fragmentário das noasiu
observações, u acepticlsmo inepirado
pela precariedade dos sentimentos
huinanus. Detestando o dogma o a
vaidade aítirmativa daa conclusões
Inúteis, o ensaísta differe doa dou-
trlnadores ineoleutes u limita-ao a
conversar cum o leitor, propondo-lhe a sua duvida, duvida de quem
quer crer, mus lamenta nau podercrer ainda...

Nâo fossem ua continuas viagens"
aa traições da saudo o as aventuras
impostas aus seus escriptoa, como
quando lhe furtaram, em Peruam-bucu, os orlgltiaês de um volume ao-
bre Oscar AViltlc ("E' tudo quantodevo ao Leão do Norte", oommontao furtado, cum uma ironia melaticô-
hea), e, provavelmente, teríamos no
sr. Bomilear alguém que fizesse en-tre nos algo de superior om mate-ria du humorismo. O ensaio philo-sophico ou siinpleamente artístico,
tal qual u conduziram Charles Lambadmirável remexedor de idéas.ironlsta que fornecia pilhérias aos
jornaes londrinos, a seis pence cada
unia, o escrevia aos amigos, de gra-
Ça, aa mais bellas cartas da litera-
tura ingleza, cartas que tornaram;
tantas intelligencias amorosas dellee Thomas de Quincey — quo eo-
mia oplo como outros pão e carne,
sujeito tão bizarro e vicioso quan-to Musset e Baudelalro,, seua tradu-
etores em francez — encontraria em
nosso patrício um hábil adaptador.
Infelizmente, neste escriptor culto e
sagaz, ha um deatino intellectual
mutilado o a adversidade o impediu
de dar-nos tudo o que elle poderiadar-nos.

Mns, ainda assim, o que o sr. Bo-
mllcar noa offerece 6 manjar para
gente- fina. Embora preoecupadoeom questões de philologia o mesmode eouiinereio. sabe elle ser levo, le-
vlsslmo, quando aborda os assum-
Ptos puramente estheticos, falando-
"os em tom de palestra, uo tom com
nuc falaria na rua ao primeiro co-
oheeido, exactamente como recom-

to mais amigo dos homens que dosautores. «Mesmo "refugado das ban-das allemãs literárias, por não que-rei- correr o pires", conserva o sr.Bomilear um amor ihdostructivel aoshohcinios quo conheceu otitr'ora, umPaula Xey ou um José .Ubano, o
poeta ila "Comedia angélica", •• seucompanheiro diário do Jantarei, o deexcursões pelos morros do Rio". 13essa saud.ude o levou a compor umcurioso opusculo sobro esses zliiga-ros das letras, pondo nas auas con-
slderuuões um pouco de autobiogra-•ihia o convertendo em belleza a dor
passada, dentro dos preceitos do um
outro animador do visões. Transpa-roce muita omoção o multa ternura
no .que oile narra dos enthusiastas davida do bohemia, sempre om "a!-
ternativas entre dias do principe o
dias de cão aem dono'', odiando a
chateza dos phillstinos, o pedantismoo a hypocrlsla dos cidadãos bem ar-
rumados e bem etiquetados na socie-
dade -burguesia, e vendo em todus us
triunipliartorc-s um pouco de charla-
lanice.

havei- i
alargar

Contessa o ar. Bomilear
cripto muita coisa "para
campo do seu gauha-pSu, tendo oo-
mo única mestra a Necessidade", á
maneira du famoso doutor Johnson,
seu escriptor predilueto, idoio anto
o qual accendeu uma lâmpada om
Muo nunca esctisseou oleo. Predile-
cção, alias, mèrecidisslma. Samuel
Johnson fi. nu entender de Thomas
Seecombe, um opltomo da alma bri-
tannica, nas suas nobrezas c- nas
suas fraquezas. Eneunlrava-se nelle
um 'Pope com muito do Kaistaff e
do Plokwlck, liais abastecido de lei-
turaa que do originalidade, foi o rei
do Bom Senao o o dlctador literário
da sua época. Falava melhor do quoescrevia o podo dizer-se que os seus
livros tinham menos talento do que
ello. Sempre sem dinheiro, pagava a
sua parte, nos jantares o uos pas-
seios ent -que figurava, eom unia
conversação deliciosa. Quando deixa-
va de ir ao seu botequim favorito,
os demais freguezes protestavam,
junto ao dono do estabelecimento,
contra a jfalta dn maior attracgão da
casa, e reclamavam uma reducçao
no preço das bebidas. Dispondo.de
uma memória inesgotável, apesar
dos seus tlques nervosos o das suas
caretas (que tanto tinham espanta-
do as crianças, quando o fizeram
professor de primeiras letras), era
um gosto ouvil-o. Vestido á moda
do diabo, eom um chino comparável
a um espinheiro bravo, bamboleando
o corpo com um ar de elephante
caldo num atoleiro, fazia da sua pa-
lestra o mais bello dos espectacuios.

Soube sempre viver corajosamen-
to a vida e, ainda quo preguiçoso,
obrigado a mover-se pelos ponta-pés
da necessidade, produziu muito o em
todos os gêneros: sermões ardentes,
versos frigidos, peças do theatro já
irrepresenlaveis no seu tempo o lio-

mondava o adorável Montaisnc, mui- je quasi illegiveis, e um dicciuiiariu

me-
(jue

mais bojuiiu que o autor. Em geral,sú escrevia bom ás pressas. Muniu-rie deante dos humildes c incapaz demaltratar um mendigo uu uni cão,era, emtautu, orgulhosíssimo deuniudos orgulhosos o caiava sempre
prompto para a respusta desaforada,üicsmu a um banqueiro uu á um du-
que. Acreditava em Deus, não aban-dunava nunca o sou livro de oraçõeso Lundros habituou-o a crer nu ia-forno. Sua l^iographia, escripta porBoswoll, ie a obra-prima do gênero.Este "inspirado idiota" foilhor dos blographos. Como
doutor Johnson tirou o proprio.eerobro ás co.heradas o o poz na eai-xa craneana do discípulo. Porque lerBoswell eqüivale a conviver cum osou herúe, a fazel-o pessoa da nossaintimidade, o mais querido talvezdus nossos amigos. ..

Samuel Johnson o outros espíritos
da mesma linhagem levam o ar. Bo-
mllcar a admirar immensamc-nta aInglaterra, paiz que se lhe afigura a"pátria doa bohemlos", embora cal-
culo "u arroplo de sorpresa quo to-
rão, au ver a Inglaterra chamada a
pátria dus buhemlus, os que sú a eu-
nhecem pelu carvãu du .Veiv-Castle.
pi-eauntu do Yuri; o canivete lio-
dgers, o também pela pontualidadebritannica". E o sr. Bomilear expli-
ea o seu modu de ver, enumerando
todus os temperamentos irregulares
das letvas inglezas, todos os escri-
ptores inglezes cundeninadoa por di-
vidas uu por 'ataques aos poderosos:Bon .luiison, Smullet, Goldsinith,
Fielding... 0', el'fectivament.0,
curioso observar-se cuiiio da mais
Iria ilas raçaa o da mais pratica dasnações haja saido uni tão avultailo
numero do prosadores maníacos: uni
Swift, um Defoe, um Sterne, o de
poclas que viveram realmente unia jvida de pueia, lyricos nus versos o í
na cundueta liberrima: um Blake, !
um Shelley e um Byron. Não erram
os que enxergam na excentricidade,
nu caracter anti-social, o traço pro-dominante da literatura albiunicu.
Quem, om iiilaanthropia, já supó-rou Swift, victima dc uni ma! cou-
genito quo u Impedia do dar-se aua
prazeres du amor, eãu damnado quoa todos ia trausmittindo a aua raiva,
pa.mphletista sempre ás voltas oom
essa indignação que sc. compraz em
seviciar o generu humano, liumovis-
ta quo aterrorizava aquelles mesmos
que divertia? Defoe, depois de ter
estado exposto num pelourinho, pas-aou anuus o annos som falar com a
mulher e de cara amarrada para os
filhos; pasquinelro rancoroso, alu-
gava a aua penna aoa magnates, fa-
zendo vorrina a tanto por linha; seu
melhor typo, Uobinson, fi a figura
de mn solitário que se basta a si
mesmo, que está numa ilha deaorta
tão bom quanto em Londres.

A esses preciosos specimens de
aventureiros do papel impresso, po-demos aeereseentar Benjamin Dis-
raell, lord Beaeonsfield no nobiliario
da Grã-Bretanha, o qual, merecendo
acabai* na cadeia, acabou primeiro
ministro, ernulo do Cavour e Bis-
marck, amigo intimo da rainha Vi-
ctoria e dono do maior império do
mundo. Sua vida (dil-o Seceombe)
foi sempre fecunda om assombros.
Em moço, ora singular dc gostos e
do roupas, achando que nada õ dif-
íicil para os fortes o que a mocidade
o as dividas são oa doia grandes cs-
timulantcs para a accão, proclamai!-

do que não ha prazer superior au de
saborear damascos e ouvir boa mu-
sica. Sua juventude parece unia eo-
media arislophui.e.sua fugoauin-jníL
improvisada nu decorrer da repre-
sentayâo. Pol um Byron om prosa e
um D'Orsay romancista o politico.Tinha uma excellente bibliotheca do
bengalas e do gravatas o a sua ca-
belleira em cachos chegou a ser tio
celebre quanto os colletes do Brum-
mel. Espalhava us seus paradoxos
cynicos com um fervor ritual, me-
thodicamente. Romancista da pollti-ca o político do romance, misturou,
não raro, os doia gêneros. Seus ro-
mancos estão cheios de alçapões (ie
theatro o seus hei-úes sãu flibustoi-
ros dc curações, com ademanea de
perfumistu endomingado. Suas pai-zagéhs são simples vinhetas. Filho
de hebreus, tinha tinuras dc aristo-
erata e, em matéria do crença, va-
cillüii entre a aynagoga israelita o o
tomplo ehristão. Pouco lho importa-
va .que o dessem como descendente
do máo ladrão do Calvário e que o
ríspido Carlyle visse nelle uni judeuimmundo dansandu sobre o ventre
de John Buli. Elle próprio era o
primeiro a pedir que nunca o defen-
dessem, sabendo o.ue só tinha a lu-
orar eom os lendas quo se forma-
vam em torno ao seu nume, e saben-
do que um homem som defeitos ó
odiosisslmo, e unia offensa viva aus
otiu-os homens... So u chamavam
do duidu, sur.riu o respondia que lu-
du quanto existe do bom nu mundo
fui feito pelus doidos. Estheta do im-
perialismo britannico, introduziu na
oratória de seu paiz um elemento
novo: a ironia. .Misturava a lisonja
ao sarcasmo com unia perícia de li-
coristi. uonsummado. Possuía unia
voz de sereia u trillos perlados de
gondolelro venezlano. "Quando eu
me levanto para discursar — dizia
clle, não aem orgulho — podo ouvir-
so o rumor da queda de um alfine-
to." Explicando o seu ascendente
sobro a rainha Victoria, confidencia-
va: "E' que os outros a tratam como
soberana o eu a trato como mu-
lher. ..''

Já quu catamos falando de ingle-
zes, vejamos outro prosador nosso,
para quem Londres parece ser a ca-
pitai literária do Brasil. Roferiino-
nos ao sr. Teixeira Soares, um con-
tista do vinte annos, quo fez a suaestréa com a •¦ Noite de Calibari"
(obra analysada, num substancio-so artigo, pelo ir. Oswald Beresford).
Ma nelle, mescladas, peçonha, bilis
c assucar, e clle oscilla ainda entro
u critica o a deformação da roalida-
de, sentindo-se melhor na caricatura
ou no retrato idealizado que nossas
photogrnphlas directas que são ox-
pressões condensadas * 

da ' vida.
Achando que a funeção do artistanão fi distribuir promios á virtude, osr. Teixeira Soares prefere certosbellos actos de canalhice á honesti-dade dessaborida o monótona, prefe-re o prazer .á ascética mortlfipajgãòda carne. Bastante culto, gosta de pôr,no começo dos seus contoa, citaçõesem varias línguas, que fazem pensarnas taboletas das casas de negocio
estrangeiras. Jã se lhe sente muitotalento próprio, mão grado o seucongestionamento de leituras, a sualinguagem atrouxouiouxada c a suaincontinenoia deanto da arlo perfeita.

rica do Norte: Shakcspeare, Wells c
Márk Twain. Shakespeare, para olle,
jú faz parte da natureza, já se in-
tègrou noa elementos naturaes.
Wells. Inimigo do passado, guerrea
a tradição, sondo contra as letras
clássicas o desejando pouco latim c
menos grego na cultura moderna.
Tudo pretende clle refundir na sua
forja. Oloriflca as machinas o pe-de que a sciencia dê empurrões na
humanidade o a faça progredir do
pressa, mesmo aoa tram bulhões. Dis
cuto tudo: política, religião, educa-
ção; mette physlca, chimica, astro-
nomia, geologia e botânica om seus
romances. Talvez já descrente
concertar esto mundo, vao reformar
o mundo da lua o fazei- om favor
doa solenitas u quo os ingratos lon
drinos desdenham. Uni pouco uprio
riata, no dizer do Sherman, quer que
todos os homens sejam um só ho
mem, o deste homem quer fazer uni
simples bicho mecânico. Versátil, set
ultimo livro, se nãu destróo, cum
promette o penúltimo, Emmaranhan-
do-se. nas próprias contradicções, en
rola-se cada voz mais no fio de
Ariadne quo o devia tirar do laby
i-Intho. Mark Twain ó desses escripto
res cuja gloria diminuo na fronteira
de sou paiz. Tudo na Americu lhe
parece admirável e. viajando, acho
tudo inferior á America. Nos museus
da Europa só encontra multo entu-
lho om panno o. em pedra; na Ore-
ela aó acha de apreciável uns pas-
teis feitos com mel, e o mar de Cia-
1116a não valo para ellu u menor lagu
americanu. Qual Roma, qual Atlie-
naa, qual nada! Se exceptuarmos
Boston o Chicago, nada mais presta
no mundo... Inimigo 'dos aristocratas
o dos artistas, Mark Twain escreve
mais para o povo que para os lei-
tores de bom gosto, agradando á tur-
ba polo quo tem do oomiiiuni com
cila... Todo u sou talento consiste
no truque do anaclironlsmo o do er-
ro geographico voluntário. Lido cm
New-York, 6 multo espirítuoao...

Mas o escriptor preferido do sr.
Teixeira Soares devo ser Bornard
Shaw, homem múltiplo que tem, 11-
terariamente, muitas mascaras e um
abundante guarda-roupa. Xinguem
jamais preoecupou tanto a opinião
ingleza, os críticos do seíi paiz o os
estrangeiros. Maurlce Murei, forto
ein estudos ile literatura comparada,
escreveu .sobro Shaw um magnífico
trabalho que, reunido ás peças do
bizarro theatro.ogo, nos ajuda a
còmprohender-lhe a obra. Para Mu-
íet, Shaw não passa de um niysti-

nas do Nietzseho e dc ibsen contra o
inglez aturantado. Vondo ao fundo
do toda propriedade uma patifaria,
assevera, muito gravemente, que o
coltcctivismo .será a panaefia, a cura
inevitável dus maios quo affligem a
humanidade. Quer, porém, um colle-
ctivismo opportunlsta, sem rovolu-
ção, sem bombas. Acha falsa a cou-
copção popular do progresso: o mun-
do náo progrediu depois do Cisar t
CIcupatra; u inundo move-se inas
não marcha, move-se, como a pen-dula, da direita para a esquerda c
da esquerda para a direita, sem sai'.'
du mesmo lugar. O mais engraçado
é que Shaw, apesar do colleotivlstu
confesso, não perde ensejo de tlesan-
cur o proletariado o de chamar ao
povo "massa incompetente". Aliar-
ehlsta o demophobo: uão é um sin-
guiar contrasto? Contrasto para nós,
pobres soros ingênuos, o não paraShaw, o qual pretendo quo o mundo
seja governado por uma democracia
do super-hoinons. Deseja i.ile quu to-
dos os homens se transmudom em
heróerj, em gênios, em semi-douses,.quo todo francez soja .Napoleão, todo
inglez Cromwell, turlu allemão Lu-
thero ou (luMIie... Como dramatur-
go (o ó fecundisslmo, já tendo pro-duzido varias dúzias do peças). Shaw
será antes um chronista do theatro,
uni jornalista da scena. E' um tanto
Barnum do que escrevo, cabotino,
aulo-reclamlsta. Ello mesmo já secomparou ao fabricante do sabor.e-
tes "Pears", quo, nom por ter a ca-aa om condições prosperas, deixa do
cobrir ns paredes do annunclos. Mui-
tas das personagens daa suas pro-
prlas peças são as primeiras a affir-
mar que elle .Shaw, autor das ditas,"ó u espirito mais profuudu du nos-
so tempo". Brigão, apologista do"box" i- tendo começado a carreira
literária eom alguns duellos, o lrre-
quieto irlandês* não perde ensejo de
atacar, o de nm modo forocissimo, a
gloria do Shakespeare", proclamando,"urbí ct orbi", que possue multo,
multo mais talento que o autor do"Maniloi". Adversário intransigente da
carplntaria lhoatral, daa convenções
do palco, dus regras do Aristóteles o
quejandas, faz tudo á sua maneira,
deturpando os typos históricos e fa-
brlcando os seus actos tumultuosa,
desordenadamente. Suas peças não
tém acção, decorrendo sempre em
discussões transcendentes, em diaio-
gos de pura phraaeologia. Ao invés
do situações o de caracteres, axio-
mas, tiradas emphatloas o typos quo

im.ulla no damas.. quasi sempre su-
heroinas são sem-
Niiiguein n i-irt.u-

Çr! te-
polo avesso, ainda

falam o não agem, quo são Simplesficador genial. Sua vida tom sido uni figuras de palia. Gosta dos éuphe-

¦Seus fotiohes intclleetuaes sãoCücriptores da lng'atcrra ou da Ame
ori

formidável "bluft"', um tremendo
sarcasmo aos contemporâneos, E'
irlandez, mas a aua ironia em jactocontinuo o põe nos antipodas do ly-
í-ismo melancólico om que so com-
praz a alma eeitica, tão bem repre-
sentada em Yeats. shaw figura entre
os eseriptores autodldaetas. Muito
moço. foi, euceessivamentè, critico
literário, atacando o senso commum
em arte o os romances theologicós
das misses celibatarias, critico dra-
matieo. critico musicai, critico de
artes plásticas, o sempre com origi-
nalidade, com escândalo. Socialista
a seu modo, metteu-ae numa espécie
de ãpostolado. escrevendo contra o
alcoolismo o o tabagismo, pregandoas oxcclloucias do regimen vcgelaria-
no. Isso, aliás, não o impediu de
mostrar-se lambem um individualis-
ta furibundo, brandindo as âoutfl-

miamos irônicos: em logar de"amor", diz "romantismo" ou "the-
ma sexual". Dahi afflrmarem mui-
tos quo Shaw, no dia em que deixar
cio escandalizar, entediará... O pro-lagonista da sua melhor peça é um
poeta enfatuado, uma espécie de bê-
bõ taludo, com uma cabeça de ar-
tista arranjada pelo cabolleireiro.
Pona é quo tal peça, como aa de-
mais. venha" acompanhada de um
prólogo complicadtssittio, em quoShaw, visando aclarar as suna idéas.
ainda mais as enturva. perpetrando
um verdadeiro arrazoado forense.
Lcmbre-.íe aqui que" ninguém oomo
Shaw já mostrou tanta audácia em
açanalhar us ingleses, face a faço, na
própria scena ingleza. Satyriza os phl-tocratas, os scientistas o os magia-
Irados da austera Albiou. Nas suas
peças, os filhos injuriam as uacs.

Diz-se feminista >
Se sous heróes aí
per-homens, suas
pro r-.irli mulheres,
dr*. Seu espirito faz penamcido.-i que, yistsão mais lindo.-!... Primeiro, alugouo* ideaes egualltariòs das "stitrragu-
tos", o depois garantiu que as orla-turns do outro ai-Ho são simplcw for-ças ila natureza, cega.;, estúpidas ogeralmento malfazejas. Ao quo so vi-feminismo e mlsogynlsino eqüivalem-sc para olle... Seu don Juan fogo.do automóvel, das mulhoros quo o
perseguem, pai.-sn.iido ile caçador acaça. Eni Shaw, dona Juaüa 6 que éperigosa... Nada tem do pati-Iola E*"in aiit.l-KIplIng. Ataca u imporia-baniu o o navullsmo inglezes. Uu-ranto a conflagração euvopéa, dobo-chou, inditforontuinente, gcrmanophi-• os o allladophllos. seus soldados sãosenipru cômicos. .Mesmo u sen «Napo-loão fi um chefo do horda, liiais ila-liano que n-ancoz. Quando ainda 13o-uaparte, rouba a caixa du regimentoo vendo a mulher aos membros doDlrectorlo. Nao raro, vence aa bala-lhas por mero acaso. Km Lodi, fui ocavallo que, atlrando-o para n fren-lc, contraasua vontade, decidiu davictoria om favor dos ríaiiuczcs; foiesse animal o verdadeiro vencedordos austríacos, c ao quadrupedó cnao ao cavallelro deveriam ser le-vantados monumentos glorlficadoresihaw aeoi-osoonta quo ,-,, coragem «uma. simples questão do nervos e queso ó corajoso como se f hystcrluoDo resto, não fi. a coragem quo" ouigeral, caracteriza os militares..-, K— a propósito do guerras — Shawconcluo amargamente quo "niincu

uma gota do sangtio foi derrumadu
{•oi* utiui causa vordadoiramento Jus-Ia". Tal, dentro da interpretação doMaurico Murct (nosso principal ori-entador nosta ligeira critica), a obradesse discípulo cln diabo, desse .Mo-llèro da decadência.

: indo-lhi- no rastro, o si-. TeixeiraSoares, ora com uma graça flore-toante, ura com um sarcasmo acldo.appllca um processo análogo aoasous contos, c utiliza-so de lentesconcavas ou convoxas para ver os"zeros;1 ou os "valores" sociaes. Mis-tura a sentimentalldado burlesca aocômico romanesco. E tom contra oscomediantes da paixão phrases quevalem pela dlssecção da volúpia. Noseu livro pullulam os aphorismoscáusticos, as arguclas o os sophls-mas, aa doçuras c os azeduines in-
tennittentcs do um temperamento
Impulsivo, trepldante, dc escriptor
modernista.

Aprrippino GRIBfJO.
RECEBIDOS.* — Sylvlo Romero."Da critica e sua exacta definição".

João Brigido, "Ceará, homens c
factos", "O Cear.*, .'ado cômico".
'•Historia do Ceara.", "O condo d**Su"
o '-Resposta a Rodolpho Theophllo".

Ruy Castro, "Somos o que ellas
querem..." — «\ffonso Schimidt,"As levianas". — Renato Lacerda.
'•Manüsériptps". — i.uiz dc Andrade
Pilho. -Rosas o heras". — Amara!
Mattos, "A náo que vae ã veia.''. —
Antônio Ferro, -*A arte dc bem mor-rcr" e "Bat-Oha de flores",

¦1
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APPLICAÇÃO DE SALDOS OO
MINISTÉRIO DA AGRICUL-

. TURA
0 NOSSO SERVIÇO DE METEORO-

LOGIA ,
J presMento da KHiuhlIca, atiul-

_rti«u, honlom, o dcurcto autorlüatido
o mlnlHtro da Aarlcultura, Indimlrlu.'o Commcrelo, u to' melhor upplica-
e/io nou mildoii verificados, nesta da-
la, nau conalunaijüeu II, III o IV, do
titulo "Pessoal", o I, II o III, do tl-
tulo "MHlerlal", dn verbu. 25* — Ser-
Wco do Ateodno — do orçamento
cm vigor, sem nugnwnto do despoja.

A ILASORAÇAO ORÇAMENTA*
RIA NA CÂMARA

Na reunido, do toontom, da Com-
jnlssUo de Finança» da Câmara, ape-
nas fora.ni assIgnadaB as redacç ôes,
pari 3* cUaouaelto, dos oroamentes

dou Ministérios do interior, do Ex-
terior e da Agricultura.

O FUNCCIONAMieNTO DE ESTA-
BUIAS

Afim de dup «oruflào a«í podidos
do liconga para o ftincclonamento de
ootabuloa no Ulstrfcto Federal, du-
ranto o corronte exercício, e, tendo
om vista au disposições do deoreto
18,300, de SI do dezembro do 1023,
eonsultou o prefeito no ministro da
.luutlcu qual o modo de agir do go-
verno federal oiji semelhante us-
uuinpto.

MACHINAS
DE OCCASIAO

Temos cm stock,. por preços Baratos,
as sogulntos machlnas:

E8TAWPSRIA8 CC METAES — Instai-
lai;íio completa paru fabrico do laias ntô
vlnle Itlloa, rodondíh o quadradas, do ala-
mado fabricante lnslez "IVHODES", cons-
tando do prensas, recravadclras, diversos
Iialnncís, pequenas machlnas de funllarla,
otc.

OFFICINAS MECilWieAS — Tornos me-
Clínicos, ditos rowtilver do diversos ta-
manhos, machlnas dc rurar, dc cortar,
marlcletc a ar comprimido, apparellioa do
esmeril, rerràraentae, etc.

. CARPINTARIAS •- Serras de fitu, cir-
eulares c ougonlipsl degeiwross-o, desem-
penadeira, furadeiri*, machlnas do tornciir
uabos de soWar, sisrras de fita o multas
outras.

MOTORES DIVEfllMS — A vapor, gazo-
lina, óleo crA, vsrlisíadc cm motores ele-
ctrtcos, poiidoras electricas, caldeiras,
etc.

MACHINAS E FERRAMENTAS — Bom-
bas para ii^ua, bunidnhos, niaeliinas dc 11-
xar, tractor t»uck, caminhões Ford, ma-
china dc lixar o lipapar calçado, ulanibl-
ques o serpentinas,, moinhos para caíó,
balançaH.

FOLIAS E TRANSMISSÕES — Folias de
ferro e madeira, elulos, inancaes, cadeiras,
luvus e pertences.

MATERIAES DIVBHflOS —- Ferro em
barra.-, vigas, caboi de aço, eslanho, ta-
lhaí, macaeos, pe.-ws do toai ancas, pur-
jante de caldeiras, etc.

TECHNICA — Consultas technlcas, or-
çamentos, compra -e venda do machlnas,
vistorias do machlnas, montagens c dos-
montagens; consulilas a A. GONÇALVES
St HARllOS — Ruai Fr»l Caneca u. 45 —
Teleiihoiic Norte 2CC0.

UAm apraciaçfio de tir Napltr
Shaw

Km n reunião -de bond-re». da
flrmido i.'oiiiiiiiiii>ii.o Iniernaeloiial de
Diroctorcd dn floíylflO» .Motaorolotfl'
cos, da «inuI ú presidente o nivtco-
rologlsta Inrleii «lr Naplor «huw, In-
contcstavelmente hojo a mulor «um-
midade da. nuiencia atmodpliorlcu,
fora proposto pelo membro Japonez,
Okudii, que todoa os paizes prepu-
ru«sem -boletins «niwio . expedito»
das t.liaen-iKf'f« realizadas pclns suas
rcapc-ctivas rides.

Aceita esta proposta, foi n mesma
recommendada, unanimemente, no
Congresso do Meteorologia, realizado
em Utrecht, em setembro do anno
p. findo, uo qual estovo presente o
er. Sampaio |Ferraz, director do Ser-
vIqo Meteorológico brasllolro,

lilstu repartição, obodecendo â. ai-
ludlda recommundacüo, emlttlu o sau
primeiro Boletim iMeiiüal em maio
do anno '-corrente, já tendo recebido
varias felicitações de institutos con-
gêneros, Inclusive a carta abaixo de
sh- Napler Shaw."Julho, 12, |1924.

Meu caro dr. Sampaio iFerraz —
.1.1 deveria ter-lho escripto ha ai-
gumas semanas follcllando-o pelo
excellente Boletim Mensal Inaugura-
do e pela presteza com <|Uc o mea-
rao apparece.

Recebi o primeiro numero refe-
rento a abril, antes do fim do maio.
o (quo est íi dc pleno Recordo com o
(|ito solicitara, o nosso eollega Oka-
(la, na reunião de Londres.

Que bello Seria o mundo -so todos
os paizes pudessem imitar o seu
exemplo, -publicando boletins dc fôr-
ma- o com presteza idênticas. Sou
sinceramente. — (fl) Sir Napler
Shaw "

OS STOCKS DE OKNEROS EXIS-
TENTES NOS TRAPICNE*

DESTA CAPITAI.

Hwnmdo «a dado.-i unlllsidos Mu
Bupnriutendeneta do Abanteelmtnta,
existiam n« manh* dt huntom* nau
Iraplches deet» uuplul, os sepulnte*
"iitoelíu" dos prlncipaes genorou do
consumo:

A|TM!, UCX37 sacca*; feijão, Dll,ã20;
farinha de tpiiiwiiooii, U7.BS7; uasu-
car, '15.21 U 5üU'que, 6.BOI) 1'iH'ilos;
banha, «.002 catx**; milho, 1-1,453
saccos; nlgodio, 7.307 íardoa.

Dos -10.211 saeuos do assucar
31.512 sueco»! eram de uneucar bran-
co, 4.718 do inaeuavlnhu 0 8,051 du
mascavo. Esso assucar estava depo-
sltndo nos seguintes traplchee: 15,018
suecos, nos A. G. do Mlmta e Rio:
10.302, no armanem lli 8.357, na
Cantareira: 4.300, na Costeira: 8.381,
no T. Novo Itio do Janeiro; 2.031, uo
armazém 14; 1.012, no Lloyd Brasl-
leiro: 410, no armazém 4 do Cáea da.
Porto; 330, no T. Caporunsm; o 20,
no T. Delta.

AS PRO.CONFERÊNCIAS DO
FESSOR BRUMPT

O professor dr. Brumpt, da. Facul-
dado 'de Medicina de Paris, fará,
amauhil, Hs 10 horas, na Aeudeinlu
Nacional do Medicina (edifício du
Syllosoil, rua Augusto Severo), uma
conferência quc terft. por thema "Da
inimiiiildade nas moléstias parasita-
rias".

A entrada será franqueada a to-
.doa os Interessados. . .

RUA LARGA 29
Em frente i rea Acre

OURO VELHO
JÓIAS velha», plitint. brilhanUi,
dentes e denUdutrif- COMPRAM-SE
pelo melhor preço eu TROCAM-SE
por joiie neves eu relógio» pera
boloe, putio, etc. Concertos em gerei

CASA DE CONFIANÇA*
JOALHERIA PALADINO mj

Monteiro A Loureiro — Telephone:
Norte

A BIBLIOTHECA DA ACADE-
MIA BRASILEIRA

¦No próximo 'dia lli, quinlu-foir-i.-
a Academia -Brasileira realiza, uma
sessão publica, ás 11 horas, devendo
oceiipin- a tribuna de. com'ei-eiiela« o
professor -Gustavo iUtllHoil, Iquc fa-
lará sobre o llieatro francez, não
havendo convite.', cripeciae. .

— IPara a bibllotheca tia Acade-
mia foram uffcrecidos durante a eo-
ijiana ultima os seguintes volumes:
"Blbliographln. 'Botânica", de A. ,T.
de Sampaio, Bio, 1994; "BuUetln de
it-a tíocietõ do 'i,ingulfitii|ue de 'Piiria",
ns. '75 e '70;. "Revista da .Língua
Portugueza", de Laudeüno Freire,
n. 30, Rio, 192-1; "O Mundo I.itera-
rio", n. 27, Rio, 1924; do sr. Carlos
de Passos: "Verncy 0 o Methodo du
estudar", Coimbra, 1922; "As Mura-
llms do Porto", Coimbra. 1Ü21; "lCs-

boeo de iiiii vocabulário aryuno' ,
Coimbra. 11.17; "Krel Oom;alo IVo-
lho'-1, Coimbra, 1019; "Beresford e o
tenente frei da priiçti. d'Almeld<i",
Porto. 1924; "líCníbraiicas da Tor-
ra", d'urto, li. 19; "Navegação 'Por-

tugueza ,do século XVH C XVII", Co-
imbra, 19'17; "T^uiz Antônio Verney",
Porto. 1921; "Bat-cos de Pesca", Us-
boa, 1923; '"Antlgualhas e memórias
do Rio dc Janeiro", por Vieira- Fa-
zenda, Ed. do Instituto Histórico c
Oeogjraphico (Brasileiro. .Rio, 19l31,
1923 u 1924, 3 vols.; "O anno da Tu-
do-pondoneia", tomo especial da Rc-
vista do mesmo Instituto e tomo 87
da dita Revteta, Rio, 19íii2; e aa rs-
vistas: "A. B. O.", "Nação Brasi-
loira", "llltistrai;ão Pelotenue", "l5e-

gaso". "iParaviana", "Revteta de
Arte e ÈSciepciu" e "Cultura", wltlmos
números. I

PROROGAÇÃO DE PRAZO PARA
COMPANHIAS DE SEQUROS
ü ministro da Fazenda prorogou

por mnls 00 dias. o prazo que hon-
tem terminava pura que as compa-
nliias de seguros estrangeiras, cha-
mudai! do "regimen ,io excepção", sc
submetiam á lei commum, visto nlo
ter sido ainda expedido o novo regu-
lamento du fiscalização da industria
de rçoguros.

O IMPOSTO DO SELLO

NÃO SE ESQUEÇA
Incluir hoje na sua nota de compras o

remédio necessário para ricos c pobres,
que devo existir cm todas as casas. Nada
superior para doenças da pelle, eezemas,
frieiras,. empingens ou golpes, escoria-
ijõeH, ulceras amigas, etc, otc. NSo suja
a roupa nem se conhece a applicação. Se
preza a saúde c quer poupar dlnhoiro
compre Hoje mesmo um vidro de DCRMOL
e laia o livro qne o acompanha; citando
remédios para varias doenças dirricels de
curar. A.' vonda em todas as pharmacias o
drogarias importantes. Exila OERMOL do
pharmaceutico Henrlquo E. N. Santos, e
nSo aceite imitações barates.

.flMIinMH""""""»"""""""""'»'

KAFY não ataca
o coração

Respondendo a uniu consulta do
Banco do Brasil, sobre o sello a quo
eütão sujeitos os recibos puasudoii
pelos, interessado.--', no curso das ol>c-
rações ou trunsucçüea já concretiza-
das nm saques u outros documentos
principaes, quando se trata da entre-
ga dos mesmos, o director da Rece-
bodorla Federal proferiu u bcgulnlo
despacho:

"O n. 2, do parag. 4" da Tabeliã B
do decreto n. 14.330, de 1. du selem-
bro de 1920, trata de "recibos dc
venda dc mercadorias a prestações,
vales, bilhetes, ou quaesituer outros
documentos com o característico de
recibo especial, não sujeitos ao .selio
do parag. I" da Tabeliã A."

Ne«io n. 2, so não faz referencia
,1 "quantia", como no numero I do
mesmo iiarugrupho. Logo. são taxa-
dos us documentos dns espécies ali
Indicadas, seja çiial for o valor dos
mesmos, ou ainda que não tenham
valor, pois o regulamento não fixa
qualquer importância para exigir o
sello.'Xestati condições, todos os recibos
não coiiipt-eheiidldos no n. 1 c no
paragraplio Io da Tabeliã A. — o
enumerados no n. '¦'¦ da Tabeliã li,
supro, referidos, .façam ou não meu-
ção de valor ou quantia, — incidem
no sello de ÍJOOO, ex-vi deuso dispo-
uitivo, attenta á alteraçãu do n. U>.
do art. 1" da lei numero 4.7S3, dc 31
do dezembro dc 1923.

Na hypothese da consulta do Ban-
co do Brasil, ha um recibo, com o
característico do "especial", na ex-
pressão, do decerto o lei, citados,
uma vez que «o não cmquadra nem
no n. 1 do paxás. 4o da Tabeliã B,
e muito menos nn. Tabeliã A, parag.
Io do vigente regulamento do sello.

Assim, taes recibos incidem no
sello do IfOOO."

BENEFICÊNCIA P8RTMB0EZA

A r«HiHio MmMtral lio seu
Conselho DtlitwratJVQ

Roirnlr»lll»uó «ni seusiu uu mom-
bros du i.-uiihfllio dulllurailvo denta
Inuiltiilçau da colônia porlucuc»,
para loitisreifi conhecimento diui
prlncijuica ouuorrenolss no período
iliido em 30 do Junho.

A sessão foi uberta jielo vlsuoudc
do Moraes, presldcnto da dlrecturlu,
i|iie convidou u conde du Avollar pa-
ra dirigir ou trubullioa o au «rs. uon-
uellielro Luluprelii, Antuniu Auguslo
do AlinulUu Curviilluies, commenda-
dor Josó Antônio da Silva o oom-
mendador José Ralnho da Silva Car-
neiro, para tomarem logar na nieeu.

Apfl» a leitura ja acta da reunião
anterior, approvadu ucm discussão, o
conselho tomou conhecimento uo bn-
lanço geral da Hoclcdade, om 30 du
Junho u do relatório das prlncipaes
occoi-ronclns no moamo período.

A receita geral, no período balan-
ceado, elevou-se a 2.334:8435910, o
a despesa não excedeu de rí-ls
1.409:848$944, havendo um saldo po-altivo do 724:004»010 a Incorporar
uo patrimônio,

Bo Janeiro de 1923 a Junho ulti-
mo, foram adrnlttidou »-iâ npvos sor
elos, quo pagaram a quantia do réis
40(1:0005 ,|o Jóia de admissão.

Xo mesmo periodo recolheram-se
no hospital da .Sociedade 3.088 on-
formos, saíram 2,010, falleceram Kiü
o ticham-so cm tratamento os restun-
tos.

O ambulatório do medicina, tttteii-
deu a 11.011 consultantos o o dc ci-
rurgia prcalou uaslstoncla a 2U.-I09.

ü valor dos íuüdlcaineotos íorne-
cidos pelo hospital elevou-so a réi3
2-H:017.$JI)0.

Desdo a fundação do hospital atO
liojc, já foram recolhldoso trn tados
nos seus leiloti i:iã.577 enfermos.

As despesas dc.mordomia da actual
administração foram regularmente
cobertas, nos mezes dc mulo a Junho
de 19-24, pelos seguintes srs.: Vis-
conde de Moraes, d. Anna llorwtttli
ÜO Almeida, d. .losepha da Coneoi-
ção .SantoH, Krimclsco Pereira dos
Hálitos, Francisco A maru Vnz .Mo-
í-ano, Luiz Bernardo du Almeida, (ler-
vasio Soabi'a, Arthur Machado do
Azcvodo, Josc João Alarlliití (..'arnel-

j ro. Antuniu Parente lílbelro, Anto-
nio Ribeiro França, lívaristo .Maria
tle Novaes, iOduiudo de Oliveira Vaz
Guimarães, .Manoel Gonçalves Vlou-
na, Henrique Faria do Moraes, José
Duarte Martins Caldeira. José ita-
mos da Cunha Braz. Manoel Ribeiro
Teixeira Neves, Antonio de Almei-
da Pinho, d. Aurca de Kouza Pinho c
d. Josephlna dc Almeida Pinho.

Os donativos para o Retiro da Ve-
llilce, eni Jacarépaguá, attingirain ã
soiiima do 21 õ:111 $540, afora gran-
do numero dc offcrtus de varios ge-
liopotí fjuo consta.ni do relatoriu.

13m virtude da actual aggravação
de preços que tanto pesa nas despe-
sas hospitalares, a directoria propoz
e u conselho approvou, que a tabeliã
de admissão ile sócios, a partir de 1
de HOteinbro, fosse assim alterada:

Até 15 iinno.H, 4005: de lü a 20 an-
nos. õüO*; do 21 a 30 annos, 700$;
de 31 a quarenta, 900$. o de mais
de 10 annos, a juizo da directoria.

O DIREITO E O FORO
-¦ - ¦" . . --'¦¦ — !¦¦¦ i ¦¦ n i—i n —¦
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JURY '^"
PEI/A ÍSliGCNDA VE» ABSOIanPO

Prenento 2U Jurudos, foi hontem
liberta u Hmmaa, sob a presidência do
Juiz dr. lidBuriJ Custa.

Compareceu pela segunda voz. a
julgamento o rio Uilis do SOUWl.O
nuusudu tol uhuolvWo nu primeiro
plenário, porem, nlo so con(ornuu>-
do, o inlnlsturlo publico recorreu
para a Cflrto do AppelUçío, tendo
esta dado provimento ao recurso do
appollaçilo, mandundo o rio n novu
Jury,

Fizeram parto-do conselho Uo sen-
tença ou seguintes Jurudos:

Manoel Teixeira de Paiva ArsuJo,
Manoel Raymundu do Menezes, J«»t
CHmaeo Uo Eaplrlto Santo Filho, Al-
varo Baptista aelxas, Henrique Car-
los do Magalhilos, Aliplo do Castro
o dr. Francisco Oomcs de Carvalho
Junior.

Do processo consta ter I/Ulz uo
Souza no dia l do outubro do 192*-',
AS 22 1|2 horas, na rua Ferreira
Leílo, om frento ao n. 175. nasns-
Binado com um tiro de revolver Ge-
ncalo Marques da Silva,

Finda a leitura dos autos, tovu a
palavra o promotor publico dr. Ma-
fia do Laet. O representanto da
Justiça, do accordo com ns provas
colhidas no summario tlc culpa, sus-
tento a criminalidade do rio, po-
dlndo que o conselho mantivesse a
pena, dc accordo com o llbello aceu-
sutorlo.

Eni seguida orou o advogado do
detesa dr. Jorgo Sevorluno quo lnl-
dou sua oração affirmando o pro-
curando provar ser Inconstitucional
o recurso da sentença do jury, com
o fundamento de ser a decisão con-
tra a prova dos autos.

O dr. Heverlano demorou-ac na
aunlj-Ko do processo mostrando as
incohereneias dos depoimontos das
testemunhas, o sullentou que todos
indicies srt dizem a favor do ucciisa-
do. A defesa terminou affirmando
que contra o réo sõ ha meras pro-
Klimpijôes, linpondo-sc, portanto, a
absolvição do seu constituliito pela
negativa do crime,

De accordo com a resposta dada
aos quesitos formulados o juiz ab-
solveu o aceusado.

Dr. Tigre de Oliveira
Gynecologia • obstetricie. — Cons. Rua

Treze de Maio, 36. Telep. 1.096 Central
— De 2 ás 4. — Resldonola: Praia de
Botafogo, 100.

Aos doentes cio estômago,
figado e intestinos

A' DISTMCTA CLASSE
PHARMACEUTICA

Tendo chegado ao nosso conhecimento
que drogulstas menos escrupnlosos sub-
.tltuem o ELIXIR DE CAMOMILL» GRAN-
JO, por outros similares, quo nada tem
com o valor o a reputação deste preclo-
so preparado, — do etrcltos bonericos e
tmtnedlatos, em todas as doenças do e»-
tomago, fígado o intestinos, — pedimos
aos srs. phnrnuieeutlcos e ao llluslrado
publico em geral, pnrn que eiljnm dos
.eus fornecedores o verdadeiro ELIXIR
OE CAMOMILLA GRANJO, cujn reputação
firnVsdá por milhares de Illustres medi-
(mis, vem seguindo a sim gloriosa carreira

.lin mais de 40 annos, sempre com os inalo-
res suecessos, como podemos provar com
documentos de Indiscutível valor.

us agonies geraes para todo o Brasil:
A. P. de Souza A Cia. — Pharmaoia e
Drogaria Corrêa dArauJo.

Rua Visconde de Itauna, 112 — Lie.
li. Iii — I1-I2-9U'.
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CORREIAS
PARA

TRANSMISSÕES
Marcas

Sola americana AQUATIC
Pello de camello PYRAMID
Balata legitima CYCLOP
Lona e borracha BROWNDEL
Sois nacional CRUZEIRO
Impermeável OANDY

ATACADO E VAREJO

A. W. Vessey & Cia. Ltda.
RUA THEOPHILO OTTONI 89

Caixa Postal im
End. Tel.

Tel. N, 3802
VESSEY

LOTERIA DE SANTA
CATHARIM

Depois de amanhã

30ÇOHTOS
Inteiro lf»$000

DOA RENDA DA CENTRAL
BRASIL

A renda bruta da Central do "Bra-

sil, durante o mez dc junho iilUmu,
attiiig-iu á importância de réis
8.!)18:18C»0:)0.

A renda do uiiuo passado, em egual
data, foi do ü.401:0;{5$444. Assim, o
augmento deste anno nrtingiu & im-
portancia dc- -512:-1-õOífõSU.

Im TRIUMPHOS
PARA UMA SO' DATA

CEN-PROMOÇÕES NA E. F.
TRAL DO BRASIL

O dr. Carvalho Araújo, director da
Central do Brasil, por actos de liou-
tom, promoveu os sepuintos funeelo-
narlos: u, conduetor de trem de "*
classe, por -merecimento, o de ,1' Al-
tivo de Oliveira Castro: a conduetor
do Irem de 3" ciasse, por antigui-áa-
de, o du I* -ciaeee Carollno de Car-
valho; u conduetor du tr«ni de i*
classe, pur nn.-roolmeiito, o praticante
de conduetor do trem, effcctivo, Ari-
nibal 'Meyer de Freitas.

— Foi nomeado 'praticante dc con-
duetor de trem, nos termos do av-
tigo ÍUS do Reg-alamento da Central,
o praticante dc conduetor, cxlrauu
merario, com concurso, Joio
'Lima 'Menezes.

dc

ESTAÇÃO CAMPO BELLO
HOJE BARÃO HOMEM DE MELLO

ESTRADA DB I-URUO CENTRAl!

0 melhor clima ào Estado
•¦ do Rio

VENDE-SE um inngllirieo e novo prédio
construído para moradia do proprietário,
em terreno (|ue- mede SO"1^ ile frente
por 9lnl,(i0 ile comprimento. Planta e
photogruphius com o leiloeiro PALLADIO,
ii rua Sílu ,To;ó n, 57, onde se trata.

AS8ETIIVAR, DAR ALVURA A' CUTIS?

LEITE DE CERA PURIFICADO
(PCIIIPIED WAX JIILK)

JHHBHüSüãW^

O numero U5 dn run Uruguuj-aiut 6 o
mais procurudo pelas pèssuas ile suílo u
econômicas, onde "A Nobreza" vendo
todo e qualquer artigo para homens, ae-
nhoras o crianças, desafiando quem ven-
tia tao barato!... Analyse. os artigos:
Trlcnlluo dc seda o Unho, hranea. ercine
o beje, a melhor, molro (iiíOüO-, Urolonó
para caaal supeiior iiuallilade, metro
òíllOU, mais baralu tio quo algodàozlnliu!
Caelic-neu do pura lil a liíDOO; vciludo
cordouct nibtru u?SO0; Tcrnlnhos para
meninos, um pouco sujos, desde ssõuu;
Corpinbus a ü?50l), que si) dc renda qu
bordado tom muito mais: fita folio.n. su,
perfeita, meiro 3S5U0, ele.

ÓPTICA MODERNA

Honrada coui n
confina.;.-! ds» ara,
medlcoii ociHUlna

Arthur Jacintito Rottrtgwes
RUA SETE DE SETEWBRO, 47

TEL. NORTE 7316 - HIO DE MR-BtRO

A significação do 27 de Ju-
lho no mundo das indus-

trias nacionaes
• ?» — Ha iilsuns annos ostubelo-

euii-se, ignorada íiemtt cidade, uma
modesta officina tle moveis de cs-
crlptorio, tllrigtdii polo sr. José Pa-
lermo, que nniis Inrde seria n ceio-
bridade que hoje todos admiram
como uni exemplo digno do figurai-
rio Poder do Vontade de Smllòs;
il uilos acharam sraija na officina.
prnplietiztiiitlo-lhe próxima riilnn
porque, dizi.-tni, o llio não poderia
eupportnr estabelecimento» da espe-
cia lidade. Erraram os Cassandras. O
modesto faibiicante que se installou
om 27 de Julho do 1014, oito annos
depois, na mesma dala commemora-
Uva, nesea mesmo 27 do Julho, abria
uma casa de varejo n rua Sete ilo
.Setemlu-o n. 211 para vender dire-
etaniente no consumidor os seus mo-¦veis e objectos de es-eriptorio. Urn
nnno depois, e no mesmo 27 do ju-
lho, já então duas vezes grato aos
annaes do nosuo commercio e indus-
tria, inaugurava a Casa Palermo ;
maior fabrica de moveis de esen
ptorlo da Amerlea do Sul, monopo-
lizanilo quasi ceta esiieeialldade il^
forndulmc-nto, com « actividade to-
bril do novo estabclecrinento, silo .i.
rua do Itlaehuelo.

ü exito foi tamanho que atí muis
reputadas firmas estrangeiras, como
Wilton Box, dc ;\'ova York, chesa-
rum a enviar uni representante ao
Brasil pnra. Importar urtisos de ma-
deira braaiicira, que era sobretudo
a maioria prima u Inogualav.cl dos I
moveis da Casa Palermo <iue im-
pressionavam os compradores do e«-
trangeii-o, quo diziam lambom, refe-
i-indo-ijc aos moveis "lhe best flnis-
hed in the world", o que quer dlie'-"o melhor acabamento do mundo."•Man a. observarão não or.-i original
porque, desde 1IH-I au maiores eni-
presas o escrintoriots do Rio haviam
consagrado a excellencia ria mate- I
ria, erecução o gosto dou moveis
Palermo, que do 1922 para. cá "ficou
eom o dominio absoluto do merca-
do. a bem dizer. Nem outra coisa
resulta da natureza e quantidade das
encommendae quo «ão feitas ao In-
dustrial do moveis da rua Sete dc
Setembro n. 211.

Foi cornmemorando a data do 2 7
de Julho, tres vezes notável, que a
Casa PalSfcmo resolveu conceder du-
rante 15 dias Improrogaveiã uma re-
ducção de 10 "J" sobre os seus mo-
vols, conforme se poderá verificar
consultando-se o* preços do catalo-
go. Os que forem até á rua Sete de
Setembro n. 211 não devem perder
o ensejo de visitar o mostruario da
Casa Palermo, oirdc encontrarão
deedo a mais aperfeiçoaria secreta-
ria até o mais eing>e4o objecto dc es-
criptorio. — ?**

O CONCURSO OA CENTRAL
OO BRASIL

Kstão chamados a prestai- as -pro-
vas oraes do concurso us seguintes
candidatos:

Xo dia 2S do corrente — Amélia
Andrada, Nair Vieira íHetirftjueS,
Jlarlá dc Lourdes dos Santos, Bere-
nico de Abreu, Maria de Azevedo Ri-
beiro, Hcrondin^ tíoai-es (Pereira,
lAdumastor Pereira do Cabo, Maria
José de Carvalho Cafilor, Xartiarino
Mallnconico, Brncsto ICuli. Cra\-o c
Arlsteu du 1'aivu.

.No dia 29 — Hslio Pombo .Peroira
du Silva. Octavio Ferreira de Car-
valho, Deslderio Alvares Vianna,
Prçsclllano Nogueira Vianna. .leffer-
son Xavier Ba-ptiiíta. Kriuiciico Ro-
drigues de Alencar, olga iMontcIro de
•Jloracs, Dulce Oonijalves Costa, Lau-
ra Silva. Isaura Cancolia, iDjalma ile
Castro Vlanna, Carmen Cancella o
Virginia Gil.

HÂÜTOSE
Lavo a beca freqüentemente com

PJOXOGEN

AS M&ES |
Se as Lowbrigas BJ

lu a Solitária ^

Spmlstes 

ii iftliiii « íbis» »
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0 Vermifogo do
Dr. H. F. PEERY
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Uma Unlca D0*« Basta
A' tenda am toíe» u >rl»irym

pkarmMlu • drogariu.

E DO
Perdeu-s« um com meno-

gramma. R. L., de valor estima-
tivo. Gratifica-se em o dobro do
valor a quem o entregar na AL-
FAfoTARtA AZAMOR — Rua
Gonçalves Dias 62 — 1° andar.

APHTOSYL (PECKOLT)
Eipccirho da "rrtre aphloía". LaU5

de 12 o iú doie». Laboratório PccKolt.
Rosário, U0, sebrida-

Amaiihn. pela setrunda vez sura
chamado á burra do Tribunal poptl-
lar o ex-commlssarlo do policia José
Freire Fontalnha.

O aceusado, conformo Jã noticia-
mos amplamente, no dia 11 de feve-
reiro deste anno, ás 22 hs., encon-
tran<|o-so com Sebastlana Magno de
Carvalho, na rua Kylvlo Romero,
com ellu manteve uma discussão
acalorada, terminando por assassi-
nal-a a tiros dc revolver.

Presidirá, o Julgamento o dr.
Edgard Costa, Juiz da ii." Vara Cri-
minai.

A aeeusaijão será feita pelo -.
promotor dr. Mafra de Lacl. estan-
do a defesa a cargo dos drs. Evarlsto
do Moraes o .loão Domlngues do
Oliveira u sr. João da Costa Pinto.

A sessão terá inicio ãs 12 horas.
 Cl presidente do Trll.iunal do

Jury indeferiu o pedido do dispen-
sa do jurado dr. Alberto de Paula
Rodrigues, e attendeu o icqueritneii-
to feito pelo sr. Alberto Ruiz.

Oa dois Juizes dc tacto foram «or-
leados para sei-vlv durauto o mez de
agosto vindouro.

CHRONICA DO FORO
NÃO HOUVE DCJjO

Em inaryo de 1918, o entai !!."
dv. promotor publico em exercício
na 4.* Vara Criminal offereceu do-
nuncia contra Neclo Jagura Becca-
chi, du nacionalidade turca porque,
tendo em junho de 191H, arremata-
do em praça do .Tuizo dos Feitos da
Fazenda Municipal a avenida á rua
Jorgo Rudgc n. 23, delles tomou
posse, sem autorização legal e iisau-
do da falsa qualidade do proprleta-
rio, começou a receber os alugueis
do.s prédios daquella avenida a par-
tir daquella epoea até outubro de
1917 num total de ti:4üü$, sem que
Jamais houvesse obtido a carta do
arrematagão, pois o proprietário
executado oppuzera etiibargoB á urre-
matação, remindo a divida.

Finda a formai;ào de culpa, foram
os autos ao representante do Xt. P.,|
<lr. Oliveira Sobrinho que na suai
promoção final opinou pela não pro- |
nuncia do aceusado, visto nfio ter fi- '

cado provada a sua má té. Por des-
pacho de hontem o Juiz dr. Renato
Tavares julgou a denuncia impruce-
dento e, em conseqüência não pro-
nuiieiou Nocle Deccaclii.

liWTErilO COKDÊMNADO

O leite ora vendido com agiiu
Manoel Saraiva foi pronunciado

por ter no dia iii de maio do corren-
te anno, addicclonado água uo leite
em seu estabelecimento commercial,
â Praya Bota toso u. 1U2, uni luhati-
ma. .

For sentença do liontem do juiz
da ü." Vara Criminal o dr. Carlos
Afíonso condemnou Saraiva a li ine
zes de prisão céllular, gráo minimo
rio ar. . J.B-1 do Código Penal, com-
binado eom o art. III da lei n. U.9U7
do 2 de Janeiro de 1020,

SPAWHSfOlA RKQUKMDA
F. Martins & C. negociantes á run

de São Clemente n. 355, credores dc
Antonio José de Oliveira, estabeleci-
do eom casa de pensão á rua Mar-
quez de Abrantes n. 170, da quan-
tia de 2:7415400, requereram a fal-
lenda daquelle seu devedor.

¦O Juiz Costa Ribeiro ordenou qUe
o supplicado, dentro de 24 horas,
prestasse esclarecimentos a respeito.

1MPRON ITJíCI A DOS
Augusto José Rodrigues c Loan-

dro José Telles foram denunciados
i como incursos nos arts. 2S8 o 272,
i combinados, ambos do Código Penal,

tendo o crime uccorrWo em um dos
dias do setembro do 1918, no logar
denominado Canhanga, eni Santa
Cruz.

Por detfpacho de hontem. e de
conformidade com a promo«ào do
representante do M. P., o dr. Rena-
to Tavares, juir. de direito da 4* Va-
ra Criminal. Julgou improcedente a
denuncia- c deitou de pronunciar os
aceusados, vis*o nada ter-se apurado
no tíummario de culpa contra elles.
RB'OS <tUB SBBAO SCMMARJA-

DOS
Forarií daeignados para amanhã,

os summarlos de culpa dos seguintes
acctlsados:

1" Vara Criminal — Sunrwnarioa:
José Gaspar, incurso no art. 297 c
Napoleão Bardo o outros, incursos no
art. IVJ1, n. 2, combinado com o art.
330. S 4°, do Co-digo Penal.

2*Vaiu Criminal — Summariu^:
JoSo Fernandes do 'Nascimento c Er-'
nesto Pereira Comes.

O primeiro está incurso no art. 1°
do decr. n. 4.294. do 6 de julho de
1921, o o segundo, nos arts. 350 u
338 do Código Penal.

Antônio Augusto Pinto Cavadas o
Alcides Alves, incureoa nos arts. 336
e 338 e Armando Tartarini e Henrl-
quc Azevedo, incursos noa mesmos
artigos.

3' Vara Criminal — Summariog:
Antonio Simões da Motta, incurso no
art. 350, § 4», Manoel da Costa Ri.
beiro. Incnrso no art. 2t>6, Jayme
Eergan, incurso no art. 267 e Manee-1
Antonio Gonçalves, meurao no art.
ysfí, ,t«lQS do GoiKso.PSflaU ,__..- ..._

KM
V Vam OíkMwü -; 

,fiu1"mf!rl,1"*;
Juttlno Moreira o Rodrigo Vnllada-
rm, Incursos n"H iirtl. -TS ria 101
n. 3.08'J, Cícero dome. o José tran-
Olíoo da «Uva, Incurso* no art. «US
do Codlro Penal,

5» Vuru Criminal — Summario.
Honriquo dos Haulos Poncí, lucurjii
nos arts. 350 o 308 c Antônio Puros
Montulro, Incurso ho urt, 2«7 du Cu-
digo Puniil. ,

7» Vara- Criminal — tíuinmarlo:
Manoel Nlcolúo do 01*elru, Incurso
no art, 287 o José Comes da Ruelm,
Incurso no art. 338, n. ü, do Codlco
Penal. ,

8" Vara Criminal — Swnmarle»!
Jon6 Cardoso Dias, Incurso no arll30
331, Antonio Wma Quimarle», Inour-
ho no urt. 297, l^lauelno Mariano de
Campos, Incurso no art. 288 o Alber-
to Snntos, Incurso no mesmo artigo.

EXPEDIENTE
SUPREMO TRIBUNAL íWBRAIj

JüxiicfUcntt)
51' sessão cm 211 do Julho do 1021

 Presidência do ministro André
Cavalcanti; procurador geral da Ke-
publica, Interino, u ministro Muniz
Barreto.

A's 12 horas e mclu, ubrlu-su a
scasão, uchando-so presentes os ml-
nlstros G, Natal, Ciodoíredo Cunha,
Laoni Ramos, Pedro Mlblulll, vivei-
i-UH dc CiiKtro, Edmundo Lins, Her-
ineneglldo de Barros, Pedro dos Sun-
tos, Cemlnliino du Franca c Arthur
Ribeiro.

Deixaram de comparecer os minis-
tros Hcrmlnio do Espirito Santo, Se-
bastlfto de Lacerda e Pires o Albu-
querque, que so acham em goso de
licença.

Foi lida e approvada a acta da ses-
são anterior o despachado tudo u ci;-
nodleilto Bobro tv mesa.

,11'1.ti AM FATOS
ltcriii-o ri-lniinnl — N. 503 —

Acre — Itelator, o ministro II. Har-
ros; recorrente, João Xavier do He-
go BarroM recorrida, a Justiça Fe-
tteral ~- l9ou-se provl|iienlo ao l'o«
i urso ]iara annullni- u procesüo du
addltnniento cxcluulvu um deante,
unuulmeinoiile,

Conflicto <!<• jurlnlieção — N, Ü-lll
Alagoas — Itelator, o ministro tl,
Lln»; Hiisi-iiniiic, Braz Veeelilonu;
euscltados, o juiz de direito da 1*
vara de Maceió, 0 o juiz federal dc
Alagoas — Julgou-se Improcedente o
conflicto, iiimniiiiemeiito.

Aggravns di- petição — N. 3.793
Rio do Janeiro — Itelator, o minis-
tio H. Burros; asgravtinte, dr. Alie-
nor Paiva: aggravnda. Thu Puar-

iHiu bliiglncrlng Corporation — :.<•
gou-iío provlmunlo au agíravo, unif
iilmnnioiite, Ü Tribunal resolveu :n-
«trulr u juU a quo para quc «e ijnil-
te a proferir o aeu de«|iiieho sem tu-
zer coiiuldcracflcü Uc qualquer espí-
cie.

N. 3.807 — V, Federal — Rela.
lor, u nilnlatro Pedro Sonlon; aKBT.i-
vante, Ludovlc FeriUimnd íueur.;
usgravado, o Seminário Arclik-pl.,-
copai dc S. Jos6 — Negou-so provi-
manto ao aggravo contra os velu.-
dus ministros B. Lliw o Vlvelrus di
Castro,

N. 3.808 — S, Puulo — Rolator, n
inlnletro O, Friinea; aggravatile, lln-
men Frledurlch Wagner: aggravuilo,
o Júlio federal — Negou-se pruvi;
mento ao aggravo, unanlnieiuenle.

N. 3.817 — D. Fedoral — Relator,
o ministro O. Franca; aggravante.
Alexandre Loureiro Junior; aggrava-
do, o espolio do Manoel Teixeira l;i-
beiro — Não se conheceu do asgra-
vo por não ter fundamento leu*:,
unanimemente.

N. 8.811 — Pernambuco — Rela-
tor, o ministro Oodofrodo Cunha;
aggravante, a Fazenda Nacional; h:,--
gravado», Mendes Lima ,t C, — Ne-
guu-ao provimento ao aggravo, uuu-
nlmeinentc.

N, 3.810 — Pernambuco — Tto'.n-
tor, o ministro il. Natal; aggravan-
te, a Kir/.euda Nacional; n.._Tavnria.
a Sociedade Algòdoeira do Nordeste
— Negou-su provlineiilo afi aggravu,
unanimemente.

N. 3.S14 — Pernambuco — Rela-
tor, o ministro Viveiros de Caslro,
aggravante, a Fazenda Nacional;
aggravado, Arthur Siqueira & C. -—
Negou-so provimento no aggravo,
unanimemente.

N. 3.S23 — Pernambuco — Rela-
lor. o ministro K. Lins; aggravante,
a Fazenda Nacionnl; aggravado, ha-
rão de SuusMiiia — Negou-se provi-
monto ao aggravo, uniiiilnuunente.

N. ",.s-jii — I). Federal — Itelator,
o ministro II. Barros; uBgravantc,
dr. Louremjo ilu Albuquerque r,em'-.
agBraviida, n CnISo Federal — Ne-
gou-se pruvlninntu :i" aggravo, non»
tra os votos dos ministros II. Bnr-
ros u l.eoiii Húmus — Ausente u ml-
nistro <!. Franou.

N". 3.S29 — Buhla — Relator, o
ministro CS, Naltil; aggravante, In-
dustrias Reunidas F. M.itara«zo; nir-
gravado, o lástudo da Bahia — Ne-
gou-se provimento no iiggruvo, una-
iiimoniento.

N. 3.838 — P. Federal — n»lalor.
o ministro (I. Franca; nggrnvnnte.

(Continua ua «4 inigina)
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Casa de Saude Estellita Lins
1 OPERAÇÕES EM GERAL |
I CHIUHGIA ÜRINAKI A — CVNECOLÓGIÃ |
= Apú» a recente runodolaglo por quo passou o cstubeleclniento hoipfta- |

lar, iorain anipllaüai as Installações e creado novo serviço, eni socgao ci- t
pecial, para o tratamento cirúrgico das Ooençaa da» Vias Urinerias. £

3 SALA AL BARKAN |
a üpcrai;ao. diárias e curatlvoá, lnclu. Ive, exame de. Raluá N u do babo- |

ratorlo (sangue, urina o püs), ti Ülns  OOOíOOU t

3 Dr. i:=t(illlia Lins, (ila Uru/. Vurmclhii). cem pnilica doa Hospitaes üa t
Europa. Avenida :'S ile scieinhru Uí!-i, Tcleplipuc: Villa 61-12. £
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10 $ sapatos Paraibanos para
senhora usar em casa

Casa ^£ümor
OUVIDOR 53 — RIO

PELO CORREIO MAIS 1*600 POR PAR

-

UERMES usem ABROL.
EFFEITO SEGURO - NÃO E' TÓXICO

NAS PHARMACIAS E DROGARIAS

Pedidos a F, Spine — Rua Andradas 59—Teleplwne: Norte 2112

EM STOCK
LOCOMOTIVAS A MOTOR

faiia mwtvrjjBR mnokA
Capacidade de tracçãi 18.000 b-, 28JO0 ki. e mais

• AOTOS B£ UNHA - WA660HETE5
DK miro B BTT«LA
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LO S E! IISTI^O
Os acontecimentos de S. Paulo

FOI PR0R0GAD0 0 FERIADO NACIONAL
»**> t

Uma prancha da Maçonaria ás officinas e aos1, membros federados
1 O gmorno, a semelhança dos dias
•uiteriM-CH forneceu-nos, hontem, ás
primeiras horaa da tarde a seguinte
nota:
Com-na—toado oltidal dns lü horas

do dia. 20
"Ao tropas legues continuam a

«.•rançar francamente desa-tojan-do os
rcticldea das suas posleBes.

Acaba do ser. verificada, mediante
reconhecimento acreo, a plena effl-
unela. da acção tle hontem do nossa
».rMltwriit sobro as poslç&cs dos ae-
dlclosos".

NO PAT.ACIO DO CATTETE
O presidente da Republica, desecn-

do ao naKio dos Despachos, conferen-
ciou, hontem, eom os ministros Felix
Pacheco, Joio I_ul_ Alves, Sampaio
Vldal, Francisco Sil, Miguel Calmon,
Alexandrino de Alencar e Setembrl-
no de Carvalho, dr. Alaor Prata, go-
vernador da cidade e marechal Car-
neiro da Fontoura, chefe do Policia.

iKoram objecto de estudos, nteumns
providencias sobro o movimento se-
dicloso dc S. Paulo e, sobretudo, ou-
trus mais que se relacionam com a
administração geral tio paiz,

O dr. Arlhur Bernardes ainda rc-
cebeu o dr. Estado Coimbra, vice-
preuidorrte da Repu-b-Hca, senador Al-
fredo Bilis, dr. Arnolpho. do Azevc-
do. presidente da Câmara doa Depu-
lados, altas autoridades civis e mili-
tares, senadores c deputados fo-
d-eraes c outras mala pessoas gradas.
POI MU.ROGADO O FERIADO

NACIONAL EM S. PAI'LO
O presidente da Republica ass!

Sirou, hontem, na pasta da Justiça, i
•«?ecreto prorogando até G -de agosti
do corrente anno, Inclusive, o feria
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Convidamos
AO

POVO
PARA A GRANDE

f*m>LjjP
COM

60%
mais barato, em todo o

stock de

Camizaria,
Perfumaria
Estrangeira,

Chapelaria,
Meias de SEDA para se-
nhora, o maior deposito.

Artigos para homem
o maior sortimento do

BRASIL.

loa É Ouvidor 134
A casa ESTRELLA des-
apparece e breve apparece

nuasa Indiana
,|IIIIHIIIIIIlllllllillllllllllllllllillllHll'r
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54
Todo o Indivíduo

Intelllgente e cscla-
recldo peia inspira-
ção de agradar a
mulher dos seus so-
nhos sabe que o
unteo recurso de
realizar tio difficil
Ideal consisto em
vestir-s© n-L —Gu»"
nabara — R. Cario-
ca, 54.

do mtctonul, om todo o Estado do
S. Pairto.

A HOLIDAU1KD.VDI-: DA ALPAN-
DI-XJA DO DISTRICTO FE-

DERAL
O dr. Edmundo da Veiga, secreta-

rio da presidência da Republica rece-
bou, hontom, os srs. .loiíu Duarte
Lisboa Senna, Alfredo Seabra o Hlldo-
brando Newton líarccllns que, em
nome do funcclonalismo da Alfnnde-
Ka do Rio tle Janeiro, lhe entrega-
nun uma moçílo dc solldurletlnde ao
governo, profligando o levante nilil-
tar, solicitando quo ,a fizesse chegar
fts nulos do dr. Arthur Bernardes.
TEL1-XÍRAMM.Y AO PRESIDENTE

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
O dr. Arnolpho de Azevedo rece-

beu, hontem, o seguinte telegram mn:"Cruzeiro — Vibrando de civismo
pela causa republicana a população
de Cruzeiro, reunida em sessão clvi-
ca solemne, protestou fidelidade aos
governos da Republica e do Kstu'tio,
jurando bater-so com tlenodo pela
victoria dn legalidade-, — Alt-eu Dan-
tas Maciel, delegado de policia."
ASSISTÊNCIA A'S FORÇAS T.EGA-

LISTAS
Conmi-ifcsão dc senhoras pctropolltn-

nns
A sra. Arthur Bernardes recebeu•da sra. Romào Júnior, esposa, do pre-

feito Interino tle Petropolis, o seguin-
te telegramma:"Petropolis — Com grando honra
c prazer communlcamus a v. cx. que
desde o dia 20 do corrente organiza-
mos nqul a grande commissao do se-
nhoras petropolltanas para reunir
brindes destinados aos nossos bra-
vos soldados de terra e mar. legalis-
tas, havendo grande enthusiasmo o
exito nossos c.iforços. Subordinando
nossos trabalhos á grande commissao
da qual ê V, cx. presidente, nessa ca-
pitai, enviaremos tudo quanto aqui
reunirmos â cxma. sra. Hvangolina
Alencar o nomeando nosso delegado
Junto á grande lommissão a sra.
Beatriz Fragoso Figueiredo, para
syntonizarmos nossos esforços e
augmentarmos a utilidade de nossos
trabalhos. Rogamos a v, ex. a fineza
de dar instruc-ções relativamente ao
melhor emprego dos dinheiros arre-
cadados c aceitar, com s. ex. o sr.
presidente tia Republica, a expressão
da nossa, immcnsa e sincera admira- i
ção e devotamento patriótico. A jcommissao de senhoras petropolitn-
iras ficou assim constituída: sras.
Villar de Romão Júnior, presidente:
Vaz Esteves, .secretaria: Rabello Lei-
te, thesoureirà; Frederico Villar. Ra-
phaol Mayrink e senhorlta Marcou-
des Castro, dlrectoras, auxiliadas por
In mi me ras senhoras".

NA ILHA DO GOVERNADOR
A sra. Irene Maggioli, telegraphou

ft sra. Arthur Bernardes, communl-
cándo-lhe estar solidaria com a col-
leeía de recursos nara assistência ás
forças legalistas e resolvida a orga-
nlzar, com o auxilio do dr. Arthur
Maggioli, seu pae, a commissao da
Ilha do Governador.

O MANIFESTO DA MAÇONARIA
A prancha ás offirtnas c membros

da. rolem çã/>
Assignada pelo respectivo grão-

mestre, sr. Mario Behwftg, está sen-
do distribuída unia mensagem da
Grando Ordem e Supremo Conselho*
do Brasil ás offlcinas e membros ila
federação, aconselhando a^que as lo-
jas maçonicas redobrem de cuidado.
evitando em seu seio a intromissão
das porfias políticas, que devem pa-
rar ã porta, Jamais penetrando nos
locaes tie reunião c tle trabalho. E3Si_
documento condemna, pela maneir.-i
mais formal, p mais franca, e pela
mais decidida repulsa, us suecessos
sangrentos de S. Paulo.

li! diz: "As revoltas, em que a
vida dos cidadãos fica exposta a
cada momento, em que os lares são
desrespeitados, em que se expandem
todos os instinetos grosseiros da ani-
malidade, essas não podem senão
merecer a sua reprovação formal, de-
cidida, categórica.1'
O PROCESSO I>OS SEDKIIOSOS E

A PROMOÇÃO DOS SARGENTOS
Em sua sessão de Iiontem, a Ca-

mara dos Deputados, depois de* te-
rem oecupado a tribuna os srs. Adol-
pho Bergamini o Francisco Campos,
approvou o projecto. em terceiro tur-
no, e a respectiva redacçao final, qne
providencia sobre o processo e julga-
mento dos crimes de sedição.

O projecto foi remettido ao Se-
nado.

Depois de terem falado os srs.
Adolpho Bergamini c Armando Bur-
lamaqul, foi approvado em 2" turno,
devendo figurar, em 3o. na ordem do
dia da sessão de amanhã, o projecto
quo providencia sobre a promoção
dos sargentos que se- distinguirem,
por actos tle bravura, na repressão
do movimento sedicioso de S. Paulo.
A DISPENSA DO "PONTO" NA FA-

CULDADE DE DIREITO DE
SAO PAULO

O ministro da Justiça communicou
no presidente tio Conselho Superior
de Ensino haver resolvido relevar do
ponto os alumnos da Faculdade tle
Direito do S. Paulo, que, em con-
seqüência da actual situação dessa
cidade, não tenham podido compa-
recer ás respectivas aulas.

OFFERECLMENTO DE UMA
AMBULÂNCIA

O general Ferreira do Amaral, di-
rector do Corpo de Saúde do Exer-
cito, agradecendo o offerecimento
que lhe foi feito pelos directores da"Botelho-Fllm", srs. Alves Netto e
Moura Carijó, fel-o com as seguintes
linhas:"De posse da carta em que, num
gesto patriótico e dedicado, offereceis
ao governo, emquanto durarem os
actuaes acontecimentos, uma ambu-
lancia que possuis, venho declarar-
vos que ella nos poderft prestar bons
e reaes serviços nesta capital, entre-
gue â Estação de Assistência e Pro-
phylaxia Militar que se acha desfal-
cada tle viaturas de tal natureza por
huvel-as enviado para o theatro de
operações.

Assim, solicito-vos designeis onde
poderei mandar bustal-a, agradeceu-
do desde jã, cm nome do sr. ministro
da Guerra c no meu próprio, o vosso
generoso offerecimento que muito
vos recommenda á gratidão nacional.

Com os protestos da mais elevada
estima e consideração, subscrevo-me
— General dr. A. Ferreira do Ama-
ral."
OFFERTA AO GOVERNO DA BE-

NEFtCENCIA PORTUGUEZA .
A Beneficência Portugueza, em re-

união do seu conselho deliberativo,
resolveu, por proposta do sr. vis-
conde de Moraes, officlar ao presl-
denlo da Republica, pondo á dispo-

slção do govorno braallolro, no actualmomento, os leitos dlsponlvols do
hospital da socledado, do quo as au-torldades possam vir a ter nocessl-dado pura o recolhimento o tratu-
mento do pessoas feridas em com-bute.

Após a approvação desta proposta,o por Indicação do sr. conselheiroLampreia, unanimemente approvada,foi loviintuila a sessão, em slgnal de
pezar pelos acontecimentos que nesto
momento cnlutam a Nação Brasl-leira.

A SUBSCRIPÇÃO DO INSTITUTO
NACIONAL DE MUSICA

Uma commissao composta dos alu-rnnas do Instituto Nacional de Mu-sica, senhoras c senhoritas Maria deLourdes Ortlgão Vlllaça, Martha Al-vurenga, Wanda Carneiro Telles Fer-relra, Marina Carneiro Telles Fer-
relra, Carmen Gomes Eiras, Olga F.do Carvalho Soutello, BreiHa Aray
Gonçalves. Lucla Tinoco de Miranda
Horta, Helena Esberard, Helena
G russia Sereno, ErcHia Fonseca RI-beiro, Edla Santos Lima, Maria Le-titla Harnis e Florence Brooking, so-
licitou a devida permissão no dire-
ctor daquelle estabelecimento do en-sino para abrir uma subscripção cm
favor dos soldados fieis á legalidade,
enviando, ao mesmo tempo uo se-
nhor presidente da Republica, porintermédio do ministro tlu Justiça, amoção tle solidariedade do corpo dis-
cente do referido Instituto.

OS PADRES FRANC1SCANOS SE
OFFERECEM PARA OS SER-

¦ VIÇOS RELIGIOSOS E DE
i <¦¦•¦ ENFERMEIROS

O ministro da Justiça recebeu de
monsenhor Carlos Duarte Costa, vi-
gario geral do Arcebispado de S. Sc-
bastião do Rio de Janeiro, ti seguinte
officio transmittindo a offerta dos
padres franciscanos para os serviços
religiosos e dc enfermeiros lis tropa.i
legaes:"Comquanto tenhamos certeza dc
que as autoridades ecclcsiasticus de
S, Paulo inantôm serviço organizado
dc assistência religiosa e caridade aos
que deliu, precisarem, de um lado e
de outro, no campo das operações e
nos hospitaes ile sangue, é com sa-
tisfação nue transmitto a v. ex. e,
por seu intermédio, ao exmo. sr. pre-
sidente tia Republica, a communica-
ção dc- quo os revdmos. padres fran-
ciscanos sn offerecem para acompa-
nhar as tropas o prestar-lhes os seus
.serviços como sacerdotes c enfermei-
ros, a serem aproveitados não s6 no
campo das operações, como de ca-
minlio c em qualquer outro logar."

St-ÍSOR-PÇAO DA LIGA DE
SPORTS DA MARINHA

A L. S. M, continua a receber do-
nativos para o.s marinheiros quo es-
tão combatendo em S. Paulo.

Da subscripção promovida no De-
nosito Navn I recebeu ella a quantiade 5:000$000. dc varias firmas desta
capital, perfazendo essa subscripção
um total de ll:078$eofl.

Alím desses donativos a L .S ,M.
recebeu mais: -Associação Protectora
dos Homens do Mar, 20.000 cigarros;
Cruzador "Bahia", BO Uilos de bon-
bons; tender "Belmonte", -1.000 cl-
garros, 100 pacotes dc phosphoros,
no kilos de biscoitos c 20 kllos dc
doces.

NOS ESTADOS
E.M SANTA CATHARINA

FLORIANÓPOLIS, '.!ll (A.) — O
Congresso Legislativo votou o credito
dc. »»O:a«l$0O0 para as despesas com
a. mobilização da Policia do Kstado.
ficantlq assim o governo armado de
poderes necessários para cooperar
com o governo federal na defesa da
ordem legal, gravemente perturbada
pelo motim de S. Paulo.

Nesta capital reina completa paz,
havendo o vice-governador, em ex-
ercicio, coronel Pereira de Oliveira,
recebido telegrammas do todos os
pontos do Estado inlorrnando-o de
que não tem havido em parte alguma
qualquer alteração da ordem publica.

NO RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE, 2.0 (A.) — O

dr. Borges de Medeiros, presidente do
Estado, recebeu o seguinte tele-
gramma:"Ciuaj-uiína — Em nome do Es-
tado de S. Paulo, venho agradecer,
profundamente emocionado, a signi-
fieativa e efíicierrte prova de solida-
riedade desse glorioso Estado na tle-
tesa da legalidade da terra paulista.
Agradeço á eminente pessoa de v. ex.
a gloriosa cooperação de patriotismo
e denodo rio-grandenaes. Foi aqui re-
eebida com grande enthusiasmo e
confiança a forte e briosa tropa vln-
da desse Estado que prompta se con-
fraternizou com os outros soldados,
para agir vlctoriosamcnte pelos com-
muns ideaes de paz e justiça de uma
Republica prospera e feliz. Queira
V. ex. aceitar minhas calorosas sau-
dações dc brasileiro e de republicano.
— (A.) Carlos de Campos."

NO EXTERIOR
EM PORTUGAL

LISBOA, 2li (A.) — Em entrevista
que concedeu á Succursal da Agencia
Americana e que foi divulgada por
toda a imprensa desta capital, o an-
tigo diplomata brasileiro dr. Cyro
Azevedo, que hontem passou por este
porto, a bordo do "Almanzora", re-
feriu-se a. situação tle S. Pnulo, di-
zendo que toda e qualquer noticia
provindo de fonte indirecta, como
tem acontecido, são destituídas de
fundamento e são meras explorações
telegraphicas em torno de um caso
que não possue a gravidade que lhe
emprestam.

Somente o governo — disse o dou-
tor Cj-ro Azevedo — possue elemen-
tos para esclarecer o espirito publico
sobre as occorrenclas. Tudo o mais
6 fictício e destituído de fundamento.

A sublevação 6 apenas um acto de
Indisciplina do alguns elementos
amotinados, e não tem significação
política alguma. Não se sabe ao certo
quaes são os chefes da mashorca,
assim como não se conhece o pro-
gramma dos revoltosos.

Desse modo, a opinião publica tem
sabido manter-se ao lado da leguli-
dado c contra o grupo de aventurei-
ros ambiciosos que deseja se após-
sar do poder.

A arrojada aventura, como era de
esperar, não encontrou o menor éco
no seio da opinião publica e nos de-
mais Estados da União, que se man-
têm cohesos at) lado do poder con-
stttuido o da ordem.

A rebelliãu dos amotinados está
para ser liquidada dc hora para hora.
Se isso até agora não foi feito pelas
forças legaes. é porque se pretende
poupar as propriedades localizadas
em S. Paulo, e as vidas de multas
pessoas que nada coruprehendem du

BELUS-nRTES
A "Cela do Sanhor" am tra-

balho de talha
O trabalho do talha teve a sua

época e os sous apaixonados cultores.
O passado legou-nos obras primas
nesso particular, verdadeiras maravl-
lhas do lavòr e graça, Varias das
nossas egrejas ostentam ainda deli-
eados ornamentos dessa natureza.
Multas paginas já so escreveram so-

0 ÁLCOOL E 0 TRABALHO
¦ *¦» ¦

Porque venceu a "lei da prohibição" nos Estados .
Unidos - Curiosas informações do Deãó Inge

O eaculptor-entalhulor ar. Antônio Gomes
Ribeiro

breu assumpto o multas outras po-derão ser ainda a propósito desse
inesgotável filão artístico. Mas não
6 osso o objectivo desta nota. quovisa apenas registrar a exposição de
um trabalho do "esculptor-entalha-
dor" sr. Antônio Gomes Ribeiro.
Trata-se de um paciento trabalho de
talha habilmente feito e que podeser apreciado ima montras de "La
Royalc", A, avenida Rio Branco. E'
uma "Cela do Senhor" reproduzida
em madeira, com todos ns seus deta-
lhes. Destina-se a mesma ao pala-cote da sra. ti. Alice Boavista Fer-
reira, planta do architecto Edgard
P. Vlanna, tendo sido executada em
harmonia com o estylo da sala em"
que vac figurar.

Exposição Luiz Franco
No Centro Pernambucano, ã rua

da Alfândega 1S2, acham-se em ex-
posição vários quadros do pr, Luiz
EVanco, sobro aspectos c costumes
pernambucanos. Trata-se de mostra
individual carocedora de importância
sob o ponto de vista artistico.

EM MCWEROY
PARA ESCAPAR A CASEKNA
.Pelo juiz federai seccional do Es-

lado do Rio, foram concedidas ats
oVdens dc "habeas-corpus" impetra-
das pelo solicitador Elias Cabral em
favor do« pacientes Josí do Olivet-
ra Romualdo. Antônio Garcia de
Castro"; Carivaldo Ramos da Costa
o Antônio líibeiro Bastos, sorteados
para o serviço militar por diverBoa
municípios fluminenses.

ACOrDEXTES NO TRABALHO
Hontem, As 14 horas, quando tra-

hulhava na Fabrica tle Vidros Orion,
na vislnha cidade, foi victima do um-
accidente Roberto Pereira, brasilei-
ro, solteiro, operário, residento no
largo do Barradas n. 533, no Bar-
reto.

Pereira soffreu tini ferimento con-
tuso no dor.so d.i mão direita, quan-
do manejava com mn torno, sendo
soccorrido na Casa tle Saudc loarah..— A Assistência Municipal soecor-
reu- lionteni, prestando os necessários
curativos a Antônio de Oliveira, bra-
Hjleiro, com lil annos de edade, re-
sidente á rua da Conceição, 87, que
foi victima, de um accidente quando
trabalhava hontem. ás 15 horas, no
deposito da. Casa Borges, sendo at-
tingido no pé direilo por uma folha
de zinco, produzindo-lho um feri-
mento contuso.

situação c que não se iiniiiiscuiraiii
no movimento.

Aguardando-se com calma mais al-
guns dias, ter-se-á a noticia da capi-
tn lação dos revoltosos que se encon-
tram sem viveres e sem munições,
completamente cercados pelas forças
do governo."

NA ITÁLIA
ROMA, 2li (A.) — O embaixador

do Brasil junto ao Quirlnal, sr. Os-
car de Teffé, foi hontem entrevistado
pela "La Tribuna" a respeito do mo-
vlmento subversivo surgido em Suo
Paulo.

O referido diplomata brasildiro,
em suas palavras, lamentou sincera-
mento a divulgação de noticias me-
nos verdadeiras por intermédio de
alguns jorriaes estrangeiros o de
agencias telegraphicas despidas de
escrúpulo.

A situação do Brasil — disse — já
cst.1 novamente a se normalizar, de-
vido !x prompta. enérgica e efficaz
intervenção do governo da Repu-
blica, que conta com o apoio una-
nime dc toda a população brasileira
e das colônias estrangeiras ali do-
miclliadas.

A supremacia das forças legaes so-
bro os rebeldes & visível e, sobre a
sua acção, diariamente -recebemos no-
ticias de origem official, promptas a
desfazer riualquer exploração em tor-
no do pequeno movimento.

A rebelllâo ainda não foi jugu-
lada, porquo o governo federal, com
o seu alto patriotismo, não deseja
sacrificar a capital de S. Paulo, que,
como se sabe, é a terceira cidade, da
America do Sul e a segunda do Bra-
sil pela sua torça Industriai, pela sua
belleza e pelo numero de habitantes.

A esse gesto patriótico, tão so-
mente — continuou — deve-se o fa-
cto de não haver sido o caso liqui-
dado com mulor rapidez. Nesto mo-
mento, as forças legaes estão cer-
cando S. Paulo completamente e com
o intuito de sorprehenderem os ad-
versai-los sem que a capital seja
damnifleada e sem que haja grandes
perdas de vidas.

Os promotores dessa luta inglória
e fratricida, mais cedo de que elles
pensam, serão obrigados a capitular,
.lã se sabe com precisão que o stock
de viveres e de munições na capital
paulista não lhes proporcionara
meios de contemporizar a situação
desagradável em que se encontram
ha vários dias.

O povo italiano domiciliado na-
quella riquíssima parte do meu paiz,
estã tranquillo c confiante na acção
calma e precisa do governo federal,
que lhe proporciona, antes de tudo,
a mais ampla segurança."

A entrevista do embaixador brasi-
leiro causou a melhor impressão pos-
sivel; merecendo ser destacada para
a primeira pagina de "La Tribuna*'.

(Communicado eplstolnr du United
Proas por Clarence Dubose)

LONDRES, Junho. (U. P.) — Todo
o mundo, durante longo tempo, per-guntava admirado que razões teriamlevado a America a adoptar tt prohi-bicão. Essa pergunta foi agora sutis-
feita com uma explicação pelo Beão
W. P. lnga, do St. Paula, chamado o"Dotto do Pessimismo", embora em
verdade seja elle um homem bem
alegre. ,

Foi a "moralidade eiithiiniastle.-i",
combinada com o "o máximo da pro-
ducção e o máximo dos saiai-los" que
conseguiu estabelecer a prolilbiçãj.
afunilou o sr. Deão Inge."Não ha grande espirito religioso
na America. Jamais ha esse espirito
quando uni paiz se acha no auge da
prosperidade. Ha, porém, um grando
enthusiasmo pela moralidade. Nüo
obstante os esforços dos puritanos —
ii. quem se attrlbue geralmente a vi-
ctorla da campanha e que, nem 'ilu-
vida, são mais fortes na America do
quo na Inglaterra, elles por si sAs dif-
ficilmente teriam conseguido o tri-
umpho da prohibição. Esse só se ve-
rificoii porque ú uma parto necessa-
ria do Ideal econômico americano,
que dif fere limito das aspirações dns
massas britannicas o que podem ser
resumidas assim: "Máximo de pro-
ducção e máximo 'dos saiai-los."

"O operário norte-americano pro-
duz .-luas vezes mais do que o seu
eollega Inglez o f-eucho uma papa
dupla tambem. Esses enormes sala-
rios sõ são possíveis (juando o homem
trabalha com toda a sua energia ilu-
rante os seis dius da semana. Um dia
perdi-in para curar os effeitos de um.i
noitada de deboche necessariamente
reduziria os salários. E mesmo que
o trabalhafiof fosse inclinado ao al-
cool, sua mulher que tem direito de
votos, equilibraria essa inclinação. A
esposa de um oporarlo americano
possuo o seu próprio automóvel; go-4-
ta de boas roupas o tem um piano.
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Todus essas coisas lhe teem sido as-
seguradas com a prohiblção o conti-
nnarão a sel-o se essa lei nüo fOr
revogada. E' pola evidente quo as
esposas empresário nn aeu intero-se
o molhor dos tíOUa esforços paru sus*
tentai* a permanência da lei.

As economias qne lhe dão o luxo
sA são possíveis cm o marido sóbrio
nos sete dlns da BOimtnil, Aliím dlvao
lm outro elemento favorável Ã pro-
hiiilçflo: os patroed. Elles repararam
quo com u lei, o trabalho doa seus
operários renle muito mais. Outra
razão apontada pelo Deílo Irigo pura
a necessidade ila prohibição na ame-
rica 6 que a ubiqüidade combina-
da tln whisky com ns automóveis bit-
ratos seria muito desastrosa."O uso universal do automóvel
tornaria a revogação da lei secca
multo perigosa, mesmo para oa amo-
rlcanos, para na quaes a vida humana
vale pouco. Todos os operários con-
(luxem os sous próprios automóveis o
um chauffeur bobedo, estd-se a ven-
der, poria em serio perigo a existen ¦
cia do próximo.

Afinal, a balança das' vantagens
parece ã maioria dos americanos ea-
tar tio lado dn prohlblçilo,"

Comtudo, accrescentou o sr, Ingc.
e duvidoso dizer quanto tempo n na-
tureza humana sustentará o Ideal
americano do "máximo da producçâo
o o máximo do salariu". ¦

Prodlzem-so pnra a America grni-
des victorias trabalhistas e é sabido
que os homens de trabalho sempre
amam mais o prazer do tltle a effl-
ciência,

Além disso, o "homem econômico"
que sú trata -ia gaivhar o gastar exis-
te apenas aqui e ali. O huniem real
ainda gosta de "bolo o cerveja"."O3 licores fermentados, disso ii
Deão, representam uma das mais an-
tigas conquistas do homem e não sei
dc nenhum recurso "paru alegrar o
coração do homem", quo tenha si.lo
permanentemente abandonado á face
obscura ..leste inundo."

O sr. dr. Titrliino Meira, que assumiu
o (toverno do Estado ilu Amazonas, conto
J;i í conlMclilo pelos leli.grjinmas em
tempo opportunu divulgados, o sr. dr.
Tiiriuno .Melru, que 6 genro iio dr. Rcjc
Mnnieiio. governador licenciado daquelle
Eslado c netimliuonte na Kurepu cm tra-
tamento «i** saúde, ussumlu o govorno tn-
leiiimmcnle, devida a ser presidente d»
a.-*.-. iniiií'*i Legislativa do Amaubitas.

Campanha contra o ana!-
P-iabet-smo

A Ligo Ucosilclra Contra o Anal-
phubctlsmo dirigiu nma circular a
todos os municípios do llrasll no
sentido do ser ftitiftatlo, em cada um
delles; 11 "Thesouro da instriieção
popular", lembrando como primei-
ro elemento dos lhosouros ímintri-
pães da Instrueção; n (IohçÍio, can
cada município. do uma área #t
Kerreno onde ao plante um grtináp•bosque tio arvores frutíferas e *B
madeiras iio '.-i. pnra mer oxxiiOfoAm
opportunamente cm bejiothilo tfá tit-
sirucçHo popular, *.

O ESTRAGO DA
A inauguração de um grande estabelecimento commercial

ZONA

Um aspecto do estabelecimento "O Eatrago da Zona", apanhado por occaalío do acto inaugural
*>««—-Está. inaugurado "O Estrago

da Zojia". Antes de mais nada saiba
o publico que so trata de um esta-
beleeimento "oom o mais formidável
"stock" de artigos para senhoras, ho-
mens e crianças. O momento 6 de
retracção de capitães. Mas o pro-
prietario do — "O Estrago da Zona"
— é homem de iniciativa e de acção.
rorque o dinheiro rareia fi que elle
resolveu abrir nos prédios 11 e 13
da rua dos Andradas — "O Estrago
da Zona'' — para vender barato tudo
quanto existe dc 'bom em tecidos,
motins, novidades, artigos para ho-
mens, perfumurias e nihiirezus.

Chama-se a isso um golpe de iri-

telligencia. As coisas ostio ruins ?
Pois vamos -wMitler muito c barato
para. ganhando alguma coisa, ir con-
correndo ta-mUem pura o bom estar
da população. O sr. Honorio Campos
Urm larga pratica desse ramo dc ne
goclo por ter. fundado diversas casas
do gênero.

A casa inaugurada hontem pela
manhã — "O Estrago da Zona" —
tem um "stock" formidável. E' um
estabelecimento para attender a pe«-
soas de todas aa -classes sociaes, des-
tie a senhora elegante ao mais mo-
desto dos clientes. Ao lado da seda
fiminina, ha ali tambem o artigo
modesto para o uso diário, mas tudo
por preços muito convidativos. O sr.
Honorio Campos tem ao seu lado um
grupo de auxiliares distinetissimos e
competentes, captlvantes no trato e,

por Isso mesmo, sabendo -servir •bem
e com presteza, u, írosu-czía.

O a-nto Inaugural do — "O Estrago
da Zona" — teve a presença de mui-
tas famílias da .--•-cieti-i.de carioca.
Asslgniila-ndo o facto o proi»rictaoo
¦do estabelecimento fez profusa dis-
tribulção de roupinhas a cnaD^as
•pobres. As famílias que lâ estiveram
receberam delicados ramos de. flores
vindas osporiaJ-mí-nte dn propriedade
do sr. Honorio Cfunvpos cm Petropolis,

O crniw*f-h<5ndim».'iTiu desso estima-
do commeroiiinte abrindo — "O Es-
trago da Zona" — merece bem as
sympathias o a preferencia do po-
blico em geral. Trata-se tle um lio-
mem dn hejrdcios, mas com alma. «
coração, 11111 dis.es homens que quer
ter eni cada cliente um bom
amigo — ***

Drogaria Baptista
Vendas cm grosso

Preços linratissimos. ¦
ilarço, 10.

a varejo.
Rua 1» de

CINEMA PHOTO
Vende-se unia maclilna ciua-si nova para

tuiii-ula do rilin-, 1:0111 objectiva, lre> elias-
5I5 e tripé grande, eom plalarorma gira-
torla, etc, do gramado fabricante PATIIÊ
fhí.hks. E' apparelho para profissional c
garantido; Preço lisooíOOp; cu-tam
aelualméritc ííüoii.-sooü. Rua Riachuelo
u. 15S, porão. Da* s iis 11 ç das 1 -1 ís
16 horas.

-**-***yih»ir&s~-^

(Pílulas de rapalna c PodopH>lin*i/
Kmpicirailas com suecesso nas moles-

tias do estômago, rijido e intestinos. Es-
tas pílulas, além tie tônicas, sâo iiirticartw
nas dyspepMiis, d^r^s- do cabeça, moltótiai
do ripado e prisiío d<: ventre. Süu um po-
dernso digestivo c regularizado!' das sc-
creções gaitio-Inltstinacs. A" venda em
todas a- pharmacias e drosa:*ins. Vidro,
i-SDOO. Depositários: Martins k Batelar,
Rosário, 1W. .-

e auto-planos

Dm 

a mm. »a m allemlles — Pe-
I B mIiIdS '•'1:n i'rc(-os e
1 fl HS § V catalogo* » &•
S lil UM il ^ Ferreira & C.

Eua S. Fran-
cine o Xavi«r
:.. _S3. Tcleph»-

ne Villa 3S6S. Dá--- grandes prasoi.

p' I mm um«0 m
Cocelra dc cão c -ítífminii cartspatos

inraiUvclme-nie. wof-o, 4S. Rui Vasco da
Gama, 15. Hua S^K', 'J -. 154 •*¦ Io de Mar-
eo. 10.
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OS GATUNOS
EM ACÇAO

VMA CA-SA OOMMOSROXAIi
AKSAI/JW.DA

I>«poIh de arrombarem utpu. pare-
He do lado ilu preillo em constru»
cçuo, os ladrões penotiiiiani na casa
do n. 18, da rua Uruf-uiiynnii, ondo
cfctít Instiilludo com iiorocIo do mo-
•das e fazendas a firma J, Bastos
& C.

Dando polo facto, pola manhã, no
abrir o ncBoelo, os lesados levaram-
n'o no conhecimento dns autorWadoo
do. 3" dífltrlcto, que lnsta-uraram o
eompotento processo pura a sua clu-
cldnrjfio.

Tiradas pliotographias e lmpres-
soes do local, pelo pousoal do Oabl-
nele ele Identificação, foi constatado
terem os meliantes subtraído mais do
10:000? de peo*s de crepe da China.

UM LABA1-IO PRESO
Na noite passada, o guairda no-

ctf.riio n. 21). do IS" distrlctlo, pron-
deu na avenida Suburbana, próximo
nn largo de Bemflcn, o Indivíduo Al-
fredo da Silva, dc "3 annos da óilade,
nem profissão e domicilio ceirto, que
conduzia 10 galllnhas o um purú.

Levado para a dologaola locai, o
proso confessou tor furtado uimelias
nv.cn em uma casa da cstav-fio dc Del
Castilho.

KAFY não ataca
o coração

A BORDO DO "GROIX"

"U1U3UARAM' DOIS SGIENTISTAS
FKANCL/iKS

Ao anoitecer, dn hontom, chegou
ao nosso porto o pnciueto Cranoeu"'Grolx", quo \tiiu do Bordeaux o os»
calas do costume, oondiiülndo 101!
püssagelriiM paru ò Rio n grando nu-
moro cm transito para Buenos Aires.

Devl.lo íis lioas curícllqiSetj sanllii-
¦rins om i|iic foi encontrado n referido
vapor, foi dosombaruvttdo pelas au-
ícirldndes marltlmns, Indo atracar no

¦ Caos do Porto.
Entro os passageiros iiriui desom-

baroadosi nolftmos os jirofessoros
Truchy o l.ausou, da Faculdado do
Direito o Kscoln Normal de 1'arlii,
respoctlvament'.1, uno vOm Iniciar ou
fçous cursos no Instituto Franco-
Brasileiro de Alta Cultura,

O desembarque dos referidos selou-
tlstas foi multo concorrido.

De Buenos Aires chegou o"Duca d'Aosta"
Entre os paquetes que passaram

pelo nosso porto, no dia do hontem,
figura o Italiano "Duca iPAostu",
que veiu de Buenos Aires c escalas,
conduzindo tres passageiros para es-
ta capital o '110 em Cranalto, além
de grande quantidade de mercadorias
consignadas á Companhia Italla-
America .

A unidade Italiana fez a viagem
cm 13 dlns, lendo se demorado em
.Montevidéo yor uma semana appro--
xliniidamcnte.

Em transito para' Gênova, viaja
no referido paquete o cônsul argen-
tino Angel Boltoro.

Hontem mesmo, o referido navio
partiu pura o norte levando 70 pas-
sageiros aqui embarcados.

J PINTO — Prédios o terrenos,
construcções e outras operações;

rua do Rosário, 161, sob. Tel. Nor-
te 523ti o 31(16.

M1NGUEM compre terrenos sem ver
cs da Companhia Territorial do

Rio de Janeiro c verificar as condi-
ções do venda. Assembléa. 79.

TERRENO •— Vendo-se, 58 por DO,
estrada do Porto de Inhaúma

n. 354, proxlnno á estação de Bom-
sueceeao, tem duas fronte*;; trata-se
na rua Coronol Figueira de Mello,
n. 362.

VENDEM-SE, no melhor ponto do
Andacrahy, lotes de terrenos para

I. 5 c 6 contos, com S e 0 metros
de frente por 40 o 50 de extensão.
Faclíltà-se o pagamento. Trata-se

com o proprietário, rua S. Pedro
n. 132, sobrado. Telephone n. 3259.

V5NDE-SE o grande terreno com
V um barracão, :'t rua Ariuva Clau-
dio n. 1S9 (estação do Riachuelo).
em leilão, pelo leiloeiro PADDADIO,
terça-feira, 29 do corrente, fts 4 1|2
horas.

VENDEM-SE quatro pequenos pre-
"^ ilios á Estrada, do Engenho nu-
mero 2112 (casas I-H-HI o IV), esta-
¦ •ão dc Bangu", eni leilão, pelo leilo-
élro PALl-AMO, quarta-feira, 30 do
corrente, ús 2 horas, em sou arma-
aem, á rua S. José n. 57.

"UjENDEM-SE lotes de terrenos, na
rua Alzira Valdetaro n. 63, a cln-

co minutos da estação de Sampaio,
á dinheiro ou em prestações. Loteis
de 500*; 'para 

cima. Informações no
local, com o encarregado. Trata-se
com O. Rée. Alfândega, 110, Io, das
11-12 o 4-5.

DOIS ANDARES
RUA GONÇALVES OIAS, SS

Acoltam-so propostas pura o arrenda-
monto dus andares iiclniu, ou tte uni só-
mente, longo contrato, próprio para cs-
irlplorios, consultórios médicos, atellers,
associações, ele. Trata-se na loja.

PPREDIO
Comprs-sc com quatro quartos o mais

dependências, em hom estado de conser-
vação, em arrabalde ou subúrbio proxl-
mo da Cidade, até 40:000*1000; cartus pa-
ra A. Darroso, Caixa róstal 503.

COMPRA-SE CASA
Até cem contos, situada nas

imro-ediações do , Flameirgoc,
Cattete ou praia de Botafogo,
preferindo-se de um só pavi-
mento. Trata-se com J. Ma-
chado, rua do Ouvidor n. 133,
Io andar.

PREEBS0S LV VENDA
AVENIDA lt DIE NOVEMBRO

(irnrttlocl- J>obo)
Um pavimento com porão habita-

vel, dividido, forrado e assoalhado,
no corpo superior magníficos dormi-
torios, salas, cozinha e maia depen-
denclas (entregue vasio).

RUA CASS1ANO (Gloria)
Tres pavimentotj. cinco donnilo-

rios, salas e maia dependências (eatá
vago).

RUA BAMB1NA (Botafogo)
Dois prédios. Dois pavimenlos,

eeis e nove quartos, salas, grande
quintal. Frente para a rua da As-
eümpção, onde tem mais um predio.

RUA ODAUDINA NS 21 E 23
(Mcyor)

Um pavimento, duas sala6, tres
quartos e mais dependências.
Photographlas o informações com o

leiloeiro PAIdjADIO, á rua
S. José n. 57, loja, onde so trata

0 "ARLANZA" EM TRAN-
SITO PARA 0 SUL

A CHEtiADA DO NOVO MINISTRO
DA POLÔNIA

Depois do uma viagem dü *l ,"c dias.
fundeou om nosso porto o tninsatlan-
tico Inglez "Arlahüi"..", nue volu dc
Soutliiunpton o osculua do costumo,
oonduslndo 200 passttBolroa pnra o
Rio, sendo 52 eni l" classe.

Bm transito para os portos do tul
viajam idü nassngclrcs, entro os
quaes figuram Innumeros Immlgran-
tos ituropeun.

Desenihn ruçado que foi pelas au-
torldades marítimas o "Arianza" foi
atracar uo Caos do Porto, ondo so
verificou o desembarque de sous pns-
sageiros, sendo ilo notar entre elles
o dr. Nlcolás Jttrystousol, novo ml-
nistro plonlpotonolarlo da Polônia,
que vem ttBSUmil" o nito posto repro-
sentatlvo om nossa capitei, motivo
por quo foi alvo dus manifestações
de apreço dos representante."* do pai/,
amigo e do corpo diplomático aqui
acreditado»

— Foi lambem passageiro da uni-
dade mercante ingleza o professor
Augusto Vianna, director da Fuotll-
dado de Medicina da Bahia, quo vem
tomar parte nas reuniões do Con-
selho Superior de Ensino.

Ao seu desembarque compareceu
a representação das nossas acado-
mias superiores, além do seus col-
legas e amigos.

—¦ Durante algumas horns, o "Ar-
latiza'" permaneceu fundeado cm
nosso porlo, dopois do que saiu com
destino a .Santos, .Montevidéo o Bue-
nos Aires.

victSsIí^doTTrens
IM OPERÁRIO MORTO

Quando atravessava a linha férrea
da estação Lauro "vCllllor, o operário
Murinmio Alfredo Lopes, dc 25 annos
de edade, casado, brasileiro c resi-
dente á rua da Lapa 11. 17, foi apu-
nliado por um trem que o prostrou
ao solo sem vida. As autoridades do
15° districto fizeram remover o ca-
daver do Indltoso trabalhador para
o necrotério do instituto .Medico Lc-
gal, onde o autopsiou o dr. Rego
Barros, que constatou ter a morte
sido proveniente de: — Fractura do
craneo e lesão cerebral.

Marinheiro aggressor
O marinheiro 11. i;;.S;iO, Zacha-

rias pilho, foi preso pelas autorlda-
dos do O" districto por ter. 110 predio
dc n. 25 da rua Pinto cio Azevedo,
aggredldn a rapariga Lulza Pereira
Nunes, ali residente.

ABREVÍANDiS^irVIDA
TENTOU ENFORCÃR-Sl* -- Jo-

hovah da Silva Campos, de 27 annos
de edade, operário, brasileiro c 1110-
rador á rua .Marquez do f*. Vicente,
s|n, em .sua residência, tentou contra
a existência, procurando enforcar-se.
Soccorrldo a tempo, .lehovah sc viu
impossibilitado rle pôr termo ã vi-
da. O facto foi registrado pela poli-
cia do 21° districto.

OOLPKOU O PESCOÇO — Con-
formo demos noticia em nossa
edição de hontem. o pintor Os-
car do Oliveira Guimarães, de ali
annos de edade, casado, brasileiro e
morador no becco do Salgueiro n. 13,
em sua residência pô/. termo á vida,
golpeando o pescoço á navalha, Re-
movido o corpo do mallogrado ope-
rario para o necrotério do Instituto
Medico Legal, ali o autopsiou o dr.
Rego Barros, que .attestou como cau-
sa da morte: — Ilemorrhagia con-
secutiva. ã secção de vasos do pes-
coco por instrumento contundente.
Depois da perícia medica, foi o cn-
daver Inhumado no cemitério de
S. Francisco de Paula.
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MAL IRREMEDIÁVEL
UM MENOR VIOTIMADO

Na ruas.' PrünolÜbó Navlor, pro-
Ximo ú Visconde de Iminuruty, u
menor (Jiinutu, filho de .loão Sobas-
tlão do Carvalho, de 11 annos dc
edado o morador íi avenida 2S d« so-
lembro, 3ítt, foi apanhado por tini
a ulo, recebendo coiUukCck o esco-
rluçOr.i gencrnliziidas.

A policia do ir,"" districto não sou-
be dn oócorrencla, tendo a Asslston»
chi pro3tado soecorros ao menor fe-
rido.

UM DESCONHECIDO ATUO-
PBüADO

Km fronto no theatro Carlos Oo-
meu, um automóvel colheu um lio-
mem, do cór branca, modeatamen-
tn trajado, que recebeu oontusOwi
por todo. o corpo e ferimento na ca-
beca.

Desacordado, o Infeliz recebeu os
soecorros da Aíslatencla e, em se-
gulda, foi Interniido no hospital da
Santa Casa, registrando o caso 11 po-
licia do -l" districto.

COMBATENDO 0 JOGO
No cartório da delegacia do 15°

districto foi autuado em flagrante,
por vender o denominado "Jogo dos
bichos", no predio de numero 10 :1o
Boulevard de s. Chrlstovào, o con-
tra ventor Domingos Cataldi, mora-
dor á rua de Catumby, oü, tendo em
«eu poder sido apprehcndidas ÜO lis-
tas, l mappa c 69? em dinheiro.

— As mesmos autoridades pren-
deram lambem em flagrante da mes-
ma contravenção, á porta do predio
dc numero 313 da rua de S. Francls-
ou Xavier, vs contniventores Zaehíi-
rias Rodrlguos, morador cl rua Barão
do Mesquita, 102 e .Manoel Lopes,
residente á rua Bom Pastor, 20, ca-
sa 9. Bm poder deuses contravento-
res forani apprehendldas 8 listas o
51$200 cm dinheiro.

flCGJENTE^olíiLHO
COLHIDO POR BLOCO DK PK-

DRA — Quando trabalhava nas
obras do futuro prado do Jockey
Club, na lagoa Rodrigo dc FYcitas.
o operário Francisco Mathias, de 28
annos dc edado, brasileiro c morador
,i rua Jardim Botânico, 9, foi co-
ihldo por um bloco de pedra, ficando j

^'avemente ferido. Depois dos soe-j
corros da Assistência, o infeliz opc- !
rario foi internado na Santa Cara da
Misericórdia, sendo o facto registra-
do pelas autoridades do 21" districto,

U.M TECELÂO FERIDO — O te-
cclão Kiilino Sayão, morador em
Madurelra, quando trabalhava na
Fabrica de Tecidos Carioca, foi vi-
ótima de um accidente. ficando feri-
do nas pernas. A Assistência medi-
cou-o convenientemente.

Succumfeiu no hospital
Victima de um accidente. foi ln-

ternado no Hospital de S. Francisco
<io Assle. o confeiteiro Antônio Au-
gusto Franca, solteiro, com 53 an-
nos de edade c residente á rua To-
blas Barreto, liõ.

Com gula das autoridades do 14°
districto foi o seu corpo removido
para o necrotério do Instituto Me-
dico-Legnl, onde deverá eer ricro-
pslado.
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VIDA \ DOS .CAMPO
nuumm-
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CORRESPONDÊNCIA
AüUDAÇAO DAS FLOIll"-*

•1. Abreu — Rio.
V. S, encon irará no sulltro do Chile

o elemento quo falia uo sau*terrono
iironoso do beira-mar, no emtanto 6
houi quo v. s, saiba que OHtüS tei't'0»
nos e os outros tambem precisamde um pouco de nuitcrla orgânica
pura formar o húmus. Nessas lor-
ras arenosas por não dizer de puraniela ,* preciso adubar com tatetreo
do cochelra, com phosphato e oom
poliissa,

O s.ilitro do Cilllo emprega-sn a
ratão de 30 u r,n graminas por metro
quadrado, no momento de virar os
canteiros e depois regando uma vez'
por semann com ngua que contenha
por cada regador de 20 litros, duus
colhores das de sopa de salltre do
Chile.

O salltre o encontrará A venda nas
Fogulntcs casas de flores no Rio:
Casa Flora: Hortulanin; Casa Jar-
dlni; lambem, o sr, Carlos Rlanlt na
rua S. Bento n. 1 (sob.), vende sa-
litro., .

G. Mcrtlim,
Kngenholro agrônomo.

FORMÍC1DA
Para a extinção completa d*

SAUVA *,« com o
INDEPENDÊNCIA
do suecesso garantido.

rüa s. ri*Dno, ot — nio'^.¦¦¦^.--•.'¦v-c''*-*^^ i ajgji tsssr

APP-.IOAÇAO 1K> SAMTRE DO
OHK/E

Mario Maocilo — Rio do Janeiro.
i:«*r.|msi« — E' deveras lamentável

o que »-*onteceu a v. s. com o sa-lltre
do Chile, o pédo ter certeza que o
mesmo lhe aconteceria com qualquer
outro ndulio chlmlco.

O salltre applicado na doso indi-
cada por nôs. nunca pôde provoenr
o uccldonte por v, a. mencionado.
Fntalmonto v. a. »ppHcou-o om quan-
tldudo o.-i-iBgorada.

O salltre dá seus maravilhosos ro-
saltados uppllcando-o na seguinte
forma:

Km um regn-dor do 20 litros d'ngua
approxlmadamonte, porque não hn
Inconveniente nenhum que sejam de
15 litros, dlf-solva uma colher das de
sopa do salltre ou duns, e regue ns
suas plantas uma vez por semana
como de costume, Isto í, não porquo
a ngua contenha salltre, v. s. deve
molhal-as mais naquelle dln.

Ku mo compromotto o mo respon-

AsctniiA iiassb corn
Giilltnhas de rnç-i — I.iul. Anenrrn, M

sablMxo a fiiner-lhe *ie«soiilniPiite ealti
doBion-Hr»o*o e que lhe dart o mall
Borprehend-eiite reimKwlo, pura o
qt»al fko ao seu inteiro dispeSv ni,
meu oícrlpiorio na avenida ki„
Brnrteo n. 117, 1" andar, sala i, u
qualquer hora do dia, Te!»plui:,e*
Norte 744-3

d. Mrdliin.
fingfnhciro agrônomo,

SALITRE DO CMIÍ.K
Rua São Bento, 1, sobr. Rio"Ml

Vc-nde-.ie na
run 7 n. 151 c
dos vidros

ura pai
rua Vssco d» Oíma, l*j
I» dc MHrço, 10 — ito{u

00 c 31000.

HA MAIS DE 40 ANNOS
Existe o Ellxlr de Cnmomlll» CranJ»,

para o allivio effleu dos qua soffrpi-n do
«•tomago, fígado o intestinos, Expermuc»
tae e tereis ft prova.

Sociedade Brasileira de Avicultura
PRAÇA 1(5 DE NOVEMBRO — EDIFÍCIO DA ACADEMIA DE COMMERCIO

AVES, OVOS E COELHOS
venda, importarão <• reme-sa,

ndo, mediante a commiss.ío de
Esta sociedade encairegu-si! da compra

correndo as dospezns pnr conta do intere
IO por cento.

Os assocludos tôni o direito do effectuarcni as suas tran-cirrftr- por in.
tormedlo da sociedade, som pagamento de conmilssâo, devendo puru i-stc
Tim aprosenfarem as suas offertas ou pedidos.

j umuMmimimwum^

Sem o emprego io
[. Eia. ier liias

SALITRE DC CHILE não espere
Ires no seu jardim.

a
5

***•
a
1

Oueimou-se
Em sua residência, á rua da Al-

fandega, 107, d. Lívia Corroa, casa-
da e brasileira, liei victima da ex-
plosão do um fogarelro de álcool,
recebendo queimaduras no rosto e
mus mãos. pelo que teve os soecor-
ros dn Assistência,

rtt^mmmmmmmmmmmmmmmmmtaÊmmaaamammmÊmrtaMmtmmm^

y-T-f^-*?!»

SJfà

Bom
Appetite

Que editos a pode ser
a hora cia refeição
quando nos centim-o**
perfeitamente bem!

As Pílulas <de Viria do
Dr. Rose Sees-n este no*
me porque dão nova
vida ás pessoas !an~*-*~i»
das, estímuiondo*lhes o
appetite. a energia e o
bom humor.

Durante mais de óif annos as Pilulas de Vida do
Dr. Ross teem mantido a invejável fama de ser um
agradável e efficaz laxativo. Os médicos as appro-
vam e recommendam constantemente para uso do lar

Todo o homem deleita-se em V&" que a sua
esposa seja forte, robusta e carinhosa e so-

Jfr mente abundante saude pode dar estas
,-vr qualidades. Si esta saude falta, ahi está
1 a. verdadeira fonte de robustez para oa

debilitados, a justamente famosa
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Mégnifioo lote das ngac: GUZZERAT. GYR

mr tit- ii **» nt~ " * i r ii i nt um o. i" n— m wmammmatBmmanmmM
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Em Barra d» Plrahy, dictanto 10 minutos da ostaçáo, podürío ser vi8t03 lindou lotes das raças GUZZERAT e GYR, ndqul.

ridos na Indla. Infcrmeçôea com o sr. José Alvca PlmenU, em Barra do PIrahv — Eitcdo do Rio, ou oom o proprietário, «
Alexandre Vlficrlío, á rui Primeiro do Mar-co, 24, sobrado, Rio do Janeiro.

lllllillílÊílillHIM

133-RUA PRIMEIRO DE MARCO-133
S Cai-**a Posta* *683 ¦ Endereço telegraphico: CHACO » Telephone: 2929 Norte - Rio de Janeiro

Âncoras, amarras e correntes para navios, cabos de arame e aço, de
manilha e de linho; estopas, óleos, lubrificantes e gaxetas, lonas de

§§ algodão e de linho mangueiras, pharóes, etc, etc.

Únicos importadores das lonas de linho "Admiralty", 
óleos e graxas

"Schibaeff", tintas a oleo, inglezas "Mail-Ship" e tintas envenenadas
"Allfimãs" 

"Hoveling". 
Officina de toldos, encerados, coberturas de

wagons e terreiros de café; boias, barracas, etc, etc.
:%1IM

CASA ITJNOADA EM 186".

ILULAS DE
DO DR. RO

ICHAPÉOS POR ATACADO-Tel N, 1 442 1 Rna da Quitanda, 45

Installações electricas 1
de Luz e Força

Comp, Nacional de Eletricidade

soas & c»,
8F BRASIL ITOMi Mn

^****^**^^*^>*t

§E ÃOB NGARIA-Tel. N. 2358 i isàcesnismos mu m^ I
THE SVDNEY ROSS CO. loec Kc-v-irti. IM. }.. E.U. A

' ' --tS

0oe*V*^-*josASi5y> ffSsWt.

mã
A» legtbm-k» iò iào acood.CiOn-kd&a com sc ve aqui dluiaado

- LOTERIA DO ESTADO DO RIO -
SISTEMA Ül* llt.NAS Isl USrilKUA.S — PISCA LIXADA IMOLO GÕVJ*U.\0

DO ESTADO — EXTKACÇOES A*S 15 1I0IIAS
 DEPOIS DC AfflfiNHA 

30:0003000
INTEIRO, 2-*'00 TE??Ç0, Ç80U

Terça-feira, S de Agosto

60:000$000
INTEIRO, "*$800 SEXTO, 

Ç300

c VENDE-SE E3I TODA A PARTE

Concessionária: COMPANHIA INTEGISIDADE FLUMINENSE
Rua Visconde do Títo Branco, !i»0 — Nictheroy

TEM 0-^3,-fi. FORTE
72 - RUA S. PEDRO - 72-

.ictniiiiistmção, compra u vendn dc n*Jollc<*s, *jiipel3 do crciiitc, preuio*i
e terreno-" liem localizado--. — Opcrn em descontos e ilimals opornçSoj
bnmaiiiia. Aocita de-io-iHos cai couta corrciitc c u prato flio Ai meUwrei
,U-t!l3, _

PARA AS EXMAS. SENHORAS 
"

Quebradura üiribclical ¦— Ventre cahido — Rendidura
~ Descida das visceras

Nj -rranile estabelecimento tio cojlieclilo
Especialista rrofessor Luzi-nrlui, A Ari-niiln
tiomrs rrelic, 1**', pnr rlmn ita Pliiirinacla.
os seiíliorcs e senhoras doentes encontrarão
maravilhosa raixa paru contenção u trata.
mento da mais violenta quebradura ou va*
ire cabido, dando uo corno fôrma etbelta »
p'errelta elegância feminina.

Cinto clectro-ortliopedico para tratamon*
tu de Hérnias insuinaes, quebraduras, ron*
illduras e descida das vísceras, para liome-n,
aenhoru q criahoá.

O Profcisor Laszarinl estará pessoalmen*
ui-uen» dos senhores interessados. Pede-se aos senUo-

I1 ÊMMmm\ wírwwÊt1 MãzSk
te c

¦OSõSthiibateS -C^iJilíflãLt Caia BoiWs fi

E
TECEIuAOEM
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AO-ENTE3S NO ©RASTX. DE :

Fiação de...;  -.. 9 BOWARD & BOltfflffeH UHllEfl

Teares eto. tât: ;Í| BERRY LWBSEY LU.

Tnres-ntMffeK.. Z.."' «SÍRTIROf*

MmmfeJufcs de.. 6HAS. PAiaffiRSOR&Ai.
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rfns motéis, ventre caido. descido, ute»
sravidas e operadas. Dtma especiallst»

ratuitamenlu ís
res médicos rie visitar-nos.

Faixas especiaes para ohesidade,
ro. Faixas especiaes para senhoras
visitarei c-e.s Exmas. senhoras.

Cataljcjos iilustrados !x disposie;ão -"as pessoas residentes lonce da Ca-pitai. íjue pedem tratar-se por correapcnilencla. — Aberto das 10 da manhiâs 5 da tarüe. — Não espsrar para amanha auimentando a Hérnia dlarl».
mente.

DRAGONAS EXERCITO E
MARINHA

AVENIDA PASSOS 116
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dOegíhíns
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0 SR. COOLIDGE RECEBE
A VISITA DE FIRPQ

WASHINGTON, 20 (A.) — Os Jor-naes destu capltal publicam a noticiada vislUi quo liontem foz ao sr. Cal-vln Coolldtro, proeldonto da Ropubll-
cn, o pugilista, argontlriu Luis Angcl
Firpo.

Firpo tovo ooeaalao du manter anl-
rnada o cordial palestra oom o cliofo

ZAMEO SEU "RAID"

****^**********>*****j*m

0 PACTO DE GARANTIAS
PAUIS, 26 (A.) — A commlssão

dc estudos do Uonsolho Suporlur du
Defesa .Nacional appruvou, por una*
nlmldade o pacto do garantias « do
asslstoncla mutua, votado pola Liga
daa tinçOes.

0 JULGAMENTO DO DEPU-
TADO FRITZ FOI MAN-

TIDO
IBERLI.M, 2(1 (A.) _ O Rolclislag

recusou annullar o Julgamento pró-ferido contra o deputado Fritz, pela
participação deste nu golpe du Est.t-
do, Intentado contra u ar. Hitler,
então chefe do gabinete.

WhespMa*
MADRID, 20. '(A.) — O Directo-

rio Militar continua a liitcresaar-so
por melhorar a situação econômica
nestu palz, caracterizada presente-
mente pela, carestla crescente rios
gêneros do primeira necessidade.
Com aquello Intuito, acaba do aer
assignado mn decreto que, ulém do
outras providencias, estabeleço o au-
gmonto do preço do pão, olevanrio-ii
siíi. onto n 5 centavos mais, afim de
estabelecer um accordo entro os In
teresses do produetor e do consumi-
dor. Desto modo fica Holuccionuriii
uma questãu çue vem preoccupandu
tt Imprensa o u governo,, deunto doa
movimentos da reacção popular,

BANCO COMMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ EM S. PAULO
, Capital R9. 60.000:000$
• Capltal realizado. . Rs. 30.000:000$
. Fundo de roaorva . . Rs. 19.010:500$

FILIAL 00 RIO OE JANEIRO
Rua da Alfândega 21

TELS.: N. 6434 o 6433

Teve inicio hontem o seu pro-
jectado "raid" á volta do

inundo
AfllSTBRDAM, 2ti U.).— Cumo

estivessem favoravols n« oondlçOoaatmosplierlcas na nwinhã do hoje, oaviador argentino mujor Pedro Hall-nl, quo aqui se licitava om prepara-tivo» lia algum tempo, levantou vóurta li horas afim do tentar a aua nu-nunoladu volta uo inundo, em aero-
plano.
Nota da Anencltt .*\iríerieniiíi:

'O itinerário do Zannl 6 o sa*
guinte:

Amaterdum, Paris, Lyon, Roma,
Salomca, Conatantlnopla, Aleppo,Bagdad. Birkhn.ra. Abliua, Karatolll,
Narlasbad, Allahabad, Caloutta,
Akyab, Rangoon, Karat, Wíhb. Can-tan, Koreha, Pon, Shangai, Wlielal-
WOl, Keu.l, Sneclm, Osaka, Tokio,
Aororl, Illta, Kurlllis, Brackeít, Itu-rup, Para-monchls, Potropolow,
Alentlmis, Hherlng, Attlr, Unalaska,
Chignilt, Seward, Príncipe Rupport.
Vancouver, San Francisco da Cull-
fornla, Ogden, Cheyenne, Omali,
Chicago, Cloveland, Nova York. Ho-llfax, Montreal, Quebec, S. João daTerra Nova, Irlanda, Inglaterra o
Amsterdam,

Em dlversiiH estações da escala,
haverá provisões de peça» e sobre-
salentee para o apparelho.

Para o "rald", o major Zannl utl-
Ilzar-se-á de tres apparelhos "Fok-
ker", typo C. I, de 460 11. P. do
força cada um.

O primeiro será utilizado de Anis-
terdam ao Japão; o segundo do Ja-
pão a Nova •York e o terceiro de
Nova York a Amsterdam.

ZANXI .ATERROU EM PARIS
PARiiS, 2ii (A.) — Sub acclamii-

ções tle grande numero de pessoas,o aviador argentino major Pedro
Xunni fez hoje a sua "utorrlssage"
em um dos hangares desta capital.
om proseguimento do sua viagem ao
redor do mundo.

Zannl fez escala por Rolterduni,
que não constava do seu itinerário,
em vista da grossa neblina que ha-
via na oceasião. Zannl proeeguirá
viagem provavelmente amanhã, de
manhã.

jV SEGUNDA ETAPA
PARIS, 26 (A.) — O mujor Zannl,

do exercito argentino, que iniciou o

FALLECEU 0 PINTOR SEL
VATTI EM VIRTUDE DE

UM DESASTRE
'GÊNOVA, 2(1 (A.) — Dovldo a um

accidente occurrldo no motor do sua
mulocyclutii, falleceu nesta cidade o
conhecido pintor Luigl Selvattl.

A noticia desso desastre causou n
mula funda Impressão nu vaslo elr-
culu du relações du ufamadu artista

Q***********j************t*,

A "TAÇA OLYMPIA" CON»
CEDIDA AC URUGUAY
PARIS, 2li (A.) — Com o voto

contrario do representante Inglez, o
Comltfi" Internacional das Olympia-

das concedeu ao 1'ruguuy a "'ruça
Olyinplca", alcançada pela ultima vez
pela Finlândia, para premiar o maior
exito desportivo das provas realizadas
esie anno.

As próximas Olympladas realizar*
se-ão em l!f2i"i, em Montevldéo, pur
motivo do centenário ria Independeu-
cia 'do Uruguay.

i*******^*********»*^********

0 ORÇAMENTO PORTU-
GUEZ

LISBOA, 26 (A.) — Em vlsta da
necessidade de ser minuciosamente
estudada a pruposta do orçamento,
liitroduzlndo-so nosto as modifica-
ções ((lie u situação do palz exige, o
governo vae pedir a concessão de
tres (luodecimos, os quaes, segundo
declarações dos leaders da maioria
parlamentar, lhe serão concedidos.

Desfarto,'a altuuç&o política do
do Ministério ficará sendo ainda
mais solida, podendo, até outubro,
lazer um estudo completo daa pro-
jectadiis medidas rio caracter fiiutu-
ceiro.

| .0 FASCIO
******** -»¦—¦,

Commentarios sobre o arti-
go do "Daily Mail"

LONDRES, 211 (A.) _ Em edito*
rlal longo, o "Huily .\i«i|j" coiumen-
ta o arllgo publicado em suas culu-
ninas iiiite-honteni pelu seu oollabo-rador, o conhocldu escriptor Lowat
FrassHer. a respeito da situação po-litlca italiana.

Depois de concordar com a quasitotalidade dos conceitos emittidos
pelo sr. Luwat Frasser, u "Daily
MaII" dl:;:"O sr. Mussolini, que salvou a Ita-
Ua da tyrannia barbara e «angulna-
riu, o cegamente apoiado por novudécimos do povo Italiano,

Elle lem dodu tuos e 
'tantas 

pra-vas du suu coragem, rio seu pátrio-tismo e da «ua abnegação quo nãoê somente apoiado pelos seus cun-
cidadãos; é lambem amado."— "Tho Times", conuiientniido italta significação que teve para com n
política Italiana, a reunião du Gran-

A CONFERÊNCIA
INTER-ALLIADA

_
Os trabalhos não serão in-

terrompidos pelo regresso
de Herriot a Paris

LONDRES, 2ü'(A.) — .va,, têm umenor fundamento ,, boato divulga-do sobre a possibilidade do sereminterrompidos os trabalhos ria Con-fei-enclu, sob a hypothese da retira-da du sr. Herriot, ciietu du gabineteínincez u delegado á rnesmii assem-

O sr. Herriot, provavelmente, iráa Paris, aproveitando os dias <iu tra-balho eoncodldOH ás cummlssões .•siili-cotiiinissões para o estudo e elu-iiorai.-iio rie relatórios o protocollossobro os diversos assumptos u ellasconfiados, devendo regressar a estacapital pura as sessões plenárias.S, ex. ii-ã a Paris com o propo-sito rie prestar o seu concurso á ela-
boraçilo das leis de meios no Parla-de 

_ 
Conselho Fascista, realizara lia monto, illustrando t s kmi is e„*„.poucos dias em Roma, aliuriiu A me- missões sobre problen í" intoí smoravel ora.fio que, perante esta quo ho ligam 6. politica Intarnaetonniassembléa, proferiu o sr. Mussolini, alllada 

Inteinaclonal

mt 
ds,i.8in,i.',v,t.ü ltUliano> 

° sl'.' Herrlot t;0,ltl»u» il "altarDlzceto joii.il que „ sr. Musso- som discrepância a política nue aUni mio carecia rie manifestar o seu ! Franca aspira no moment,,, náo ca-desprezo pela inslgnlflcancla d.i re- recendo mulo erradamente se

A HESPANHA
EM MARROCOS

MADRID, 21! (A.) — o communi-
cado official recebido de Marrocos,
diz que os inimigos tomaram ulgu-
luas posições nas estradas de Xlilien,
sendo, porém, impedidos pelas tropas
hespanholas de levarem mais longe
a sua offensiva.

"raid" á volta do mundo, descendo,
hoje, nesta capital, como já noticia-
mos, proseguirá amanhã, voando
com destino a Lyon e dali para
Roma.

I slstencla partidária que a pequenao Importante opposição antepõe á
marcha do seu governo.

Afflrma que o seu prestigio a.ssen-
t:i «obre as torças vivas da miciona-
lidado italiana, que. dia a dia soconvence dos seu i altos inorecimon-
tos do administrador honesto, traba-
lliador e enérgico, quulidado ampla-
mente demonstraria em uma já lon-
ga phase ria historia econômica u fl-
nancelra da Italia.

Assegura ainda que a opposição
nao poderá abalar a sua estabilidade
política, o, muito menos dar-lhe um
suecessor, na proporção dan sua«
excepciunaes qualidades. Accresoen-
ta que n maioria doa italianos sin-
coros, vè no sr. Mussolini 0 salvador
da Italia e o continuador de uma
tradição do força, intelllgencia e,
amor ao progresso, pelo trabalho o ,„,. „,,,„,,. .,
pela paz. Appareccndo no scénario \ciJn £ L*1*??,,'* d° ta"'hem "l're-

'•loa 0 nas ultimas sessões os poli-

•¦¦• • - pro-pulou, de solicitar apoio ao Congres-so para continuar n sua actuacão.
A BOA VONTADE DE VM ENTEN-

DIMENTO DEMONSTRADO
PELO REICHSTAG

BERLIM. 2U (A.) — Ao invés rio¦ liio tem succcriirio com as anterio-res eonferoncius organizadas paradlscussilo de assumptos uuo so rofo-rem A Allemanha, depola da grandoguerra, tòin produzido excellontosefieltoM aqui muitos dos resultados
a que ohegarum ns commissões cria-
rins pcln Conferência Intor-alllada
de Londres.

Os jornaes acompanham com mui-
tu interesse o desenvolvimento dassessões dessa assembléa o publicamextensos tolegraminas sobre os tra-
balhos realizados.

No Parlamento, a Conferência In-

A INGLATERRA VAE RE»!
CONHECER 0 SOVIET I

LONDRES, 2ii (A.) _- IP crença'
geral que a, Inglaterra, dopois do ea-tildar maduramente u questão, reco-
nhecerá dentro do pouco a Repu-
blica rios SuvIetH.

As negocliiçõea ruíso-brlliuinlcns,
nesse sentido, pròseguem animadora-
monto, havendo constante entendi-
monto entre na clmncellurlua dos dois
pulzoa,

O ar, Ramsay .Mac Donald, chefe
do gabinete, elaborou o projecto de
uni tratado unmmerclal o dc umlzadoentre a (Irâ-Bivlnnliii e it Rússia,
dovuildo esse docilinonto ser lido nu
Câmara dos Comniunn, onda rece-berá emendas e stiggestões.

Depois de Itpprovndo ser.i dada ii
pilbllciriiule em nota official do go*verno.

**^************r****fS*****

Einstein preside, na Liga das
Nações, a Commissão de
Cooperação Intellectual

GENEBRA, 281 ,A.i — sobl,0 rt
prositlcncln do celebro descobridor datheoria dn relatividade, professor U-bert Einstrin. foram Iniciados hon-tem os trabalhos ria commlssflo docopperaçfio Intelloetual da Llgu dnsNaçOes,

Ao declarai- aberta a sessão, o sr.blnsteln pronunciou u mllgelro dis-curso ao qual respondeu o sr Lu-
gones, membro da mesma commls-

NOTICIAS DA AMERI-
CA DO SUL

Na Arírenfina
O DÉFICIT DE 1023

BUENOS AIRES, 2il (A.) 1- Oministro dH fazenda, ,lr. Victor Ma-.lua. declinou quo do déficit Jo ISOiiiilhOeii dc pesos, aceusado pelo ba-lanço do exercício du 11)22, o gover*no iiciunl já pagou a quantia dc MU
milhões, ¦»
Xo Paraguay

OS BOLIVIANOS NO CHARCO
PA UAI. IA YO

ASSlWIPt.WO, SO (A.1 — "EI Or-
den", (ratando do noticia dada au-
toriiirmento do quo tropas bolivianas
haviam atravessado u fronteira o
penetrado no Chaco pnraguayo, vol-
ta a at firmar que a violação do ter-
rllorlo nacional é um facto, o quo na
torças boiiviuiuis continuam a uvun»
çar.
No Chile
NOMEAÇÕES APPROVADAS PELO

SENADO
SANTIAGO, 20 (A.) — O Senado

approvou ns nomeações feitas pelogoverno, doa srs. Alfredo Irrarazabel,
para embaixador extraordinário doChllo para o neto tia posso do novo
presldento dn ' Equador: Armando
Qiiezndu e Enrique Vlllegas pnramembros da delegação chilena á Liga
daa NaçOes.ano.

gggggSgggg BSgggg

político de «ua pátria, em um pe-l
rindo de grande agitação social,
Mussolini encarnou na sua marcha
triumphal á Ruma, a aspiração de

i foda uma nacionalidade, e, sobro
i esta confiança cimentou a grande
obra de regeneração que vem reall-
znndo firmemente e para a qual es- ^^desde 

"que "a 
qü stãlav.-i na uni inente uri, ia,, ,.,,,,,, ,. ..,.._ , ... ' V*""

A excellente construcção do Hupmobile, que é o resultadc
do systema adoptado na fabrica Hupmobile, tem-lhe gvan
geado um logar entre os carros mais afamados e preferido;
pelo automobilista. A construcção do Hupmobile repre
senta a combinação dos melhores processos empregad
pela engenharia automobilística, com o esmero em tod„„
os detalhes que somente se encontra nos carros de preçp

muito mais elevado.

los

ios
os

lava naturalmente indicado cumu
maiur.

Termina dizendo que so a opposl-
ção, com a campanha que tem mo-
vido contra elle, lograsse, porventu*
ra, retlral-o d i frente do governo,
a Italia depressa voltaria li aliar-
chia de que foi por ello retirada c.
que é justo deve evitar.

UMA NOVA NOTA DO "DAILY
.MAIL»

LONDRES, 2ti (A.) — O corro-
spondente do "Daily Mail", na Ita-
lia, em nota epistolar publicada po
importante órgão da imprensa lon-
drina, volta a elogiar a noção do
sr. Eenlto Mussolini no progresso
o no desenvolvimento da Italia.

Ao terminar a sua longa corri-
spondenuia, na qual tem opportuni-
dado de citar os grandes melhora-
mentos introduzidos no continente

ticos socialistas se ièm manifestado
recriminando algumas prelençõesanglo-francezas. Por outro lado' os
partidários que apoiam o governo do
sr. Ebert manifestam-se rie accordo
com a observância das conclusões a
que chegou no seu relatório o sr.

,..  flnaii-
ceira da Allemaiilia seja tomada na
devido conta.

Essa attitude dos governlstas pro-diizlu boa Impressão no seio da Con-
ferencia e com esie propósito a se-
gundu commlssão acaba de elaborar
o seu parecer sobre o projecto de
restauração econuinlca destu Repu-
blica sobre bases que. são aceitas, om
principio, pela imprensa aliemã.
UMA MO(;.\o 1)1; APOIO AO GO-

VERNO DK STRESSMANN
BERLIM, 20 (A.) — A sessão dc

liontem, do Reichstag foi uma aes-
são memorável, tomando parte nella
os elementos- mnls representativos da
politica nacional.

Falou perante numerosa assiston-
cia o sr. Fehrenbach, ex-chanccller
da Republica, polltlcu eminente o
parlamentar de Influencia no selo do
Parlamento, S. ex. incioii com o

PARA

ENGENHOS DE CAFE'

ESPECIAES
DE TODOS OS TYPOS E TAMANHOS

. WESSEY _ ©SâD LTSfl,
Caixa Postal 1.777 — End. Tel. Vessey

Rio de Janeiro

mt-i-Lu-j, jui.i imufiiiiiiD jiu ¦juiiuiiciilu I i ai iii.nt.-niu, íi . ijx. lli CIOU COI ti O
italiano devido a suggestões do chefe ! aeu discurso um grande debato em
do gabinete, o jornalista conclue di- torno ila situação do actual gover-
Zfinflil IIIIP. "CnVfiNlJl Tlflí. :i Ttnltll lin ilii-fín «In m>lii «»• *-;t i>i-uum«ii-in

*m

CAR CORPO!
Detroit Michigan

U. S. A.

zendo que, "governando a Italiu
como u está governando o sr. Mus-
soilini, desenvolvendOTa e rehabili-
tando-se, aquelle paiz dá a impres
ííilo do ser
da Europa.

no chefiado pelo sr. Stressmann
Concluindo a sua oração, o sr.

Fehrenbach apresentou uma moção
... ,....„ .... ,, ,,,,,....-¦ do apoio ao gabinete. Nesto do-
terra maia? agradável! cuniento, o orador, falando cm no-

me dos partidos do centru, democra-
Ui e popular, peiij; que o Ministério
se esforce por obter a evucução miü-
íar e econômica du Kulir,

Esta moção foi approVaãa e a lio-
prensa, em geral, applaudo os seus
nome:'

As responsabilidades dos
acontecimentos oceorridos

durante a guerra
BERLIM, 21!. (A.) — Na sessão de

hontem da Câmara, o Scheidemann,
ex-chanceller allemão e chefe do
Partido Democrático, apresentou
uma indicação estabelecendo como
inopportuna a discussão de respon-
sabilidade em acontecimentos oceor-
ridos na guerra.

Falarunt yobre o uasumpto vHrioa
oradores, concluindo a discussão do
assumpto pela approvação da referi-
da indicação, por uma maioria apre-
ciavel.

KÂFY nao
o

MONUMENTO A CHRISTO-
VÃO COLOMBO

NOVA YORK, 2(> A.) — 1'rojecta-
se a construcção rie um monumento
a Christovão Colombo, no porto rie
S. 'Domingos, na Republica Domlnl-
cnna, sendo as despesas ctifítcaTlaM pu-
Ios paizes que foram a. união Pan-
Americana,

*r**************jr\********,

Aggravou-se o estado de sau-
de do dr. Antônio José

d'Almeida
LISBOA, 20 (A.) — Esla manhã

aggravou-se repentinamente o estado
cie saude do dr. Antonio José de .-\1-

^^^^^gmm^^m —

mclda, ox-presideiite da Repu!
n_caw~

lica.

E O f/IELHOR PARA TOSSE E DOENÇAS DO
PEITO - COM O SEU USO REGULAR:

1."
2."

3."

4."

5."

6."

A tosse cessa rapidamente.
As grippes, constipacões ou defluxos, cedeme com cilas as dores do peito e das costas.
Alliviam-se promptamente as crises (afflições)dos asthmaticos o os accessos da coqueluche
tornando-se mais ampla e suave a respiração!

As bronchites cedem suavemente, assim comoas inflammações da garganta.
A insomnia, a febre e os suores nocturnos des.apparecem.
Accentuam-se as forças e normalisam-se asfuncçôes dos órgãos respiratórios.

O y&poptt s -jodb e*ncor»tn- »«•» *¦¦'¦- **>--nt;*> pHt*Mt/-r-dC**>r'l6

Alvim & Freitas — Rua do Carmo, 11 — Sob. — S. Paulo

PEQUENOS ANHUHCIOS

AS
J?

ROSE'"
SAO AS PREFERIDAS PELOS FAZENDEIROS E FA-

BRICANTES DE MANTEIGA POR SEREM
DURADOURAS, ECONÔMICAS E DE FÁCIL MANEJO

ÚLTIMOS MODELOS DE
FOGÕES A GAZ ALLEMÃES"PROMETHEUS"
ECONÔMICOS i: hy«:ik.\icos

BRA--COS U 1'RETOS

^KÍ-sai.-**» a-.--iA» /::;:*1

I ACABAM DB RECEHEU XOTo SOR.
TIMEXTO

CASA HAMBURGO
EWEL. & COHEN Ltda.

RUA DOS ANDRAÍ3AS, 44
TELEPHONE NORTE lflSB

HOPKIHS. CflüSER 5 fiOPKIN!
22 - RUA MUNICIPAL - 22

RIO DE JANEIRO

Fios isolados NEVA
Magnéticos de seda, ai*

godão e esmaltado e,
W. P. (para tempo)

Comp. Nacional de Electriciàde
Rua da Quitanda, 45

COFRES NASCIMENTO
0S PREFERIDOS

Z23 — RUA GENERAL CÂMARA — 223
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I M. HILPERT & Co. 1

RIO DE JANEIRO |I
RUA SÃO PEDRO 100 Caixa postal 2026 fl

SAO PAULO JOINVILLE §1
:M Caixa postal 1847 Caixa postal 11 jÉj =.
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ANT1GU1D.VDES -— Pagam-se ma
nimos preços; prataria, ehalea

hespanhoes, objeetos em marfim,
tartaruga, madre-perola, porcelana,
louga, moveis e tiuadroa. Galeria
Essllnser, rua Barão de S. Gonçalo,'
1!-! (junto ã Av. Central). Tele-
phone G. -1213.

ALUGA-SE uma magnífica sala de
frente com todo o conforto, a

pessoa de tratamento, em casa de
família de muito respeito e socego;
na rua Corroa Dutra n. 00, Beira-
Mar, 4.0111.

J)DR. RAUL Pj\CHECO — Parteíro
o gynecologlsta, com 12 annos depratica. Partos sem dór, moléstiasdas senhoras, tumores do seio o ven-tre, hérnias, appendleitea, hemor-rhoidas, operação cesariana. Instai*laçuo especial para sua clinica noSanatório Guanabara. Consultório

rua da Carioca, 81, das 2 1(J áa 6-'cartões com hora marcada. Resi-dencla, Sanatório Guanabara .— TelB. M. 877 o 40Ü.

ANTIGÜIDADES—Brllhantee, jolas
e prata. Compram-se pelos melho-

es preçoa. A "Mina de Ouro", j\ve-
.ida nio Branco, 137.

ALUGA-SE um espaçoeo quarto a
dois rapazes solteiros, do trata-

mento, com ou sem pensão. Tratar
á rua Benjamln Constant n. 380,
ianfAnna, Nictheroy.

r.VRTOMANTE paraense, de volta
de sua viagem ao norte, e encon-

traria das 12 ús 18 horaa â rua Vis-
conde de Itauna, 573. sobrado; diz
o presente e prediz o futuro com
segurança; especialista em queetões

I intimas; absoluta discreção.

í Copias á machina iT.04é sachetir
¦ ii 1" andar

J)R. Eurico Vlllela. do Instituto Os-
waldo Cruz, do Hospital SãoFrancisco do Aseis. Moléstias inter-nas — Terças-feiras, quintas o sab-bados, as 5 horas; 57, rua Sete deSetembro.,

HLNHEIRO para hypotiaecae e pro-missorias, Juros módicos. COm .1.Pinto. Chamados o cartas, à rua daRosário, 161, sob. Tel. Norte 623Íe 3166. ,

UOROSCOPOS, o mais perfeito os-
tudo scientlflco e verdadeiro dasua vida. Mande o dia e o mez doseu nascimento para conhecer bem

o seu futuro; cartas a J. Tort, Cai*xa Postal 2.-117, Rio.

r»R. AUGUSTO CERQUEIRA —
Moléstias da Pelle e Syphilis. Con-

! sultorio: Assembléa, 37, das 4 hora»
em diante.

[\R. FLAVIO PESSOA — Pratica
y dos hospitaes da Europe, Necker
e Broca de Paris. Vias urinarias,
Rins, Doenças das senhoras, cura
radical da. blonorrhagiá! aguda e
chronica e suas complicações, Tra-

I tamento sem dOr, do estreitamento
da urethra pela electrolise; cons. rua
Sachet, 21. das 12 ás 16 horas.
Tel. n. 7.217. Residência, rua Gene-
ral Canabarro. 470. te'.. Villa 6163.

QUER 
comprar, vender, concertar

ou fazer Jóias com seriedade?
procure a "Joalheria Valentim" ruaGonçalves Dlae, 37, phone 99-1 c.

QUEfR sabor como ha-de jra-nhar
dinheiro, nas lioras vagas, comdiminuto capital? Escreva hoje mu-mo a Mac AmlI. Caixa poetai 1.176— Rio, enviando 100 réis para rea-

posta.

DK. HYGINO, Cir. geral. Mòl. Sraa.
DK. 11VG1XO FILHO. m».d. oporá-
dor, syphilis, appendici:es. hérnias.
S. J02f. 69 (1 aa 5). T. C. 515.

TYPOGRAPHIA — Vendem-se ma-
chinas para Imprimir, cortar, pi-cotar, coser, dourar e outras cons«-

neres de todos o.-* *r"y.-*eiT.aM e forma-
tos, na caaa Jacob Kosinski, á rus
Buenos jlires. 223,

Lustres finos
rtn crystal da Bolicmia, •...ruieni-.-i' morte-
lua paia preços da rsbrkn. rim -u ai-
randega n. lio, l«, d«s II a*, is » «im
1 á3 r..

.1
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O DIREITO E O FORO
"* (Co-fctasío du 2* pátio*)

Antônio Jouft Correia; usgravado,
«Adriano Silva — Nctfou-so provi-
mento uo wtisravo contrn, os votos
dos ministros O. frcinca, E, Lins,
Pedro Mlblolll o Godofroflo Cnnlm.

Atrerrnvos do InstriiuienU) — Nu-
mero 3.813 — Pernambuco — Relu-
tor, o ministro Viveiros do Castro;
aguravanto, NelC Hablb Challta; aK-
gravado, Miguel Vtxtnlor — Prell-
mlnarmonto, nilo so cojiheeou do ag-
gruvo contra os votos dos ministros
VIvolros Uo Cnstro, A. Uibclro o O.
raiai,

N. 3,801) — Acro — Relator, o ml-
nlstro Goüofroüo Cunha; nggnivaiitc,
dr. Augusto Pumplona; aggravado, o
jub; federal — Nilo se conhccou do
uggravo por não ter sitio citada a
lol oftendida. unanimemente.

IIm-.utmis <!xtrnowIiinurlos — Nu-
moro 1.184 — Minu» Geraes — rte-
lator, o ministro G. Franca; aggra-
vante, o iOstn.do do Mimae ClerueH —
;ÍTol confirmado o despacho agKrava-"do 

contra os votos dos ministros
Pedro dos Santos o Viveiros do Cati-
tro. Tomou parto no julgiiniento o

dr. Octavlo Kolly, Juiz fodorul da 2"
vara. linpedliloii os ministros 12. Lins,
H.'Barros o A. Klbolro,

N. I.IICO — D. l"*edoral — Rolator,
o mlnlatro K, Burros; reeorronto,
Ernesto Lisboa; recorrida, a mansa
falllda do Banco Francos para u
Brasil — Não so conheceu do ro-
curso por nfio sor caso dello, contra
os votos dos ministros II. Barros.
Godofredo Cunha o G. Nalal — lm-
pedido o mlnislru li. Lins.

N. 1.7-Jíí — D. Federal — Rolator,
o ministro G. Natal; recorronio, tlr.
Arthur Moncorvo Filho; recorrida,
a Fazenda Municipal — Prollnilmr."
mento, Julgou-so nRo sor caso de ro-
curso extraordinário contra o voto
do ministro G. Natal.

CORTli* DB APPETjIjAÇAO
¦I" Cumiir»

Sob a presidência do desomliiirga-
dor Angra do Oliveira, soorclarlado
polo sr. Joüo Luiz Pinheiro (ia SU-
va, chefo do secíjão interino.

Compareceram "os dosembargado-
res Machado Guimarães, Cesarlo Al-
vim o Moraes Sarmento.

Estevo presonfo o sr. André (lfi Fa-

. ^ww^ww^,.- *,******* «>*» v********-**.***.****** ******* o,« »

procurador gorai tio

Cuidado com as tintas que estragam as pennas.....

a Tinta Sardinha
é a única de absoluta confiança, porque tem 46

annos de uso em todo o Paiz.

fASSUCAR I
H PMUffA*" TAM.A CANSA — D KSHIBRADORES — CONDOCTORES £§
H DE BAOAtSO — ItACHIOTSMOS 08 MAIS BTODERSOS DOS ¦

I ATELIER» du THIRIAU I
I de ua camimii, BÉLGICA - - ÚNICOS KBPRESBNVANTES M

1 F. DE SIQUEIRA & Co. LTD. 1
H B0A 1* *n JEARÇO 31 <- TE L. N. B830 H

*. ^HBBWSBwlI^^H^B^B^^MW^^^™M^^^^*^^^^BBHHMHBBBeHHBBi^^

ria Pcrolra,
dlutrlcto.

JUMAMENTOS
nubcs-Oorpiia — N. 5.Ü4Í! — rto-

lator, desembargador Cesarlo Alvim;
paciento, ilonorlo Klbolro doa San-
tos — Jtilgoti-fio prejudicada.

N. õ'.212 — Relator, desembarga-
dor Machado Guimarães; paciente,
Antônio Morolra da Silva — Foi dc-
negada a ordem.

N, ú.lill — Relator, dcsemharsu'
dor Moraes Sarmonto; impetrante,
dr. Justlno Carneiro, om favor do
paciente dr. Raul Bondovlllo — Foi
oonoodlda.

N. 13.2-lU — Relator, desembarga-
dór Machado Guimarães: Inipetrali-
to, dr. Alberto Beaumont, em favor
do paciento Heitor Florindo Santoro

 Nilo so conheceu do pedido pola
Incompetência da 'Gamara,

N. C.ü-IS — Relator, clenombnrga-
dor Cesarlo Alvim; impetrante, João
Ferreira da Sllvn. om'favor dos !>u-
cientes Manoel Joaquim Barroso o
outros — JUlgou-BO prejudicado
quanto aos pacientes quo nao so
acham presos e nuo so conheceu do
pedido dos demais que estão detidos,
por motivo do ordem publica, em
vlrtude do estado do sitio.

N, B.2T,ü — Relator, desembarga-
dor Moraes Sarmento; pacionte, Car-
los rio SanfAnna — Concodou-so a
ordem para intormaçBoa do dr. Juiz
da 5" Vara Criminal.

N. fi.usi — Relator, desembarga-
ilm- Moraes Sarmento; paciente, An-
tenor da Costa — Coheoileu-so u oi'-
ileni pura informagOo» do dr. Juiz
da 4* Vura Criminal.

lUHiiiThi» ilo: lialií-as-eorptis — Nu-
mero Bati — Helator. desembarga-
dor Cesarlo Alvim: recorrente, o Jui-
•/.o du 7" Vam Criminal: recorrido,
Valentlm dos SanloB — Julgamento
secreto. ,

Recurso crime — N- 992 — R**'11-
lor, desembargador Cesarlo Alvim;
recorrente, Álvaro Atnonio do (.'ur-
mo; recorrida, a JUBtlfO, — Negou-
,-;e provimento.

JlKCT-AiLitJõKS
X. 4  Relator desembargador

Machado Guimarães — Reclamante,
Joaquim Ferreira Pacheco.,— Jul-
gou-sc procedente u rcclainaijau paru

KAFY não ataca
o coração

A PEDIDO

COMO TODO INSTRUMENTO DE MDSIGÂ"

reduzir u poliu a 14 mezetl do prlufto
o multa corroiipoiidento.

N. B — Relator desembargador
Machado Gulmarloa — Reulamanto,
Antônio Soares da Silva ou Antônio
Louronijo Chuves — julgou-so pro-
cedonto om purto para roduzlr a
ponu u 35 moiíCB do prlsllo o multa
do 11! 1|** "1°. accreselda du II.'
purto,

N. 0.50(1 — Relator desembarga-
dor 

'il. aulmai-acs — I," uppellante,
Jorge do Lima. 2." appollanto, Josô
dou Santos — Appelladu u juutlga —
Negou-se provimento.

N. U .570 — Relator dOHemharga-
dor Carvalho —• Appollanto, Alfredo
de Oliveira Ou Sebastião Pinto do
Azevedo, appelladu u Justlçu — No-
gou-so provimento.

N. 0.571 — Relator desembarga-
dor Cesarlo Alvim —• Appftilanto JosC
Martins, appelladu a Justlcu — Nc-
gou-se provimento,

N. ü.üüll — Relator desembarga-
dor Carrilho — Appollanto Eugênio
Martins ou Pedro Martins, appclla-
du a Justliju -— Oau-so provimento
em purto pura reduzir a pena do grilo
mediu do art. ílüll do Código Penal.

N. 0.037 — Relator desembarga-
dor Machado Guimarães — Appel-
lanto Belmlro Figueiredo, appolluda
a justlya — Negou-se provimento.

N. C.Cai — Relator desembarga-
dor M. Guimarães — Appollanto
Joaquim Pinto dos Reis, appelladu a
Justiça — Deu-se provimento para
Julgar prescripta a ucçílo penal.

N. Ü.I5'D — Helator desembarga-
dor Carrilho — Appollanle Octavlo
Ferreira Reis, appellada tt Justiça —
NogOU-SO provimento.

X. «.IMS •— Relator desembarga-
dor Cesarlo Alvim — Appelluiilo Al-
plnolo Rossi, appollado Luiz Vieira
du Almeida Junlor — Deu-se provi-
menlo para roconhocendo o róo In-
curso no srúo mínimo do art. 3ill
n. S, combinado com " arl. 330 pa-
ragruplw 4." do Código Penal, julgar
prescripta a aojâu.

\. i;.7*i;i — Relator desembarga-
dor Cesarlo Alvim — Appcllantes
Josí Pinto Ribeiro o Antônio Tabar-
ra, appellada a Justlcu — Negou-se
provimento.

X. 0.824 — Relator desembarga-
lor Moraes Sarmento — Appollanto
Joaquim Vlolante, appellada a Justl-
,.__, — Negou-se provimento.

PASSAGKM T1K ACTOS
Ao sr. desembargador Cesarlo Al-

vim _ \;s. 6.899, ü. 11117, li.917,
U.II55 O 7.«ISO.

\u sr. desembargador Machado
(jtiiniaràes — Ns. 0.9S5, 7.11*10 o
7.025.

Ao sr. desembargador Moraes har-
m..nt0 — Ns. li.ali, 0.016. 0.023 c
7.00-1.

lüni mesa
Ns. ü.DSO e 7.01S.

Com «II»
Ns. 0.897 e 6.929.

Aoamiãos publicados
Ns. 0.570, 0.1Í7S, li.571, 0-722.

0.804, 6.827, 11.887, 6,1)04, 0.932,
li."*4*J. 6.970, 6.645, 0.743 u 0.7-17.

o recurso crime

0 DR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE E A. A' colônia
MISSÃO IILEZA

O nosso confrade, sr. dr. Hamll- nham dito mesmo governou autori*)-

res, quo nuo haviam passado da

tlieorlu ã pratica. 13' velho o bunui.

PRECISA SER INSPECCIONADA PERIODICAMENTE
Essa inspecção indicará a conveniência de uma simples limpeza ou
lubrificação, ou a necessidade de substituição de peças gastas ou
que se hajam quebrado accidentalmente.

TEMOS SEMPRE EM STOCKS
PECAS SOBRESALENTES LEGITIMAS

fornecidas pela
VICTOR TALKINO MACHINE COMPANY

e dispomos de pessoal habilitado a quem se pode entregar com confiança

QUALQER CONCERTO
de que necessitar a sua machina faliante, desde que seja uma Victor.

SO' CONCERTAMOS VICTROLAS
Inscreva-se, hoje, mesmo, na lista de assignantes ao nosso

SERVIÇO DE INSPECÇÃO MENSAL
Si ainda nio possuir uma machina faliante e os nossos celebres discos, visite
quanto antes o nosso estabelecimento.

PAUL J. CHRISTOPH COMPANY

OUVIDOR, oa

Rio ma Jamiro
Telephone Norte 7601

Reclamação n
n. 202.

IT.OCliKADORlA OKKAJV DO 1MS-
'¦'RIC-TO FEDBRAIj

JürpeUlcnU! do Ala 3B dc julho
rte 18-J4

O esmo. sr. dr. André do Varia
Pereira, procurador geral do DiBtn-
eto Federal, deu parecer notí BCgUin-
lea procèssoa:

Appcliacão Civel
\\* «.U7^ — tj-ui/.n da !.' Preto-

ria Clvcl) — Áppellanto josepliltiá
Cândida da Silva, appcllado Lloyd
Brabileiro.

Keoui'fao crlinc

.M. 1.00B — (.luto) da 7.* Vara
Criminal) — Recorrente liY-ancIsci)
dos Santos Seixas, recorrida u. jus-
Usa.

üXMüDIENTii TK> DL\ 25 1>1'J

JtTLHO DE IBÜd

O procurador geral do Distrieto
deu parecer uos seguintes processou:

AppeUa<jão «vel — N. 0.4X0 —

.Vppcliantc o 5." promotor adjunto
interino, appellados Lincoln Laccr-
du o l.ui/. Carlos de Laeerda.

\* li.01 li — Appellaute A Pameii-
da" .Municipal, appellado Leonel Mon-
tureano. ',

Appeila<-ã<> Crime — N. 7.0.) —¦
Appollanto Josô Amorlm, appellada
a justiça

üfSoE
m m iíedigo

A. Ctposii do bem conhecido clinico Lon-
drino comegou a soirrer dc perturbações
estomacaes c naturalmente pedia ao seu
osposo que a allivlasâo desse sorrrlmen-
lo. o inwilco prescreveu um medicauien-
to tinu liabltualmcnte empregava nesses
casos, mas o mesmo nüo produziu efrcl-
in; em vista ilo insuecesso, applicou a
MAGNE8IA BISURADA e us resultados ro-
ram sorprcüendenlcs mesmo para esse
profissional. Desdo a primeira doso ilcs-
apparecera, todos esses syraplomas, po-
dendo u doente allmentar-so conveniente-
mente sem sentir o menor máo estar.
Ainda mais: melhorou de aspecto e cio
saude e agrora este medico 6 um dos
maiores enthuslaslas pela MACME8IA BI-
SURADA e a recommcmla nos casos do
perturbações estomacaes. Este produeto
6 vendido em qualquer pliarmacla o os
leitores que desejarem obter um medi-
camento erficaz para Indlscstão, dyspe-
psla, Erastrltc ou outras perturiJaçOes es-
tómacaés, devem obedecer a estas Instru-
cçOcs o obter sem demora este cxcellen-
to produeto.

ton Barata, pede-nos a Inecrcilo da

ticguiuto carta:
"Mou caro amigo sr. redactor do

"Rlo-Jornul". —O ar. dr. Medeiros

o Albuquorquo íoa cm "A Folha"

do hontom, uma declaraçüo quo mo

obriga a preutar aos meus concldu-

duou o ao» meuB amigos, os esclare-

clmentos abaixo. E' facto notório c

lnnegavc! <iuo o «r. dr. Modelros o

Albuquerquo combateu o Ilelatorlo

da Missão Ingleza. Em terno desao

documento, publicou o sr. dr. Mo-

dalros, n'"A folha" do 1 do Julho
do 102-1, na primeira columna da pri-
meira pagina, o sob o titulo O FIAS-

CO, esto artigo:
"ü rolatorlo da missão Ingleza «3,

pura chamar os coisas pelo seu no-

me, um fiasco.
"Eaporava-so quo os homens cml-

nonlcs, quo por aqui estiveram, tl-

vessem ldéua um pouco maiu largas

o elevadas. Nada, entretanto, noube-

ram upreseutar do novu, tlu utll, de

aproveitável.
Ila uni ponto cm que o relatório

tom valor: o testemunho quo dá, por
um ludo, do doscalabro financeiro

feito pelo governo Lpilaeio, por- ou-

tro, doa estonjos do actual governo

pnra repartir esse estudo dc coisuu.

Vindos do longci terras, sem ne-

nliuina prevcmjâo na polilicu nacio-

nal do Brasil, lendo podido exami-

nar toda a nufíiu cscrlpturaçSo íl-

nauoclra, u juiao que formaram, <¦:

nesse ponto, do alta Importância.
Mus uni verno celebro já disse que

a critica era fácil o II arte iltfflclí:
••Ul critique estuiséc et 1'artcnt dirri-

elle." Vcrlfica-se agora que, passado
do dominio da poesia para o doml-

nlo antagônico dus ílnamjau, o verso

famoso conserva toda a sua verda-

du.. .i
•Os financeiros ingleses foram co-

mo médicos, <iuo fizeram um excel-

lente diagnostico; mas nüo souberam
receitar. Porquo as receitas «iuo nos

enviaram «ão mais uu menos ridl-

cuias. E ko lia diai?nosti«'os dlffloeit*,

o do nosso estado financeiro não es-

tá nesse caso.

fiem duvida, o governo so acha,

por coftezia, no valor do exaltar co

Portugueza

O quo ali ac uconsolliu do máo,

nem esto nem nenhum governo po-

dorlu adnilttlr.
Awlm, u unlca purto aproveitável

üo relatório, <iuo devia ser famoso

polo aeu üucookso o c apenas famo-

so pelo seu fiasco, rotero-se ao quo a

missão viu do porto, verificou muda-

mente o do quo p6do dar um «abldo

testemunho: que o governo uclual

csU pagando o erro do seus anto-

cessores e, por outro ludo, cata pro-

curando repural-os.
Ibso ao menos ú indiscutível. —

Me-lelros o Albuqueniue."
No "Jornal do BraaU", do dia se»

guirfío, 2 do julho, o n"'A Foihn" do

dia 3 deste mez, o sr. dr. Medeiros o

Jílbuilucrquo inuttiiíestou, "mutatlfl

inutandls", u mesma opinião sobro o

lieluturio da Missão, oslundo uni lu-

dos esoes artigos muito bem exproa-
sa a aua opinião do prlhiolro Inipul-

so, ospontanca, Incocrclvel, irrcprl-

llllvol. Uossc sou mudo du ver illscor-

dcl radlculmcnto desdo o rofcrldo
dia 1°, quando nio ootllinunlquei pelo
telephone com u sr. Pereira Uuimu-

rica, director interino tl'"A Folha",

pura (loplorur quu o dr. .Medeiros c

Albuquerque houvesse publicado,
nosso vospertlnu, um trabalho comu
"O Fiasco", de cujos conceitos eu

era obrigado ii divergir totalmente,
¦Nos dias 2 c -i confessei do viva voz,

ao sr. Porelra Uurmurãcs, a minha

discordância. No dia 5 rebentou cm S.

Paulo o movimento niilitar, cuja do-

bellaijàu passou a cinpolsar por cum-

pleto luí prouaoupuyOoD dc todos os

patriotas.
Em vista disso, só diu« mais turdu

vim a ter, om contacto cuni us clr-

culoa políticos quo tenho a honra de

freqüentar, ampla o nítida porcepfião
da gravidado da repercussão o doi

eftottoa do« artigos com quo o sr.

dr. Medeiros o Albuquerque uomba-

lera o Ilelatorlo da Missão. Nu mi-

nha humildado o na minha Inslgnl-

ficanclu, tió me restava uni meio cC-

ficleuto du deixar Ijini accentuado

que eu nada tlnlia a ver com as ma-

nifestagõea do sr. Medeiros c Albu-

querque: retirur-mc da rcdacijãu

Oscai* cta Silva, ninguém o
ignora, c a maior gloria ínusi-
cal dc Portugal hodierao, Não
somos nós quem o diz, porque
nos 1'alla autoridade para as
uffirmaçõçs categóricas desse
gênero. Quem o diz são os
mais eminentes escriptores
porluguezcs, críticos, poetas,
pliilosophos, emtiin, a fina 1'lòr
dt} inlellectualidade lusitana.

O sr. Oscar da Silva tentou
obt«r uma orchestra decente,
suficientemente numerosa pa-
ra não sacrificar as suas obras
e, nesse sentido, pediu um or-
çamenlo paru os ensaios c para
o Concerto', com todas us des-
pesas imprescindíveis. A som-
mu culculadu foi dc tal monta,
que o desanimou c elle viu-se
obrigado a desistir do seu pro-
pusito.

mo unia pe.ja extraordinária, o gora-, d'"A Folha". Fui o que fiz.

do relatório; mas dovC-rae aó o que E aqui ponho ponto final na «iue-

nelle ha de extraordinário 0 a Itioptu Btuo. Muito grato, sr. redactor, pela

Será possivel que a Colônia
Portugueza no Riu dc Janeiro
tüo dislinclu quão illuslrada,
tão nossa amiga quão presa ao
seu íorrfiu nutal e ás suas legí-
timas ylorius, não traga, neste-
momento, o seu apoio morai t;
material, u um dos mais nota-
veis artistas, se não o mais no-
tavel artista da terra de Mar-
cos Portugal, para lazer com-
plclamenle conhecida, nesta se-
gunda pátria, a genialidade mu-
sieal do Portugal de lioje?

Seria uni nobre gesto pátrio
tico tle alcance incalculável.,

(Da chronica musical, de
Rodrigues Barbosa, no O JOR»
NAL, dc 23-7-924.)

de idéas. Não valo nada. publica.jão dcsla, ele. — Hiimiltitii
«O quu ali ae aconselha de bom o ¦ Barata."

próprio governo Já o dlst,cra. Jà o tl-; (Do "Illu-Jurnal" dc holitüin.)
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1 van ER\/E!SI & --O. 1
1* ENGENHEIROS & IMPORTADORES |

eirAMDES FORNECEDORES A USINAS OE ASSUCAR, FABRICAS DE TECIDOS, SERRARIAS, FUNDIÇÕES E OFFICINAS ]

ACCESSORIOS DE MACHINAS A VAPOR I
= EIXOS DC AÇO MRA
E= TRANSMISSÕES, OAXETAS

TUBOS PARA VAPOR E CALDEIRA
= LOCOMOVEIS, CALDEIRAS

jS E MOTORES A VAPOR
= CARVÃO PARA FORJA E COKE PARA FUNDIÇÃO

= ÚNICOS AGENTES E DEPOSITÁRIOS DOS
= Moinhos de vento ERVEN CHALLEN6E
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SERRAS CIRCULARES. =
DE FITA E PARA ENOENHOS ==

BOMBAS PARA ACUA, BURRINHOS =
ENOENHOS COLONIAES PARA TORAS S

MOTORES ELECTRICOS E DYNAMOS MARELLY =

Especialista «sm ÓLEOS LUBRIFICANTE? =
para qualquer machina ou motor, e correias US
para transmissão de sola, balata e pello. —

ÚNICOS DEPOSITÁRIOS DAS DCSNAfADEXRAS CENTRÍFUGAS MELLOTTE1 =

1 74 - RUA THEOPHILO OTTONI - 74 1
TELEPHONE: NORTE 6534 - ENDEREÇO TELE6RAÜHIC0: "ERVEN,, - RIO DE JAKEIflO j
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CENSURA AO INSPECTOR
DE FAZENDA

O sr. minislro da Fazenda
exarou numa representação du
si*. José Vieira dc Rezende Silva,
inspector geral de Fazenda, o
seguinte* despacho:

"Dcclure-se, para os fins eon-
venientes, ao sr. inspector geral
da Fazenda, que (*ste Ministério
não toma conhecimento do as-
suinplo de que trata o seu of-
ficio n. 898, de 19 do corrente,
porque não c -permittido á Ins-

pectoria de Fazenda tratar de
casos já defini Uva mente resol-
vidos pela autoridade superior
c, na hypothese vertente, Ira-
tando-sc do gabinete do minis-
tro, que c composto de pessoal
de sua inteira confiança e im-
media ta inspecção, c indébita e
impertinente a intromissão da
Inspectoria de Fazenda".

A vingança dos üenses.
• <i» *>

lrmandades
Cabe «o sr. arcebispo do Rio üe

Janeiro fazer unia devassa em regra

para apurar as 'retontees <|Ue, cm
nome da nosea santa religião, vêm

praticando certoa indivíduos sem es-

erutfulo. Um delles — alma ffafcn-
ta de traidor — estã-se enfeitando
com pcnna* de pavão. Ft-lrfto, trai-

Qoelro, ingrato e malandro, ease In-
dividuo de nacionalidade duvidosa aò
tem um objeetivo: encher-se. E

como respeitável sacerdote o contra-

riasse, elle entrou a falar mal do

clero. Depois de hostilizar a classe

meditai, traindo-a com intrigas e

malítades, quer tambem envolver o

respoitawel cloro neueaa misérias hu-

manas.-
O deus desso indivíduo é o deot

dinheiro. Explorador Uo amizades, o

trataflto aprovoitou-«e do prestigio de

amigos para, d&Po's 'do servido per-
seguil-os ferozmente. MaMIto! MU

vezes maldito! Hei de te pôr a «alva
•i mostra! Para breve o capitulo:
"Um rosário do mieorlas!"

Irmão da opa
« «pi» *• j=

Matos e artigos di viagem*
A "Osa Martoho" está razendo u ven-

da do lodo o seu stock, pôr menôi üo
custo, tudo o que ha de íncuióf 6m obra
do lei. Qoam tpilier tar malai superloreE,
aproveite a ôetíislio. K' na roa S6la dc
SetemíM, 66. —¦ fítlWI J6-*úim Ma-
rinho. -

LOTERIA ÜE VICTORIA
UM PREMIO OE 20:0009000

PARA ESTA CIDADE

O pagamento pela Agencia do
Banco do Brasil

O bilhete ll.BOtj, üa Loteria Jo
Vlctoria, premiado com a cjuantiu üo
•;O:U0O*.0üO, na extracção realizada uo
dia 11 do corrente, íoi vendido, nesta
cidade, a um educador, o qual não üu-
üeja «íue se d-jclare o seu nome.

O pagamento desse elevado premio
íoi realizado no dia 12 do corrente,
sabbaüo, ,iür intermédio da ageueia
local üo Banco do Brasil, a «itial pura
isso recobeu ordem dos concessi'jna-
rios da rotcriüa Loteria, srs, Theodoro
Silva & C.

Ivsso facto veiu acreditar grande- i
mente a Loteria de Victoria em nosso
-meio, causando excellente Impressão a
presteza com quo foi cCfoctuado u
respectivo pagamento.

Aos dignos concessionários, srs.
Theodoro .Silva & C„ levamos os nos-
sos sinceros parabéns pelo facto «iuo
ora registramos com toda a satlsfa-
çno.

(Do "O Bhai-ol", dc Um du Fora,
de 14 do julho.)
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Como se limpa o estômago
NOTA UB l.M'13ril)S8H

Para evitar os Incomniodoa «.'sm-
iiiuiiu üa üiijestão, aconselham o= me-
dlcos uão tomar purgantes, niagnenia,
nem blcarbonatos simples, muitas vo-
•/,(•« impuros ii «le efícltoii duvidosos,
li' necessário, ülzcni elles. limpar a
¦üstomago, tomando blcarbonato oste-
rizado oiu uni pouco d'asua, remodro
agradável, puro e efflca-j dtiandu :m
Bohto o cfitoniHgtj pesado rt-upoi:* daa
vef-üiíjõea Nu noaso paiz o blcarbonato
cslurlzadO tio alia uualldado s.j pôdi
conseguir .s6 em vidros bem fechados,
porém, nunca cin caixas uu pacolea
dc baixo preso.

Devoive-se o dinfieiro

Curso Auxiliar de Preparatórios
Rua 1." dc mar«;o u. >1, -." an-

üar.

DR.LE0NIDI0 RIBEIRO
avisa a seus clientes «pio mudou teu con-
sultorio paru a rua S. Josú, ia, onde t
encontrado üa.: 'J ái í horat.

> ai» ¦.-.-

500 rs,!
K' o proQo «le uma piisiiis üactyk.

(jruphada. Ouvidor 7?, sobrado.
<» *»+ma—o

Tratamento das mstistias do estinagi
BIOGASTRINA

(Comprimidos to«kligcstivoí4
Nome registrado

Biogasirina revigora a vHaHd*de gai
tro-intestínal em atonia, faz voltar i
normalklade a secrcçío dos orEâoí
dÍBesli\'os que recuperam o seu fane

cionamento integral.

Biogastrmn é a vida do tdomagt,
*mm*]m[mmm_m_*m___^mm_mmm * ir»—»

TRATAMENTO DA OZENA
a quem fizer uso do PBITORAIj
ROUSSELET c não alcançar o resul-
tado desejado. Mais du 15.000 pessoa*
que obtiveram optimoa rteultados em das ü á
pouco tempo saranter.i a incontestável
erficucia do PEITORAL HOUSSELET ern
todos os canoa de TOSSDS, 59 dos mais
eminentes médicos brasileiros e estran- !
gelros attestam ser o PEITORAL i
ROUSSELET o que supera todos os
preparados. Leiam com attenção o fo-
lheto quo acompanha o frasco. Ejclgir
o PEITORAL ROUSSELET, sem quo
vos darão outro qualquer quo lhe do
mais lucro na venda e que estr»e»râ
vosso estômago, esperdicando vcxwo
dinheiro.

Dl'. Sebástlüõ Ct&sr «Ia Si+va trouxe '
appllea aí vacclBas de Hoter, do Vlonna.
Karlz. Oarifanta o Ouvidos. OuvMor, U'J,

EGOwmia de temi» e de
diÉeiro!

Circularcs. tabcllas de preço, aunun-1
cios, etc cro minutos! i

PREÇOS: !
5o exemplares de uma pag. õ$000 |

100 exemplares de unia pag. 7S000 ,
200 exemplares de uma pas. 11S0U0
u00 exemplares üo uma pas. 1DÍ000
400 exemplares dc uma pag. 19S000
500 exemplares dc uma pas. '.!'j$000
otc.

Dactylographia. TraduuqõcK. En-
dereijos para todo o Brasil.

Bilcliner &. Cia., Ouvidor, 7D, sôbr.
Telephone: Norte, -1«61.

il» ftO *4 -. ¦.

CumpliÉ de SanfAnna
Pror. do Dlròlto Civil na Uillverüdadr.

— E3C. liua 1° de Morçfl n. *21t. — ttl.
íf. i908 — Res, auh.aarj. . * **

Sejuros
(ontra

aççidentes
"LLOYD HIDUSIWL 5ÜL

AmERioMir'
"SOCIEDADE ANONYttA DE SEGU-

ROS GERAES"

Coilectívos de Operários
individuaes

de responsabilidade civil
Automóveis — Viéros
Crystaes — Espelhos

PARA I"*Pt*>RMA(>KS:

AVERM m BMIGB N. 47.
t
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Pa Bahia
PAG.OOEIfTO DA WVtDA BX*

TERNA

BAHIA, 26 (A.) — O dr„ a.eo
ualinoii, governador do Balado, re-
inottou, hontom, para Londres, a nor
rnigii aou hcuu credores externou, a
íiuantltt du 500:000», oori-Hpondonto
i{ prestado doato mez.

Po Ceará
VO_/rO- AO (X_-MANDO DA

policia
FORTALEZA, 20 (A.) — Por noto

du lioiilcm, o dosombargador Morol-
íu da floehu, proaldontu do Eatado,
duinlttlu 0 comniandanto do policia
maior José doa «autos Carneiro u
nuuieou para substltull-o o tononte-
eoronol Jofto Fontonolle Llllharos
que havia aldo domlttldo Injustamon-
te pela admlnlstraç-O ipassada.

1'AKA H.-_A_C_AiR O THESOURO

P0_TAI__5A, 20 (A.) —- O BO-
verno nomeou uma eommlss-o espe-
dal, composta do pessoas dc honea-
lidade o probidade roconhocldaa, In-
,-iiiiiliindo-a do dar balanço nos con-
Ias do Thesouro o vorlflcur o calado
,le ruína om quo so aoha aqueila ro-

parti._o.
MEDIDAS DE ECONOMIA

.'OR_AI__5A, 26 (A.) — O go-
verno do Estado iniciou a roforma
doa serviços do obraB publIcaB, pondo
a frente dellas o engenheiro dr. Bor-
•ca dc Mello. Ncasa roparti.&o surüo
dlai_nsad08 mais do 80 Individuoa
ali encontrados cumo "cxtraordlnu-

rioa".
Cumo medida oco nomlca, o gover-

uu acaba <lc suspender lambem a
franquia telcgraphlcu dada a varioa

pullllcoH acttialmcnto nesta capital.

Po Rio Grande do Sul
-liSXENARIO. DA IMMIGRAÇÃO

____M_
PORTO ALBCiR-*, 26 (A.) — Ü

Instituto Histórico o Ouograpllico du
Rio Orando, rcallsa hoje, no aulilu
rio Archivo Pufcllco, uma sesaão so-
líinrio coin-ueniorativa, do prlmolro
centenário dn. entrada do Immlgran-
Les allom_c_ lio Rio Grande do _ul,
na Kcitorltt Velha, depois Colônia dc
S. Leopoldo.

A si_Hâo será. presidida pelo dr.
Piorando du Abreu. O uradur uffl-
eial do Instituto, major Emilio du
..u_i Docou, usará cia palavra, dis-
currendo i.-obro a data.

________-EN-0
PORTO A-LBGR-, 26 (A.) — Com

grande acompanhamento, realizou-se
hontem u enterro do joven Cedeon
do Faria Santos, filho do dr. Faria
Santos. ,

A VIAÇÃO FÉRREA
PORTO ALEGRE, 26 (A.) — Eslfi

tm viagem para o Rio, afim dc ser
empregado nas officinas da Viação
Verroa, cm _ravalahy, o novo o mo-
derno torno rápido para rodas do
vehiculos, ultimamente Importado da
America du Norte.

A.uollttB uffiulnas aerão bruve-
mente dotadas du novas machinas o
ferramentas, para cuja acquisição o
governo du Estado abriu concorreu-
oia publica. Desse modo. ficarão a
sua capacidade e'producção grande-
mente augmentados c aptos para at-
tender a roparos c cuiiaervuijãu daa
novas lucornotivaa. Ua carros oncom-
mondados no ostrungeii. pelu gover-
lio, aerãu concertados, quando neces-
sario, nus ulflcliiaa do Gravatahy,
Rio cirande e .Santa .Maria. O nu-
moro du locomotiva- o carros dossa
oncommen_a eluvu-ao a ... Para at-
tender au desenvolvimento õroseouto
dos Iransportes, em brevo seril luau-
gerado o Ireclio dc Portu Alegro a
Santa Maria c u dc Santa .Maria a
Passo Fundo, com serviço do restau-
runlo que será ligado aos trena dc
tabollu.

Como medida preliminar, já fui
approvado um cuntratu com u
"Cooperativa dc Conauinniu", para
e:cplurueàu daquelle serviço.
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Cartas dos Estados

Egual procedimento tiveram oa dl-
reeiorcH da Companhia Fiação o To-
ddOH "fiiuita RoíMt".

Ouvimos dizer qu* a Companhia
Rendas e Tlrns Bordados Vulenola-
nus vau tani-em adoptar uina grutl-
flcaç&u uoa scus operários.

O Cliiu-ftoma, (Iob sra. .lannuz-
zl _ Jolpo, conllnlia dollolumlo o«
•euii "habitues", cxhlblndo us mo-
IliorcH filma,

Anniinclada paru breve, efita sondo
ancloflamonto usperuda a fina polll-
cuia "O homem-mosca", que tanto
BuecewHO toa no Rio do Janeiro.

FaUocei-uni nosla cida_o, as so-
guinle» pomoaii: o sr. Domlclano
RodrlgueH Gomen; oa «rs. Eloy Ma-
rlano da .Silva, ííodolpho Corroa do
Mattos o Manool Teixeira, operários
do 10» Dopoalto da E. F. C. B.l
o a «ra, d. Rosa Bentos de Mono-
bos, digna esposa do 1" sargento
Luiz Tolentlnn de Menezes, do B"
grupo do artilharia do montanha.

Já oata residindo entro nôs, com
eua fumllln, o ar. Jus. Carlos Weldt.

O sr. "Weldt fi o novo nrmazenls-
ta da 4' Residência Auxiliar.

A senhorita Eullna do Slquei-
ra, fHha do ar. Sebastião do Slquei-
ra, completou mala uma risonha prl-
mavora,

Eel_ em festas o lar do sr. Al-
varo Fonseca, com a chogada _e
mais um herdeiro.

Roallza-ao domingo, 27 do cor-
ronto ,no pittoresco bairro do Ca-
rambyta, nesta cidade a festa do
Santo Antonlo.

 Tcinua cm lllS-OB os l-.-ilalUtO-
da Caixa do Boncflcencla dus Ope-
riu-ius da CompaiíUlii Industrial dc
Vulençn.

Essa Caixa du Bonoficoncia, recen-
temente fundada, tem o« seus cata-
tutua va.ados no- melhores moldes
ddts suas congêneres, o isso é uma
confiança para os scUs associados.

Acllvam-so desdo já ou esfor-
eoa doa membros (Ia comnilssão pro-
motora da testa de _. ... du. Gloria.

Assim, --liemos que no próximo
dia 6 dc agosto, como uoa demais
annos, terá Inicio u novenarlo, ter-
minandu os festejos no diu 15, cum
a magnificência do costume.

- A rua Salda nha .Marinho — a
no-su Avehlda — vae possuir mata
um bazar. .

¦Os seuis proprietário-, oa srs. du™
_ Haddad, doram-lha o nome do
"Bazar . luiiiilien.so". pretendeudu
liuiugural-o na próxima semana.

o Tufl,- um dos Bcus proprietários,
já nus convidou para comermos
uu_ s empadas regaidas a cerveja.

(Du correspondente)

O sport através os séculos
é _r*—i ¦ *- I
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COMSTRÜCCÂO DE UM APPARELHO DE: 
PACÇAO
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o oapltão Ar_te«u gulindo querenta cavalloi, a 0«lope, na "pelouee" de Buffalo

(CutW-llIMlu)
1'aratl dar,i um lutorvallu do ecreu
do ICO a I5U niotroH, o sobre u se-
gunda louiúda "Al 2". um Intervalo
do !!00 a T00 inolrus. O uppBl'Olno i

que descrovciiiiis iicruiltte, pola, OU*
vir uu concertou IiibIcích, us p. T. i»
amIiii como u-i algiiaca de navio.
i ue i,o fanoni subre (OU lllútro».

Xo olrcultu do placa da lampiulu,
n bobina d" reuccãi> "(¦ -t", d Ç»»c-.
Eatimpa pi Flg. 1) p«rt» «ntorlor do re-
ctiida ã bateria do placa "l*" u aos
nuacultorca t_epliunlcua, nos boriien
dus quaes 0 collocado um pequeno
condensado!- fixo .", do 0.00Ü ml-
crofarnd.

A bobina primaria 
"1,1 acra con-

..trulda dn inanelrit seguinte: _
Adquiro-BO um tubo do papelão for-

to uu dc cbonllcdo io centímetros
de dliimotru 0 de 0 centímetros du
comprimento. Eniulnm-ao nesse tubo
63 esplras do fio irancadu, do .0
toros du -iiiím.I- du diâmetro.

Aa espirita serão fcltus como HO
segue:

iieguru a accoplAReni cum a bobina
du rca.,;titi. Indei-iidonteiiiento ria
iiccoplugciii iii-imiirlii-ttcuiidarlu. Q
tubo lera ,", cenilniotruH da «llirnt-
tru a será cnrulmlo com fio iri.u-
Viulo, ile '..'U turuu dc 0m|lM.lü>

i .ti .Indu du ponto pusiurlur, per.
Io du bobina du rCaOQilu, uma lo-
nmda ú fcllu ni declina usplru o 6

O desenvolvimento do sport que,
aoiiianalmento, altrao a Colomboa c

aoa aludiuii- dus arrabaldes vordadol-

raa multidões, condu;-. o-> espíritos aus

grandes capcctaculoB cm plenu ar II-

vro c uo* Jogou do circo da antlgul-

dade.
Rcalmonle, a asabiiilatíao — ae nãu

fuysc o vestlmonto uiodorno dos
30.000 eapectii.lures que oímipriniiani
uns archibancadas — era bem frlsan-
tu iia tavdu dc 'IH du Junho, por ucch-
slftu da fcBtit fraiK-eza cm bonoflclo

Ua "Mutuéllo des Arts et des botres '-¦ I
realizada no voludrqino da l-iul'1'iilu. j

O progriimmií, que levo ires horas
du oxocugüu, comportava umn. sôrlo |
do quadrc-i vivos reproseiitutido, com
unia grande precisão dc figuraa oi
nolavol luxo de vestuários, <> i-port ]
atravc.i os aeuulos,

Na arena vli-Vn-sé Rucccsslvaiuen-
te: uni resresso da eaqu nu odudodus
cavoriiK3, urna corrida -Je carros ru-
manos, ou Jnsos de Bporl, oòm-batea
do gladiadores, cuvallclròn liiinos
conibateiidu os cavalleiros gnulczea.
uni concurso dc arco na cdado me-

dia. um torneio nu tenipu du IIc-u-
rlquo II, os ducllos na época dc
liul. XI-ll, unia caca ft raposa nu
reinado dc l.ul.-. XV: Nupoloãu, ciu
pceaua u do casacu verde montando
o scu cuviillo ¦ branco, prceldlbdu
uma uurrldti cm que luniavam pari.
GJ officlucs.

Mus a iioi.i principal da festa foi
consi II uldn pela nxhiblo.au HBlisaclo-
nal du capitai) ,1c artilharia Arrotcau,
íic pô Hõbru dula uavalloií u üondUalu-
tio, com uma grande maestria, qu.:-
renta curseis gUludus lim- uma rédea
do l,'J00 mclroB do cuniprlmcutu.

'rumada
Tomada'I'.una.Ic.
'rumada
Tomada
Tuniudi.
Toniíidu
'1'omudii
Tonutílu'rbiiiHüi*.
Tiiiinid.-.
Tomada
Tonuidu

!!i IS"
11: :'l
I: L'IA

TURF

Valcnça — (Rio dc Janeiro)
Oa directores da Companhia ln-

dustrial de Valenija instituíram unia
gratificaijão aos sous laboriosos ope-
1-U'iOL-.

.l.-_ii. gratificação foi distribuída
nus primeiros dias deelo mc., em
quantias do accordu com o tempo
du casa e com u scrviiju que -de.-
empenham.

Coiista-no.. quo ficuu resolvido que
essa gratificaijão será dada trinien-
tralineiiLu.

K' digna, dc todos us applausos a
iniciativa que tiveram u_ operosos
directores da C, I. V.

GUARDA-LIVROS
POR 7?000

Quercls -prender a ser guarda-livros
Fem auxilio de mestre o sem voa ser pre-
clsu consultar uulrii pessoa V ^fio per-
enes tempo cm escolher livros, ide à LI-
\ varia Francisco Alves o outras boas 11-
vrarla- ou ao seu depositário A. Silva, :i
rui Uticuos Aires n, t'-.. o pedi uni cxrin-
plar tle Escrlpturaij-o Mercantil por Do-
inlng-os carreira, puis ii u tratado mais
simples o claro quo até. hoje tem appa-
reciclo subre o iiSíUiiiplo.

Itapcruna — (Rio de Janeiro)
Brevemente será Inaugurado fes-

tlvamentc u luxuoso "Bar da Ponte ,
instállado num bello edifício caprl-
chüsamente construído pelo grando
amigo de Xativldade do Carangula,
major Antônio Buonomo, especial-
mento para esse fim, sobro o rio Ca-
rangola, naquella localidade.

Pur esse grande melhoramento que
acaba de dotar o florescente districto
dc Xativldade tem o major Buonomo
recebido multas felicitações.

 Tambem nuquellu dlstricto na
Avenida Raul Veiga, um dus bairros
mais aprasiveis do povoadu esta
sendo construído pelos crentes Ba-
ptiatas sob a díròcy.o do pastor ]''*lo-
rentinu Ferreira, uni grando o soiidu
erilficiu, parn. casa dc orações, urca-
du cm oitenta c6ntós de réis, uujus
ubras ostao bastanlo adeuntada::,
sendo posaivol que u sua luau_ura.au
su Vóíiflqiie liur tudu u mea du uu-
tubru próximo.

Esbo edifício quo 6 ili-.ldidu cm dois
compartiiiientos iinenas. sendu um
pura a realizarão dou cullos u uutro
para aa escolas dominicaes, compor-
tara mais de mil fieis, segundo us
cálculos do pastor Klui-entlno.

K' uma obra que honra Xutividade
e deve constituir u orgulho dos Ba-
tistas locaes; porquo _ a primeira
uu gênero uo municipio du lapcru-
ua o na linpurtuncia e esthctica da
sua construcçãu cm calylu renasceu-
üa •

Está pois, dc parabéns o pastur
Flurcnllno quo bem merece o titulo
du um dus beneméritos do Xallvi-
dado.

Acaba dc ser fundado cm Na-
tividado du Carttngola o Club dus
Desportos, qne dispõe de fortes rc-
cursos pecuniários o poderosos cie-
mentos, para us pugnas do football,
tennla o utilros jogos.

Doutro de poucos dias será inau-
gui-do u seu campo destinado aos
jogos do football, com um encontro
entre os que so julgarem maia vaio-
rosos no município de Itttpèruna, vis-
to o antigo club local não aceitar,
segundo consta, u convite pare. a pu-
gn:i. rceoloso du derrota.

d pi-eíoitu interino ainda nãu
conseguiu urgunizar a guarda civl-
ca para o policiamento do munlcl-
pio.

Entretanto, vau diariamento fl.
casa do major Porphiriu llenriques,
grando numero do rapazes protostar-
lho solidariedade, declarando-se.
proniptus, para nu seu lado pegarem
cm armas na defesa da legalidade.

ü velho soldado da Republica, de-
pois do fuzel-os íisslgilar uln livro
que destinou a esse fim, agradeceu
essa prova dc confiança que lhe do-
pusita a mocidade de sua terra acon-
solhando-a a quo se conservo do so-
hre-aviso para attender á primeira
chamadíii visto não ter o governo
se utilizado ainda dos seus servi-
(JOS.

(Üo correspondente).

O ".UEETIXü" DE HO-U. XO
PRADO -L-MIXENSB

llraiiilc Prçmlo ".luckcy tluli dl)
Buenos Aires'

Tcndu como principal ultractlvu a
disputa du Orando Premiu "Jocltcy
Club du Buenos Aires", em uma ml-
lha, o ,-uni a elevada dotação do U5Ü
argentlnoM, ouro, offerta daquella
Importante sociedade portenha, rea-
liza. esta tarde, a veterana, cm seu
confortável hippodromo, mais uma
reunião da presente lempurada, à
qual sobram elementos do suecessu.

Desde a sua Instituição até a pre-
sente data, nunca "as segundas li-
bras", como é vulgarmente chamado
o Grande Premiu "Jockey Club do
Buenos Aires", ponde reunir um luto
tão numeroso o, sobi-cludo, tão ae-
lecto do concorrentes.

Dentre us quinze polrlnhus navio-
naes e platinos inscriptos nessa pro-
va, destacam-se. uo omtantü, pelas
suas anteriores "perfomancea" e es-
tado actual de treino, Primazia, Co-
rins-, Piiraguaya, Tymblra, Regente,
Al 1 nii Ali e Pyu.o.

Difficil, mesmo muito difficil, so
nos afigura entre estes oscoilior um
preferido, tal o equilíbrio du forças
notado o a confiança quu nos mes-
mos depositam us seus proprietários
o onlralneurs, u quo iuv. prever paru.
essa carreira uma disputa sonsaclo-
nal.

Outro purcu quo tom despertado
muitu interesse nua circuius Bpprtivos
é o '--l-rüno- de lio-", quo cunse-
guiu reunir, na milha, as iuscrlpqõoa
du .Mostrador, Leblon, Soberano c
Xeiirusls. sem duvida, quatro doa
mnls velozes anlmaes do nossu turf.

Completam o programma desta
tarde, seis interessantes prêmios,
merecendo, ainda, dentre elles. es-
pe.-ial referencia, u "Beiiltu Villa-
nu eva", na distancia do -J.'_u mo-
Ires, onde foram alistados Portlnaz,
Nero, Mosqueto o Salerilo, c. u "Fran-

cisco .1. I_ao_oy", cujo campo ficou
tormatlu por i.tr.iquc. Uruiiyc, Pai-
inelia, .Media Ilienda, Clalurlni u Rc-

Unzuú"
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A despeito du enorme dlfficiildadu
que eheontramoa, por um dever dc
profissão, -unicamente, indicamos aos
ieltorea us seguintes prognósticos:
Plrnju, Fragoso o Kloranto
Albeuiz. Sonhador e Menino
Andromeda, Rio Partiu o Tribuna
Salernu, Moru e Portlnaz
Uruuyê, .Mediu, Rlenda o Delraqué
Prlimi-in. i -ti'nfellri.it e Regente
Olymplo, Paulistano o Nijiii-1 ..

Moulnrlaa c cotações
Sãn as seguintes as montadas pru-

varei? c us nllimiis eotac.es para a
reunião do iiuje. nu .luckcy Club:

1" parco — "Adolfo Luro" — 1.200
metrus:
Pirajú, .! liiius. D." Suaroü
Pequery, 50, nãu uorrerã
Fragoso, 19, C. Ferreira i
Bolivia. õ0. X. Gonzaluz i
Benl. -IS. .1. Affonso.
Monumento, ... Ií, Rojas
Perdiz, 50, não correi-
Bahia. 30. li. Araújo
Floi-iite, OO, J, Salfate
Brio do Sul, 53, T. Batista

_° pai'eu — "Ignacio Corrèas
1.000 metros:
Albeni-, •">.-' l.ilos, .1. SalfaU....
Menino, 04. D. Suarez
Sonhador, 50, B. Cruz

Rol do uuios, '54, V,'. Lima.
Rttpoáâo, 51, fl- Astorgu...
Iloulcuse, lll, I'. Kiilnian...

:i" parco — "Saturnino .1.
— !. 1100 metros:
Andromeda, 54 Kls, C. L .rnandei
Noiva, õ'J, nu" correrá
TrlbUnu, ü. T. Ballsiu
Xlugara, 55, u. Suure-
Imbuía. 4). B. Cru-,
Xou, 19, M. Concei.-ãi.
lílu Pardo, 51, A. Pcijú

.!- pnreu — "Benito ViUánueva"*—
•J.-lil) meiros:
1 -rtlnaz, 55 kilos, L). Dutil-t
Xíru, 54, A. Feljó
Mosquette, 50. não correr-,
Salérno, 55, C. Fornandess.

5o parco — "Francisco J
le;.- — 1.B00 mõtros:
Dctraqué, 55 kllos; C. Ferreira
Uruayc. 5i), C. I.rnunde-
Palmella, 51. mio correra
Mediu Ilienda, 5!), D. Suarez..
Galai-Im, 54. .1. Sulfate
Revery. 5".. W. Dlma

U» pareô — ü. P. "Jockey Club
de Buenos Aires — 1.600 metros:

Primazia. 51 liiius, D. Suarez..
Adversário, õ'ò, não correrá,...
Corlngu, y.l, C. Ferreiro.
.araguaya, 51, R. Araújo
Tymblra. 5o, I!. Asturga....
A-.; de. uuros, 5'J, W. Li ma....,
Regente, •'.", .i. Sal fato
RoViOiv. 5!i. nãu correrá
'1'upitii, .:¦:'.. c. L-niahdcz
(lai-uii.. 5_, U. Vim
Misiil-.yi. Sil, nãu currerã
Pvuyu,' Du. T. Batista
Panurgo, 53. T. Torrllla
Fox-KIniou, 53, não correra....
Brilhante, 53, O. Maria

7" parco — " Martinez du Hoz
I. .UU metros:
Mostrador, 55 kilos, R. Arauju
Leblon-, 55. IJ. Suarez
Sbberano, 54, Vi". I.ima
Xeurosls, 51, .1. Salfate

_'* parco — "Joaquliii A. Anchu
renu" — 1.750 metros:
Paulistano. 53 kllos, .). SSttlítltC 3
Mjlnsky, 5., R. Rojas  :!
Olympo, 50, li. Aslorga  -j
xàssau, 55, C. Fernandez.... S
Arlsté.-i. 17. X. Uoti-alez  jj
Nymphu, 40, nãu correrá...« i
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FOOTBALL
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OS -P/üG CATOS
Cunfornie eram esperados, passa-

rum liuiilein, pelo nosso portu cum
destino ú putrla Os glurlusos jugado-
res de foutliull uruguayos uno com
tudo brilhantismo levanturam o uam-
peonato de football das olympltulas.

Depois de atracado uo Ciies o
'•ViOdivln". a cujo bui-du viajam, des-
embarcaram hohlani pela manhS us
liportinen uruguayos, sendo recebidos
l-.ur gramlo ituirieru dc peS-OUS,
membros da colônia, comniIssOea
sporlivas locaes o du Uruguay que
vieram a esta capital esperal-os.

> Uepuis de passearem pela cidade
dirlglrani-sc á legação du seu paiz
onde lhes foi offerecldo um almoço.

Findo o almodo voltaram ao "Vai-
divia". dc regresso ã pátria ondo os
esperam grandes e justas homena-
gens.

lA.HPKOX.Vro DA DIGA
São oa seguintes us loa

hoje:
SERII-: A

Vasco x Mangueira

do

1 r^Ps^W^^i 114
31>j i ty ^í___^t__-«CT

FABRICA DE COLCHÕES
8VSTEMA MODELO CUNHA

U'ATÜ.N"l'IiAUiJ/

Única no Brasil, especial neste
artigo — Invenção 6 fabrico

do profissional

JOAQUIM CAETANO DA CUNHA

Rua do Cattete 66 |
Telephone: B. M. 1607 |

CAVALLOS QUE GANHAM SAO OS QUE USAM
EBVIBROCK9-4L
de DOMINCENT - BRUXELLAS - BÉLGICA

Dep.: O do S-Sbm AC. — Rua Vaso* da Gania, 1Z e n«s .fogarias
Jardinelra" — Rua 7 n. 161.

"A
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UTERO E OVARIOS | ATE' ONDE VAE 0 CORREIO...
Iratamenlu ulcdlco mudernu sem opo-

.i.-i.o ilas liillainucieões do ulcro e ova-
lOi. DR. ALTAMIRO OLIVEIRA, adjunlo
u pollullnica Deral. -- Kspoulalista cm
:¦..!.--I t;i_ daí serlliorus. UotlSUlIorló: Ave-
Ido Pasios, :,',, sobrado, dus a ú5 5.

_)>• ¦ Fernando _Faz
Cirurgiãu do Hospital de 3. Fran*

cisco de Assis — Cirurgia gorai —
Diagnostico e tratamento cirurglee
das affecyôos do estômago, intost.
nos c vias biliares. Utero, ovarioi.
urethra, bexiga o rins. Tratamento
do câncer, das hemorrhagias, doa
_mores do utero e da bexiga pelo

radium. — Consultório, Ane._b__
_. -— Kes. Conde de I_emfi_í, Mi.
— Tol. Villa. 12«. u, i-9

vío us __lai II-
i;0_ do= nulaveló
p_l'<:_oie.i da KS-
ii.il.A BllASILBltlA
UL -DU-A.ÍO i:
li ,\ _ IML Ksludau
por i-ui-rc-puiulcii
.ia a vossa |*í*uiji*Iu
língua, aa sutenulas
e iirli- do vo.ii
prcdllcui'.u e ai-
lianijarèls o maior
exilo na vldE — a
fortuna e o poder.
P.Ui hoje mosmu
Oi e.Ululos da Es-
cola Brasileira d. i
Eneme *_r Cori-»- j
pondencM, ri Ave-
unia Rio __-i:-

(-.endo o curso que prcferls.

Mâyrink Veiga i Co.
GRUPO KOHLER - 0 ideal para
produzir energia electrica; prom-
pto funecionamento, econômico,
partida e parada inteiramente au-
temático. 110 volts, 800, 1.500

e 2.500 wolts.
Material radio-telephonico -- Ma-
chinas, ferragens t artigos de ele-
ctrkidade » Tintas, óleos, polvo-

ra. dynamite, etc.

21-RUA MUNICIPAL-21
-tIO S_ JA-TEIRO

I'alnidlras \ Villa. 1. riht-l
Itlvcr \ CarPn-

.uni- c.
tlsporuiu,- v Bomsucfcsso ,
Cuiifluiiça x Metropollltiuo

SKRIH _
Ciimpo Gi-iido ^ HJtcrest
.\ cuniniissãu teciinlcu. dc football

uni --.i-cssàu do -I, entre outros as-
üumplOH resolveu:

-jik-i-.nr fi directoria a abertura
do iiiiiuiTiui quanfu ã parle dlsclpll-
liar do.; jugos:

Itlvcr :,- Andttraiiy,
Víisco .\ Mnckenr.ic.
Amuricuno x l.dalgu.
Olaria x Kvcr.st..
Tomar eOUtiL.ltnontu do officio Jo

Independência eni nue tei: entrega
dos pontos |Ju jugo com u Ungeniiu
du Dentro, lioje. primeiros o segun-
iiu i tcauiK.

Aliprovar fi escala de juir.es apre-'
sentada pelos clllba interessados pura
__ jogui. iit- liujc:

Palmeiras _ Vllln I.ubel t
Primeiro., (juailroa — Xurbortu

1'alva Ancliies.
Sogtlndóa iiuadros — Manoel An-1

lunes Uaptlsta.
Itlvcr v Carioca |

Pidrneiros quadros — Eduardo i
Pinto da Kunseca líllho.

.Segundos ipiadrus — Antonlo jNeVCs.
Cuuflança .v M.trupolltnno \

Primcirufi i(uilüi*u_> — Ary Kourucr
Casaco Itllielro.

I Hcgtiudus (|iiudrou — Uaslãu dc
Curvn.iliu.*r!_|i_rn_i. v f_omsticcc&_

Prlfiloll.U iiiiadix-H — Ja. uu Bar-
CUliüí:.

Sesundos iiiittdros — Llnculn Du-
arte.

\u.-co i'.-i tüiinu _ .Mangueira
Segundos cilindros — lilm substi-

tuii.-àu — Rubens IJhito.
Mandai- inclii:-.- uu ijuadro do jul-

zes us seguintes srn.: I.ui-.: Rocliu,
Manoel Comes da Costa _ Iguetredo,
Auin da Silva Morelru, Arnaldo do
Albuii.uerqu-, Heitor dc Ollveirn.
1'loriano Assuinpiiãu. Adulplio Victor
Paulino c .luracy .\a.arctii dc
Araújo.

TICA l.li.M>IIICA DB sfonas
S. C. Papcliirln Uiilã/i s "O Jornal''

!'. Clllli
flualiv-inclo-se hoje o encontro of-

ficial entre ua clubs acima no campo
do l-dalgo V. C. .-'-. rua 1-omfngoa
Lopes, cm Madureira. a commissão

, de sports d'"0 Jornnl" l'*. C. pede
u coi-iipiirecimenlo dus .sc.-,-uinLcs ju-1 gudores.

, A's 12 1 '.' lioras (-." team) — Al-
varo; tíalvkdur c Br.Idomero; Deral-

j do, Hildobrando c Bianco: Waldo-
I mar, lilduardúi Mesquita, Raymundo,
I -Meneaes; Allpln u Bra::,

.•Vs I! IÍ2 horas il." team) —
Barroca I: Barroca II c .lusè; Bran-

! dfiu, Sou;:n e s. Anno: Paulino, Bati-
I tos, Cnrlliihus. Agenor. Henrique,
I Viegas, Achilles o Alfredo.

"A Noite'' 1*. L'. -. s. C. Pimenta
(11- "MiDllO

j l_ali:a-so 'nojo este importante
i ínaicli da Liga Craplilca.

O inatcli deve ser renhido, pois,
travartdo-so o embate entro os L'." e-)." collocados respeetlvanlénte, na
tabeliã, o resultado influirá na col-
locação dus 2 fortes concorrentes.

O S-pUT NOS ESTADOS
Ü Ml-iion V. C. de Porto Alegre,

elegeu a seguinte dlrectoria:
Presidente, Plinio do Faria: vice-

presldente, Antônio de Oliveira Cu-
nha: secretario, Mario Búa Nova
Rosa i reeleito): thesourelro, Togo
Rosa treeleito): guarda sport, Hil-
dobrando Cruz: porta-bandeira,
Octavlano José dc Moraes; director
do ping-pong, Cypriano Ferreira Al-
ves; capltãu geral. GualtlefO Canto-
ni freeleito): capitão do 1. leani,
T.cupoldo Ilaimanna; capitão do 2."
team, José Machado; capitão do o."
team. Kiuriano Horns

YACHTING
ATDAX CLCB

Rouuc-se, hoje, ãs 14 horas, a
commissão technica para a organiza-
i;âu dus "handicap'' dependendu do
pareceres somente dos srs. Ralph
Blair, dlrector do New Club Cias-
gov o Robert W. M_.r.ne do S. Pau-
lo Salling Club.-

0 SPORT NO ESTRANGEIRO

1: ln1 esplra.
esplru,
esplrii.
esplra.

-.' ;¦ esplra.
::u- esplra,
35" espira.

.15* esplra.
ln' espira.

: ,",u" esplra,
: 55*' esplru.
; i!U" esplra.
: (.'¦>' espira.

Dois motliodos podem ser empre-
P_Ims pura ii" cffeclunrum. nu to-
mudas:

l.do-au, antes do tudo, uftouluar
o eiirulaiucntu sem tumadus. Mar-
cam-sc, a tiniu, ua lugares cm i|uu
¦ levem ser feliaa as tomadas. Do-
i'a_-se o õnrolamento, desnuda-se o
riu nus pontua Inflleadus o irlil so
soldam os fios .l« cunnexão. I .nal* l
juente, rofua-so o enrolanieuto. I

O segundo motliodo consisto om ',

fazer unia alqit em cada lunuidii; j
n.uainlo o cnrulaineiito estiver com- i
plctaiiiento acabado, ns alcan serão,
cortadas no eonipiT.notitu desejado
u soliladui noH flua íic conuesflo rjue
YÍ-0 uoa "dJuIh*'. I

A coiis:riic..;.".u du bobina seeuudii-
ria "1 2" c- da bobina de rcau.ão "1 I"-
so fies da mesma maneira. Oa tuiiu.-i
terãu S ..-eutiinc-,rus de diâmetro 0
¦1 centímetros da cumprimento, o

r,(f. i

• \mW> 7 *^"«
n9.2

f.vrão enrolado*. *.-j;.t rto traiujailo,
da :.M toros rio Onrm.lü du dia-
meiro,

Cada sfc.oão terá 1 centímetro do
comprimento, cou. uma separação
do l cuiitiniciro. mais ou menos.

A Uobin . poctindarln, oi
om -¦- bübinu ilu tLccopltti

6.10

ceplor. — Fio. 2) P1"''-» pe.te.-ior do
ríceplor

coniieüladit ao prlmelru 
"plul*1 do

cominutador liocundarlo, representa-
dn na figura "1" da estampa "Ií..

Se as coiine\*ien da bobina do re-
acijão são feitas nu bom sentido, a
roacijão é rltpldamentu regulada e
n.iu terá necessidade, praticamente,
do ser modificada entre 200 u 60"
metros; vautuRuni notável sobre Oil
clrcMItoS de placa ac.-ordados, que
devem ser regulados para cada sl-
gmil.

Destlo quo o funecionamento uo
apparelho «o turne defeituoso. 6
Ocsconflar des baterias dc pla.-u,
une, nosso caso, devem ser doacar-
regadka.

PEQUENAS NOTICIAS
\ propósito no mx.a.vik uos

APP..KI__tOS DK GAíjEWA

Pudo-so contar que 10 a 50 kilo-
' mitros constltueni o alcance c»Uc-
| -,-,io de rec. jcihi dos concertos, cji.i
. unia bôa unienna c tliii apparóiho
i ac gálenh. Ainda c._:-s alearlBmoB

nãu Bbr-o aítlngldos, senão rara-
nieiitc. Não so llludh.ni, pois, os ama-

I dores, au lerem taes algarismos nes
[ p-i-iodlcos dc piibilÉIdúde.
I Ou atca-ces cita-os só cxcêpi-io-
1 rulmento se i.all_um, o e:n clreiitll*
i staiicla-j i.tlimusnlK-.-lcart partictll-r-
' monte favoravcl-j.

_...--¦ i

RADIO TELEPHONIA
SP. AfiEL-OÜ RECEPTORES . TRAN--IISSORER -• PEÇAS SOBRES-LEN-

TES E ACC_í80RIOS
LIGNEUL, SANTOS A CIA

Largo da Carioca n. 6, 1" andai
niO DF JANEI..0 

RADiO-TELEPHONIA
**¦¦¦¦ ' ' ¦ —-i-i ¦¦ " - . . . -.. —11

APPARELHOS RECEPTORES
Pan ouvir os Concertos, Noticia*, DiSoursos, irridladoc ditnamínle pila

EttJi-ão Marconl, da Riidlo Sooledade de Rio de Jantir»

_0_rn_l- OB ArPARELHOS

ÀKCONIPHONE.
I Receptores de galena c de vai\-ilas de Iodos os preços

AMPUFICADORES — ALTO FALANTES
PE.AH CATALOG08 E INFOn*-A(J-E8 OA

DU NACIONAL DE COMMIlCàÇÕES SEM FIO'
RUA T DE MARÇO 107 — Rio de Janeiro

CAIXA POStAL 126 TELE. HONE: NORTE «_S

íjlll__-!ü--I_-__--tU1UfUI»MML**""'"""

Á CASA NIPPONI
).'cdo ús exnuis. fnntlllas paia risltarciii sen

uovo estabelecimento, onde cnconlrarão lindo

sortimento cm artigos fle iwru-tana, Inonzc,

marfim, _arão. niclue. finos, emfirn ledos os

objectos dc arle e fantasia, rtocWdos dlreeU-

uicuto do Japão,

Preços multo con-rcn-cntet

51 — Rua Gonçalves Dkô — 51 I
Telephone: Central 5511
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XOHLER -o.-c_,„ POXniR
^srJUGHTLtoytL-D.C.

\ REC__*.AO TK)S CVMPEÕES
ÜTtypOA\'OS

.ÍÜNTEVDK'0. -6 f.\.) — Estào
sendo ultimados os áprestos para a
grande recepção ao. luotliallcrs uru-
suayu- ((ue, nuii jusoa ul.nuiicou da
Europa, conseguiram u litulu du
ta.npcõca du mundo.

O vapor "Vnldivia" a cu.iu burdo
viajam os rapazes da dolegasiâo .spor-
Uva serii recebido nu Caos du Portu
por varias bandtts de musícii, asso-
.ia.;oes. autoridades o as principaes
familias ínuntcvidéoaiias.

Logo upos o seu desembarque, os
routbailcrs tomarão parte numa mar-
-lia através da cidade, precedidos
pur bandas Je rrtüsich, M-SôCiarjôes,
patrióticas com oa respectivos estai-
dartes, ele.

U governo da Republica, comme-
morando o auspicioso faetô decretiTã
icriado o dia do sua chegada a esta
cidade.

Muitas outras matiifestac8_s serão
i in..-iu__s no proeramimi. das ítstas.

Para as pessoas idosas!
o

•TOISTIOO 3LjO*V"_-_P2.®0
6 dc uma utilidade ou" não tem preço 1 I j Optimo contra a

UKBKITi- o contra a âU'__ÍUO SCl.HKOH.:. Reí-oUrtea os

Intestinos, purUlcn o stuiguo toinanilu _ facUnicnto circula-,oi.

DA' _ ò/lÇA t DA' ENBR-tA t DA' RKS.STENCIA

PHYSICA ! DA' BliM Í2STAR ! J í

AS senhoía- e cuvtühcíros Ue certa edade qen (lc..j«m prolon-
- i_ a rida e afastar os aeliaqu-S da velhice, não devem deixar do

usar o ÍO-iíeO LOVKKSO !
Preparado único no seu _»nerp n»o casta ponto, dnra muito c

X*0«._ntln:' 
Àos que não fitai-iii satisféit.. eom o. cffeHo. do

Tônico Lové-BO. os l'abri_ante_ rcstitu-m-lhc o dinheiro.

. roeura- hoje mesmo na vossa phan__-i_ o legituno

TÔNICO LOVERSO

______
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E30X
NO CONGRESSO

SENADO
u\AO JIODVE SES.SAo '

Proauntüs u.ponaa 18 Beiiadoròs, áHora habitual o presldonto dúòiarou<iue deixava du haver Hc-asúo, uor fui-ta de numero,
Do expodiouto constou um t0je.

graminu do doputado No-ituiru du-Souza api-csentuiido peiiaiiios poloralicoirnonto do aonador BernardoMonteiro.
.Foi lido o parecei* da Cominlssâodo Marinha o Guerra lixando ua for-<;ub dc-a torra, uemio uonsorvada, paruainanhfl, a mesma ordem du dia.

GAMARA
ASSCMITOS l)() WXJ'FJ)lUlS<-'rio ~ debati:-; i>.\ oitDisai

DO DIA
¦Presidida pelo sr. Arnolplio

vedo e.aecrctcci-lada polpa sra. J
Aze-

dc Soub.1 o Bocayuva Cunhti, a ses-
são do hontom lovu inicio com a
|ii-esi.-iiça dc 77 deputados quo, aem
observações, approvaram a neta da
secâuo anterior,

Xo expediente lido fls-urura.ni o
diploma do et, .José Aocloly, ulcltu
deputado na yap;u aborta com a ro-
nunoltí do si-, Tliomaz Ilodrigues; o
tc.legi-ámnm em quo o' ar, Mathlas
Olympio dn .Mello coniinunlea haver
aswuiuldo o «ovenio du justado dol'lauby,

INTERCÂMBIO lNaiáliIiEOTÜAIJ
liV'1'lll* A ITALIA K O UltASIJ.

O BI*. A. Austegesllo Jusllfleou a
iipreauntasão do um projecto oriiin-
do o Instituto Italo-Bruâllolro de
Alta. Cultura, quu terá corno pro-
faTIlinma' u porinuta de homens em!-
nonlcs dos (Iuin paizes que farão OUI'-

.sos acerca de sclencias u Ibtraa, abei--
to, para luso,' o credito animal, do
DOlpQOSUOO,

VOÚlik 1)K I.M l)Í3l*ÜTAUO
(J sr. X.ibueo de (Jouvéa requereu

fosso .dado préatar o conipi-omlsso
esiinontul uo sr, 1'aiui Filho, depu-

L^Zf ,, t£Ê%ssá>ammmmma ¦

Está V. sui-porí jado o tormento e humilhação dc doençados oi-ios. hslào ua seua olhos vermelhos, Inchados,tepulsivos?
Eis anu! uma nova formula que V. jvx*rc mostrar ao seumedico c, que de dia a dia cslíi dando felicidade e aaude a
Lavolho torna os olhou fortes com f.uperficles darás o- -.- ,-c---i t- llranc?s--v<:m--cnniliildao,sem palpebraadoentes. Lavolhoacalma oihor-4doló 'Oios, clarifica ülhoo cansados c velho--.

Um fluido puro, i:cni çôr, de aromn agradável, a sclencla nüo poderia lerproduado um agente niais delicado ou inala poderoto paia afcxniosear os seus
Si o pritucirc-lrasco tóo lbc trouxer o allivio lia muito dcccjailo, o stu dinheiroler-Ihe-ha devolvida acta argumentos. Apenas escreva aos Sres. Gl OSSOP

S* C'A. K'° de Janeiro. Com conta-gotas, nas pharmacias.arogariau, etc, chlor.**-*-bor. ac.—sod. chlor.—cone. r. wr.—zhc. sul.—atr, sul!

tado ololto e reconhecido polo <1U>
Orando do Sul.

O novo doputado foi Introduzido
no roolnto, polofl D-* o 4" cecrotarlos,
prestundo o compromisso

A VOTAÇÃO
.Annunciada a ordem do 'dia, com

a prcaemja do IOS deputados, Julifu-do objecto de dellboraijão o projeclodo m*. A, Austrogcollo, foi auiiuuclu-
clu a dlscUBJào do projecto quu pru-vldenela «obro o processo o julga-
monto dos crimes do eíodleao,

O sr. Adolpho Bergamlnl criticou
v.irlos doo dlspooltlvoK do projecto,
oue tevo li defesa folia pelo senhor
Franoiaco do Campos,

Havendo numero, foram approva-
dos o projecto o sua redacijãu final.

O si-, Adolpho Bergamlnl manl-
fostou-do contra ainda ao projecto
autorizando n promover, por acto do
bravura, oá sargentos o alumnos das
escolas militares quo ae distinguirem
na. repi-eeuHu do movimeiitu aedlelu-
so de S, 1'uulu.

Ussc projecto foi ((ofendido pelo
sr, Armando Burlumaqul, sendo,
depois, approvado.

Outro projecto discutido, autos do
sua approvát*ão, foi u que rovogvi u
taxa do aorteirdo não chamado pura
o serviço militar. Contra d^lo hl- mu-
nifestou o sr. «'i Filho, Justificando
a sua emenda que estabelecia a refe-
rida taxa.

Defendendo o projecto, usaram di
palavra ou i<i-s. Zoroastro de Alva-
ronga, seu autor, o Armando Burla-
nianul, (Ja Commissão de Marinha c
Guerra,

Sem debate, foram approvados os
projectos; abrindo o credito especial
de lSS:7tül$200, para pagamento aos
aarffentos auxiliares do escripta das
Juntas de Alistamento Militar o no-
gando .i credito,' especial, de rêls
300:000$, polo MliTtoterlo da Vlayão,
liara pagamento ao.-» engenheiros Sa-
muel Augusto das Neves u Chrlstla-
uo Stockler das Novos.

-Vada lüai.-c havendo a tratar, foi
a. eets-íão levantada.

nao
o coração

..~^..-^-=.==^TOS=ra, -Rua d°s Ourives, 60 - Rio
™r. FA2 

TODAS AS COMBINAÇÕES DE C8TVUO E DE FANTASIAARTE E BOM GOSTO - AMOSTRA E ORÇAMENTOS GRÁTIS- TELEPHÒNE NORTE 4030

SERRARIAS e
CARPINTAF?!AS

Rio de Janeiro

e lotei Dbé
Otto Legitimo Ltda.

-Rua Alfândega, 103
jgggjj^^i^^^^ggE^BB^^^^aBBl^^

sío Brasil
São Paulo - RIO DE JANEIRO - Porto Alegre

Rua S. Pedro 14 -- Caixa Postal i*?"?5
_ Fabrica "0EIFSiLSKON"s BWotoi-es, Gea-adorpesTpansfcpmaflo-pes e ülaferÉaS electrieo em geral.

IEm 

eaâa fi©^ bo- ^mÈÍ.
mens*, n@w® sE© *^^^

Esta verdade deve ser ií^^S-^^P
m registrada nos seus f^^^^^^m
M apontamentos "' ^^^^^^^1

JÈA 
Perda de memória perda dc phosphatos, per- I^^Sl^^^*rag da de forcas, perda de somno, tristeza, pallidez, ^Sw^RT

S excitabilidade nervosa, enfraquecimento museu- W^^^^^^
ffi| !ar, são symptomas da neurasthenia invadindo I^^^^SS

^|:| 
.s»ii organismo. Tomae diariamente K^P-^^^i

WM O foríificante sem álcool, de sabor agradável, ÉP^Í
mm sem dieta, soberano para as crianças, senhoras WÊÈ

J^^ 
para os homena — Vende-se em todo o mundo. ^P^|

PÁPE1§ Pffl¥LâlipC Q*AãZ"õ5TÃirio 1
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OKSSAo ÜK TERRAS
O sr. Hearlfjuo llowcn aprcaontou

utn projeclo do lei autorizando o
grovoi-no a oodeW por ttfoVamtfnto
porpciuo, ít Cimiura Munlc-liial do
Vussouiim, oa terroiio-' da Faüenâa"Monlu Sinal, conipieliondldou entro
uu vertontOH paru o rio SanfAnna o
cia divisas da propriedade eonflnan-.
tc-d nos valles do Ribeirão do liba o
campo ilo Sertão, nocéssarloa ao
clesenvolvlmeiito do povoado ilu Uo-
vòrnuilui1 Portoliu, mandando pfouo-
dor prívlamonto a respeollvà doinai-
c-ai;ão, do aocurdo eom a nitiuniu Ca-
m.ira Mtinlulpul, na nual serilu logo
projootadoa oa louràdotiros públicos.
Presidência da Republica

NO CATTtTIJ
O hi*. Valentini Dunliam. Oscar

Vur*id,v o Apolllnarlo du Carvalho,
representando u directoria ilo Derby
Club, convidaram hontem ò presi-dente da Republica paru assistir ti
disputa do arando premiu nuo será
realizado mi próximo domingo, in*
prado da reíerlda socledado sportlvu.
No Ministério da Fazenda

O ministro miindoti remetter ti Al-
fandegn desta ca4)lta!, nara attender
os requerimentos em miu- Nunes Mar-
tlns it Comi), iludiam Iso.llÇ&o de di-
í-eltos para -l.*iü saccos de batatas lm-
portados da Argentina.

1'elu ministro foi coiiílrmailu
a deelsüo do delegado fiscal no Rio
Orunde do Sul, annullando a doclsâo
do posto fiscal de Santa Maria, que
considerou contrabando 100 saccos
de nnlagem pertencentes :'i firma
Costa .c.- Maciel, visto a respectiva
gula Indlcnr a procedência nacional
da mercadoria,

d ni ini? tio concedeu o prazo
llliprorogavel de 90 dias para que o
despachante da Alfândega de Ma-
uáos, Leoviglldo Plnagé, preste a
respectiva flani„-a.

Por nãu terem sido preenchi-
das ns formalidades legues, o mlnls-
tro deixou do tomar conhecimento do
recurso da Santa Casa da Miserlcor-
dia do Pelotas -do acto da Alfanderja
ilo Riu Cirando que lhe negou o aba-
tlmenlo do 1)0 -|" sobre us direitos
de IDO bairicas de cimento para cou-
struüçSo do pavilhão para tuberculo-
sos a cargo daquella Instituição.

O ministro remetteu ao dele-
Sado fiscal do Rio Grande do Norte.
paia providenciar, a representação
da Inspectoria Geral das Repariicj8es
de Fazenda, subre a necussiiiadu da
orgaulzayão do cadastro das salinas
existentes naquelle Estado e nus ter-
renos de Marinha.

1— O ministro Indeferiu o requu-
rimeilto em que u collector das ren-
das federaes em Jaboticabal, Jofio
BaptlsU*. clu Oliveira, pedia reconsi-
duração do acto quu lhe negou au-
torizayão para requisitar passagens
na Companhia Paulista de Estradas
de Forro o S. Paulo Railway, para si
ou quem suas vezes fizer para reco-
lhimonto de saldus.

O ministro concedeu autoriza-
çfio ao Banco Conimerclill do Estado
do S. Paulo para funecionamento de
suas agencias cm S. .loão da Bôa
Vista, Albuquerque -Uns, Mococa,
S. José do Rio Pardo, Pirajuhy,
França, Espirito Santo do Pinhal,
Jabuticaba!, 'Monte-Alto, Bata tu es,
Brotas, Itapolis, Santa Adelia e Santa
Rita do Passa Quatro, em S. Paulo.

Por não proceder a exigência
feita da authenticação de um livro
de quu o regulamento não cogita
para os negociantes atacadistas de
álcool de canna, cachaça ou vinho
natural, o ministro deu provimento
ao recurso daquelles commerciantes
contra o acto da delegacia fiscal em
Pernambuco, quu reformara a deei-
sãu da colle.ctoria do Guaranhuns,
Canhutinhu e K. Bento que julgara
improcedente uma representação cio
agente Domingos Alves Feitosa con-
tra aquelles commerciantes.
No Ministério da Marinha

Foi exonerado o capitão de fra-
gata engenheiro machlnista Dyonisio
Gonçalves Martins, do cargo do
chefe do machinas do tender "Cuya-
ba".

¦ Foi prorogada por 90 diaa a
licença concedida ao primeiro tenen-
to Domingos Custodio de Almeida.

O ministro pediu a dispensa dos
trabalhos dos conselhos de justiça
do capitão de corveta engenheiro
machlnista Henrlquo Clementino da
Costa.
No Ministério da Guerra

O 2° tenente reformado Bartliulo-
meu João Baptista Soares foi no-
meado encarregado do deposito da

secção do iiitemleiK-ia dfrvisioija-
ria.

Foi solicitado ao Ministério üa
Fazenda u pagamento, no Thesouro
Nacional, da quantia de 520<**'!64l a
Bartiholomeu Gonçalves da Silva, in-
contaria])te dos -bens do fallecido vo-
luntario da Pátria 'Manoel Thomas
da tíilva.
\To Ministério da Justiça
POLICIA

Esti de dia á Policia Centrai a
u" delegacia auxiliar.

O ehefe de policia nomeou Au-
nibal Guimarães para exercer, inte- '

rlnamente, o cargo de eominissario
de 2." classe do 15." districto, du-
rante o afastamento do Interino As-
cleplades Coutinho Dias, quo está
suspenso por tempo indeterminado e
substituo o intendente municipal An-
tonio Tcxeira. |

GUARDA CIVIL
Serviço para hoje: dia ã sede cen- I

trai, fiscal Napoleão e ajudante Ca- .
bral; ronda geral, fiscaes Nicanor, ¦
Ducas e Ferreira e ajudantes Ma- jcedo e Noronha. j

Uniforme ü".
.— Os fiscaes das 1*, 3', -1", 5" e

HO* secções duvem fazer apresentar,
ás 10 1|2 horas, de hoje, quatro
guardas cada um, á. sede central; us
das 7*, 10a, 12a. 1*3", 14" e 17», tres
guardas; e o da 5*, dois guardas.
Para esse serviço a sede central con-
correrá com 10 guardas, devendo
também apresentar-se os fiscaes Fer-
reira e Lucas e o ajudante Noronha.

Termina hoje a suspensão e a
dispensa dos.-guardas 1.092, 047, 852
e 1.207. I

Apresentaram-se promptos para |
o serviço os guardas SIO, 833, 1.15(1,
1.2*82 e 1.2*211.

Devem comparecer amanhã, ás

crscsaao;
11 horns, á secretaria, os guardas
1.002, 5-17, 852 u 1.207.

Na petição du guarda 1.202 foi
exarado o seguinte despacho; Como
parecer ao ulmoxarife.

Foi dispensado do serviço, aem
vonolmontos, hontom, o guarda 1,26.3,
tendo também aido dispensado pordois dias u guinda 918.

Teve ordem de regressar á sua
secção o guarda 9S1.

-**- Foram transferidos: da 12* pa-ra u 0* HÚcção, o guarda 547; o vice-
versa, o dito 833; du ü* para a 7*, o
guarda 1.2S2; desta para H S\ o
guarda 1.237; o vice-versa, o dito 852.
No Ministério du Agricultura

O dlreetor, em comwilssao, do Pa-
Irunatu Agrícola João Coimbra, uo
Eatado de_ Pernambuco, colmnunlcou
ao ministro, por telegramma, haver
restabelecido, no antigo l-azurelu de
Tamandiir-'., sedo do .Patronato, us
serviços de ugllu, luz .- oagotos, ha
13 annos Interrompidos, devido uo
abandono em quo so encontrava esse
próprio nacional.

O Patronato — acerescenta o te-
legrumma — devo ser "jrovonwnto
Inaugurado.

O ministro mandou remetter uo
embaixador .la Argentina nesta cu-
pilai, conforme lhe foi por esto so-
licitado, sementes do fumo das va-
rlodades "S. Oonçalo", "Cruz das Al-
mas" o "S. Felippe", ..iv procedeu-1¦cia da Estação Experimental do Fu-
mus du .S. Gonçalo dus Campos, na
Bahia.

Estãu sendo convidados a com- í
parecer nu Directoria Cera! da Fro-
prlodado Industrial, no próximo dia
29, As 14 horas, os sr.-. Francisco
lía.vu Rpnioro, Gastflo Cardoso, Yc-
dolago iS Colanttl, Euclydes Alves
Guimarães Cotia o Dunlop Rubber jíb Company, Limited.

R-.-queiiment.i.-! despachados pelodirector da Propriedade Industrial: i
Josí Joaquim Rodrigues Cappu-
selro. — Dé-sc certidão. Wlllie im
Kanus (pedido do privilegio). — In-
deferido. K. Homero, J. .Martins &,
Rocha, Sociedade Americana du In-
dustrlas Reunidas, Antolne Regnouf
de A'ains (dois roquerlmentos), T'ie
Toledo Automatic Brush Company i
(dois requerimentos), Oscar Fre-.lc-
rllí Karisson, líarold RIdgeway Bor-1
ry c- João Pires de Azevedo Plmen- I
tol. — Lavro-se o leniiü.
No Ministério da Viação ;

A" vista do quu ficou apurado om I
inquérito administrativo instaurado

«BO |
MC.1 ' -ao,

•BUM

na Inspectoria do Portos, o ar, Fran-
cisco Sá determinou quo fosso re-
movido para outra conímlsaao o 3°
escripturario Aurolliiuo Costa Souza,
visto ter ficado provado ser ello um
elemento do desharmonia o pertur-
buçfto no serviço,

O ministro resolveu que os dois
prédios doados polo governo do Es-
tado du Ulo. um Mendes, para nelles
serem installados us serviços postal
u telegraphlco, sejam ocuupados, ex-
uluslvamente, para o serviço da es-
tação lulegraphlca o residência do
respectivo sorveutuarlo, ,Segundo communicação do di-
rector doa Correios ao ministro, foi
resolvida satisfatoriamente a destu-
telllguncla occorrlda entre a delega-
cln do Thesouro de Natal e a Admi-
instrução dos Correios do Rio Grande
do Norte, a propósito do local de
desembarque da correspondência pos-
tui naquelle porto.
No Conselho Municipal

l-luntem, por falta de numero, nâo
houvo sessão.
Na Prefeitura -.'-•••

A rencia da Municipalidade,
últimos dias, lem doCrescIdo de
do multo sensível.

Ainda usslm, a Directoria du•zenda pagou, hontem,' elo Jtiro.s
íerentos á emissão "Lyra" a lin

uu.**
mo-

Fa-
re-

pur-

tancia do 20:848$ o a do 75$ relatl.vãmente a outros Impostos,Foram promovidos na' Dlres o-ria do Fazenda: a 3' eacrluturai-|u
por antigüidade, u 4" Jurandyr \n-drade '1'lnholro, o a 4o e***ti|itu:,vh>
por merecimento, o praticante e.;a-
brll Josí do Azevedo.

Afim do regularizar o pagamen-to do alugueres das casas da Vü!t,Marechal Hermes, a Direetorla iuPatrimônio solicitou da Procurado-
ria brcvldc.du nos processos de co-branca executiva mandados itistuu-rar contra us oecupantes eni alrazuFoi multada em 2:000j, por li»despachado mercadorlns sem ter iU.
go u Imposto du exportação, a tu aiaA. Ribeiro & C, estabelecida a rlm
du Ouvldur II, IS.

O Hospital Veterinário appllcou
a multa de 50J ao proprietário i!o
estabulo situado á rua Valença i-.u-
mero 32, por ter oceultada a inorti-
de dois animaes it 11 existentes.

INSTRUCÇÃO PUBLICA

O cilrectoc- do Instrucção usslgnou,
hontom, os seguintes actos:

Dwiguiindo o coadjuvante de cn-
sino Edmundo Rocha para a 1* ra-
cola masculina noeturna du 2a dls-
tricto.

Transferindo a adjunta Lucinda
dos Santos Wolf Teixeira para a 4"
mixta do 1".~^íoli"cõmmrs

SANATO
Rua Santa Alexandrina 254 •Telepíione: Villa 4001
PARA DOENTES DE CIRURGIA E MEDICINA DE

MOLÉSTIAS NáO CONTAGIOSAS
Situado no mdo do pnr que ajardinado com Installações para dn-
ch«S, banhos de I117, banhos cie sol, massagens, raios" iiltm-vlolêtn,
Clcctrorncllotherapla. Ucshnrn cllctetico cie accorrin coiu <-aiia i-a<0
liarticiilnr. Trnt.iinentci do arthritlsmo (obesidade, dlnlictcs, rlieu-
mutisníii): nffccçõcs do upucrelha distxstlTO e canllo-renal, i-onm-
lescentes, esKomclos o ihi.s aíSccçõca clmrsic-j.-. dus ci-ianças com
secção especial para débeis, anêmicos, rnchlticos, IjinpImUcus e

[liirtadorcs (Io ciunlein u 11111I de l>uu. Toxicômanos
O DOENTE PODEFttA' TRATAR-SE COM QUALQUER

MEDICO DE SUA CONFIANÇA
Sáo medicos da casa os Drs. Gustavo Prmbrust (medicina) o Dr. Crlssluma

Filho (cirurgia)

| 
PREÇOS "ESPECIAES PAKA PESSOAS DK POUCOS RECURSOS

j|j DirtRIAS: 12ÇO00, 15S000, 20*000, 2550CK) o 30?000
'^ijeSmmmWffmmmmTBSS
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^_^^^^>^w^^^___^ —-——¦ 
m

MOBILIÁRIOS CHICS — TAPEÇARIAS FINAS — DECORAÇÕES MODERNAS
TECIDOS

CRETONES

F.TAMINES

VELLUDOS ^í*****XmymV!am9t*^&GlSTRn\af^^

STORES

CORTINAS

TAPETES

FINOS, etc,

HORS CONCUES NA BXPOSIOXO INTERNACIONAL DB1 1021!
ABAT-JOURS, CAPACHOS E TODOS OS ARTIGOS PARA ARMADORES E ESTOFADORES

65 — RUA DA CARIOCA — 67 RIO

m*-——— 
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AÇO KRUPP pawFERRAUENTAS
cUNICOS REPRESENTANTES

RIO de JANEIRO
.PUASÃO PEDRO,50. ® SÃO PAULO

RUA B0AVlSTA;4ft

WM
PORTO ALEGRE

BUA 15 DE NOVEtlBRO.18.

D.FK
CSCTRA

ESPECIAL

D.TM.
CXTRA

DIM.S.

m
Para tornos mechanlcos,limadores,
platnase escateladores. A melhor quaU-dade das Usinas Krupp para trabalhos
pesados e velocidade maxt-na.

Para brocas efusos de toda especie-Tra-
ballta os mais duros acos.
Para qualquorfim industrial, o padrãode qualidade das Usinas Krupp.

IMMíBBII^
A.14K.

A.14P

Aço especial para matrt2e*L

Aço em verqalho"es oetoqonaes e re-dondos,especial para talnadeiras.tra-
balhos em minas,pedr«ras,elc

H.fl.3 Aço de cadinho extra-duro.
Especial para punções,machos dc abrir
roscas.mandris.escavadorej.etc

"" ' ii —
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DINHEIRO
Empresta-se sob jóias, mercadorias e
apólices da "Lyra municipal" a Juros

especiaes

Francisco de Aguiar & Cia.
RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
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Machina para fazer comprimidos
Yendo-ic uma, Uu fabricante allemão

cm perfeito estado de conservação c runc-
ciunaiido liem. Trata-se ua rua' dc tí. l*e-
dro, 82, cum o ir. Santo-1

SOBRADO
Próprio para negocio, alu-

ga-se o da rua Uruguayana
n. 74. Elevador.

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
•HOBBCO" Endereço telegraphieo: "SVBA"

As nossas desnaíadeiras são conhecidas pela siaiplicidsde do seu aadbinismo e
superioridade do material empregado

"T^af°" - "D AHLI A" -"SYL V i A"
rsaaa— ¦¦¦¦¦¦¦¦ m — i i
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AN.MVBBSAUlpS

1'itr.om annoa hojo:
O advogado dr. Herbert Monos.

A aenhora d. Julla Alvoa Perel-
ia, oaposa. do m*. Joio Costa Perol-
ra, funecionario da Companhln, do
j.otei'la.s Naolonacai

A. sonhorlta Maria do Anular
Üondlm, iilumnit da Uauola Remln-
lilou e eunliada do noiiao eollcKu de
iciliiei.ão nl'. Mario Hora,

A Hcnliorllu Alda Moreira da
••sllvu, 1'llliu do d. Albertlna Moreira
au, Sllvu e do ar. Alexandra Morei-
m da Silva, proprietário o negoolan-
te nc.-itti clilnde.

A menina Mlraoy, filha do
funecionario do Llòyd Brasileiro ar.
NcUun Soares c d. Clara Souroa.

IV.'. annotí, liontem, o dr. IMo-
clocláno Cândido do.'.yaaconoollo8.

Passou hontem o anniversario
natalicio do joven Odilon Pedro Br-
nortto, filho do dr. Pedro Ernesto.

Transcorrou hontem a data na-
InlICla dn dr. Antônio Pedro tioiiijul-
ves da Rocha, da Casa de Saudc e
Maternidade Pedro Ernesto.
PIIOCliAMAS

Nn Cathodral Melropolltuna serão
lidos hoje os seeulntos proclamas dc
uuHuntenlo.

Ws.ldeiuar Maia u Faustina Gon-
i;a!vcs dn Cunha; Antônio José da
Sllvu e Leonor du silva-, Francisco
Mendes Borba c Phllomena Aurora
Uiuielll da Costu; Jouqulm de Amaral
Casteilòes e Alzira Baptista Custei-,
lòes; Corioliino Celso Gustnfio o Ra-
chol Hloll Nogueira; Annibal Maclm-
ilo Werneek e Cynlra da Cunha de
Burros o Azevedo; '''ellntho Abaetó
Cavalcanti c 'Hilda Dlns Vieira Sou-
to; Aurélio Tolel e Julla Luiza /iiivi-
L-olilgo; Álvaro Martins do Amaral e
Rosa do Azevedo; Josí Mello de Oll-
veira o Maria de Jesus Fonseca;
Joao.uim Jos6 dos Reis o Waldemira
|i*crrelra Tavares; José Alves Gomes
e Liiurinda de Almeida; Waldcmiro
José da Cruz o Maria Bomvlnda do
Carvalho; W.-ildeniar MarciUos Alço-
fa o Maria Dlns; Manoel Arsenio
Pereira o Adelaide de Oliveira Go-
mes; Carlos Pinto Lemos Sobrinho
o Maria Antonla Fernandes; Epaml-
liondns Llztirdo c Helena Itángol
Gomes; Joaquim José Rodrigues
Galvão o Izaura Dias.
NASCIMENTOS

0 lar do engenheiro Romero Fer-
nando /íander, chefo do niovinieiito
da li. Ferro Central do Brasil, o do
d. Aurora Qulltíriez Zandor, foi lion-
tom enriquecido com o nascimento
du uma menina,

Neydo é o nome dc uma itieni-
na ri-.te velu enriquecer o lar do còm-
tucrciaríto ar. Francisco Mello e ile
sua esposa d. Marlolla Cardoso de
Mello.
.MANIFESTAÇÕES

Por motivo do seu anniversario, o
sr. Francisco de Siqueira Cavalcanti,
capitalista nesta praga., onde 6 chefe
dn firma bancaria Siqueira Cavai-
canil & C, recebeu uma manifesta-
cão Intima por parte do seus amigos,
uos quaes offereceu um lunch.
ALMOÇOS

Reallza-so, ao meio dia, no Copa-
cabaha Hotel, o almoço offerecido
uo dr. Oliveira Motta pelos seus um!-
gos, em í-egosljo pela sua volta ú
actlvldade clinica. Fará o discurso
de saudação o dr. Amaury de Medei-
10S.
CH.VS-DANSANTES

Itcallza-sei hoje. no Hotel Gloria,
nuiis uma veaperal:

Haverá, hoje, uni chá-dansant*;
no Copacabana Ptilaco-i4otol.
FESTAS

Promovida pelos amigos do Gro-
in1" Republicano Portuguez, realiza-
«'•, domingo próximo, um festival
.•[tio terá o concurso da orchestra
Huhuljorl.
HOSPEDES :E VIAJANTES

A bordo do vapor "Andes", parle
hoje. pura ti Europa, eni viagem do
rocroio, o sr. Herminlo Mariti de Xo-
vaes, antigo negociante e presidente
da Companhia de Flasão e Tecidos
Coi-cuViulo.

A negócios da sua firma, se-
gulu para Campos o ar. H. Kaasbol.
soclo da firma H. Justeren &. H.
Kaasbol, desta praça.
¦ENTERROS

Foi sepultada, hontem, no cemite-
rio de. S. João Buplista. a senhorlta
Aristollna Azevedo, funeciouaria (lll
Agencia Americana.

O seu enterro nue foi muito con-
corrido, levo o eompurccimonln da
directoria da Agencia, Incorporada,
e pessoas de destaque na sociedade
carioca.
MISSAS

Reztun-so as seguintes:
Amanha: i
nn cereja dc S. Francisco dc

Paula:
.'•..¦. 10 horos. nn alliir-inôr, om

sliffragio da alma do cupilâo-tenen-

Irmã Maria do Divino
Salvador

(CA."tr,,EI*. E:.»nRETTO CARDOSO oe
MELLO)

íí ii Pr. Jesulno Cardoso e seus
Sf-JBflta 1'lllios mandam rezar missa dc 30° «a ali

ú dl;* de lauto por por sua querida 'Santo

Religião ».1

%

CATHOLICISMO
DAUS pekenne

A adoração continua do S. S. Uu-
cramento do altar será hoje, duranto
o •dlu, começando as O l[í horas, no
iCurato dc Santa Thereza. e durunto
á nolto, começando ás 18 1|2 horas,
na capella duri Irmãs Sacrumentlna*.

Amanhã, o "Lauti Perenne" scnl
durante o dlu, ás mesmas horas, na
matriz de S. Christovào o durante
u noite, na matriz de fi. João Baptts-
ta da Lagoa.

Todas estas ceremonlas terminarão
com a benção do s. s. Sacramento,
sendo quo a adoração nocturna nas
cgrejai! é publica atí* ás 21 horas e
privativa don homena, a, partir des-
sa hora, até da 5 1|,2 e, nas casas
religiosas femininas é privativa da
communldado.
MONSENHOR ENRICO GASPARRI

Monsenhor Enrico Gasparrl, re-
representante de S. S. o Papa Pio
XI, Junto ao governo brasileiro, cujo
anniversario natalicio passou ante-
hontem, tem recebido por cs«o mo-
tivo um Incalculável numero de fe-
HcItaçOes pessoaes o de cartão e tu-
ltgrammas.

•Da capitai romana e da Sunta Se,
a. ex. revdma. tem recebido tele-
grammas de felicitações.
CURSO SUPERIOR DE RELIGIÃO

Começarão ajnunhaV 28 do correu-
te, na Cathedral Metropolitana, ás
20 horas, as conferências do Curso
Superior de Instrucção Religiosa,
feitua pelo rov.mo. padre dr. Joáo
Qualborto do Amaral.

A entrada é franca, sendo o the-
nu da primeira conferência "A fé
tem uma «ciência."

NOSSA SENHORA SANT'ANNA
SanfAnna, aquella que leve a glo-

ria de conceber o. escolhida do Se-
nhor sobro quem devia baixar o Es-
plrito Santo para a concepção sem
macula, o Cordeiro do Deus, é feste-
jadu, hoje, entro nós, com grandes
pompas.'Dentre as festas em honra e lou-
vor de Nossa Senhora SanfAnna.
destacamos as seguintes:

Na egreja da Oascatlnha — Ter-
minado hontem o triduo solemne,
realizam-se hoje as seguintes cerc-
monlas:

A's G horaa da manhã, alvorada,
eni frente á matriz, pela Phllarmo-
nica V de Setembro; âs 7 1|2, missa
de communhão geral, com cânticos
sacros em que tomarão parte o Após-
tolado da Oração, Devoção do Rosa-
rio, Filhas de Maria, Meninos do
Doutrina Christã, etc; ás 10 1|2 ho-
ras, missa solemne, cantada a gran-
de orchestra, com sermão ao Evan-
golho; ás 15 horas, procissão e, ao
recolher-ec, "Te-Deum" o benção do
Santíssimo.

Haverá á tarde o á noite, no pateo
da matriz do* Cnseatlnha, amanhã o
domingo, das IS horas á meia-noite,
leilão de prendas, musica, burraqul-
nhas, etc.

Na estação do .Riachuelo: patro--
einada por um fervoroso devoto, sr.
Ciodoniiro Monte, realizam-se hoje
os seguintes actoa: ás 12 horas, da-
rá Inicio á festividade uma bateria
de 21 tiros, em seguida a esplendida
banda da Lyra Musical, sob n regen-
cia do 61*. Carlos Gonçalves do A*al-
lo, executará, em um coreto rica-
mente ornamentado, vários trechos
musicaca.

Haverá uma grande tombola eom
ricos prêmios o uni bando precato-
rio percorrerá <is ruas da localidade,
em cumprimento ao povo em geral.
0 em louvor á SanfAnna.

ApoH a passeata haverá leilão de
prendas e mais diversões. A's 18 ho-
ras, dará entrada aos festejos a ban-
da nova, da Colônia Portugueza, i|U*;
abrilhantará ii festa da gloriosa Sun-
ta. Em seguida, continuação do lei-
lãü de prendas, durante o qual fa-
larão diversos oradores.
DEVOÇÃO OE SA*NT'ANNA E SAO

BENEDICTO, DA QNIMTA DA
BOA VISTA

A mesa administrativa desta Do-
voção faz celebrar hoje, em sua ca-
peWa, erecta no fim da rua Chaves
Farias, no morro Retiro da Gratidão,
freguezia dc S. Christovào, a festa
da sua Exeelsu Padroeira, havendo

missa rezada Aa 10 1|2 horaa, pelo
revd, padre Arthur Bartholdo.

A' noite haverá ladainha o Io'IIt.0
de prendas olforocldas peloB devotos.
Em um coreto adrede preparado, o
eom lllumlnação deslumbrante, fal'-
so-A ouvir cxecllonto banda de mu-
slca.

EM ITACURUi-JSA*
Desde hontem que nesta proaperu

luculldado do vlslnho Estado se vôm
realizando solemnoa festejos cm lou-
vor do SanfAnna.' Parti hoje t o se*
guinte o proginmmu:

A's C hora», alvorada com 21 ti-
ros. A's 1) horas, bando precatório
dus moças, A'e 11 horas, missa can-
tada e a grande Instrumental. A's 11
horas, corridas de .meninos e rapa-
zoa, «endo dado um premio uo ven-
cedor, o outros divertimentos.

A's lti horas, solemne procissão
com andores, virgens e anjos. A sc-
guir, solemne "Te-Deum"; logo dc-
pol-s, leilão do ricas prendas.

Serão encerrados os festejos com
fogos do artificio.

O recinto dos festejos estará far-
tamente (Iluminado, correndo um
trem especial a 1 hora do dia 2S.

NOSSA SENHORA DA PAZ
A Corte do Nossa Senhora da Paz,

erigida na sua egreja cm Ipanema,
tem por tlm obter e conservar pela
Inteiccssão de Maria Santíssima u
paz da alma, nas famílias o na so-
cledade. Fiel. pois, ao «eu program-
ma, convida os fieis a assistirem ho-
Je, domingo, ás 10 horas, a missa
quo olla manda celebrar na egreja
do Nosaa Senhora da Paz, na inten-
ção de obter de Maria Santíssima o
termino das lutas cm nossa pátria 0
volte a paz e a tranqulllldade para a
fumllla brasileira. Na mesma inten-
ção haverá de manhã communhão
gerai dos devotos do Nossa Senhora
da Paz.

A OITAVA DA FESTA DE SAO
VIDENTE DE PAULO

O conselho geral Ui Associação
das Senhoras de Caridade dc S. VI-
cento de Paulo faz celebrar mhsa da
Oitava da festa, de «eu pntrono, n
glorioso S. Vicente dc Paulo, cm
quem tão viva o ardente se accen-
deu a chamma divina da verdadeira
caridade christã.

A missa realizar-sejá, hoje, &*,
8 1(2 horas, na. capella do Collegio
da lnnnaeulada Conceição, á praia
dc Botafogo, havendo, após esso
acto, a reunião mental da mesma
Associação.

ORDEMNAÇÀO SACERDOTAL

lo (lr. Fernando Lope;i Gonçalves;
no allur-niór, ás 8 1|2 horas, em

suífragio da alma de d. Aurolinda
Itosu do Andrade;

á.-, 1) horas, cm suffragio da alma
do d. Julla do Souza Martins Fer-
reira;

na mutriz do Nossa 'Senhora da
Candelária:

ús 10 horas, cm suffragio da aliii.i*
do coronel Pedro Carlos de Andrade;

á.i 10 1|2 horas, em suffragio da
alma do Carlos Américo do-a Gtltl-
tos; (

á.s U horas, pelo ropou.su d;i n-lma
da irmã Maria do Divino Salvador
(d. Carmen Rarreto Cardoso dt
Mello);

no altar-mór, ás íl l|i2 horns, eni
suffruglo da alma do d. Amélia
Vieira de Freitas;

na matriz do Santíssimo Sacra-
niento, ás 0 112 horas, em suffragio

Ida alma dc tManoel José do Espirito

| o saudosa rllíiii o intui carmen,
J|. tinitiulifl, segiiuda-felra, *28

corrente, á-; u lioras, nu aliar-mor
egreja da Candelária.
«¦•vraíiOT
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BREVEMENTE !

SALVADORA i£
Ponltoros sobro jóias e mercadorias

BREVEMENTE !
2 — EECCO DO ROZARIO — 2
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CABELLOS

na matriz do S. Joaquim, ás 2
do i horaa, em suffragio da alma de dona.
Ua Margarida de Souza Ferreira

IFrunçn: •
na egreja da Veneravel Ordem 3'

de Xossa Seiíhora do Carmo do
Monte, (us 10 horas, cm suffragio da
alma de Antônio da Silva. .Ferreira;

na egreja do Bomfini. Copucaba-
ás 0 1|2 horas, por alma de

'Francisco. Torres do Oliveira
Bastos;

na egreja de Nossa Senhora do
Parto, ás 9 horas, por alma de dona
Leocadla. A. Miguez de Mello;

na egreja do Senhor Bom Jesus do
Calvário, Sa 9 horas, em suffragio da
alma de Henrique Baptista;

na capella da Piedade (rua Mar-
quez dc Abrantes), ás S horas, por
alma 'de Antonio da Silva Ferreira.

 Xa egreja da Lapa, será reza-
da, amanhã, ãs t) 1)2 horas, missa
de sétimo dia por alma da senhora
d. Maria Duboís.

— Na terça-feira:
na matriz da Candelária, altar-

mór, 'ás 3 horas, por alma de 'dona.
America Castilho Delduque;

na egreja de S. 'Francisco de Pau

\ Loção Brilhante é o melhor espe-
cifico para as affecçóes caplllares. NSo
uinta porque nüo é tintura; nüo quei-
ma porquo não contem saes nocivos. B'
uma fórmula scientifica do grande bo-
tanico Dr. Ground, cujo segredo foi
comprado por 200 contos de réis.

E' recommendada pelos principaes  ...
Institutos Sanitários do estrangeiro e i ]a, ás 9 horas, por alma de dona

analvsada e autorizada pelos Depar- *--'¦ *""-"•- "*-*

lamentos de Hygiene do Brasil.
Com o uso regular da Loção Bri»

Iliánta:
ia  Dêsappareeem completamente

as caspas o affecções parasitárias.
jo — Cessa a miédn do cabello."jo os 

cabellos brancos, descorados
01 grisalhos, voltam á côr natural pri-
mitiva sem ser tingidos ou queima-
tios.

.(.,  Detém o nascimento de novos
caiiellos brancos.

50 _ Xos casos dc calvicie faz bro-
tar novos cabellos.

6» — Os cabellos ganham vitalidade,
tornam-se lindos e sedbsos e a cabeça
limpa o fresca.

A Loção Brilhante é usada pela alta
sociedade clu S. Paulo c Klo.

A' venda em todas as Drogarias,
Pcrfumarius c Pharmacias de 1* or-
dem.

Anna Lúcia Calin Mee;
na mesma egreja, ás 10 1|2 horas,

em suffragio da dlma do dr. Rodol-,
pho Araújo; 1

na matriz de. S. João Bu ptlsta (ia
Lagoa, ás 9 1)2 horas, por ailma do
d. Ahna Cândida Barros.

KAFY não ataca
o coração

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTESTINOS, FIGADO E NERVOSAS

RAIOS X. Dr. Renato de Souza Lopea,
prof. da Faculdade. R. S. José, 39. Vol. da
pátria, 53.

Hoje. ás 8 hora», na capella do
Seminário dc Nictheroy será sagra-
do diacono o acolyto Joaquim Jacob
Pinto, quo cantará a sua primeira
missa na matriz de S. João Bnptis-
ta da Lagoa, no dia 2 do mez vin-
douro.

Olfloiará no acto de sagração dom
Agostinho Benassl, arcebispo do Ni-
ctheroy.
I. DO S. S. SACRAMENTO DA

FREGUEZIA DE S. JOSE'
— FESTA DO COMPO DE DEUS

A mesa administrativa desta tr-
mandade fará soleniniz.ir o seu Dl-
vlno Orago. hoje, 2" do corrente, no.
egrcja-míitriz de S. José, com missa
da pontificai ás 11 horas c "Te-
Deum" ás 19 horas; officlando nn-

Iqucillo acto monsenhor Amador Bue-
no de Barros o ncsie.o monsenhor
Francisco Mello e Souza.

Ao Evangelho oecupará a tribuna
sagrada o orador d. Mamedc dn
Silva l.elte. bispo tlc Sebaste, e, ao'•Te-Deum", o pregador revmo. co-
nego Benedicto Marinho de. Oliveira,
vigário desta freguezia.

Oa parto musical está encarregado
o professor Luiz Pedrosa, que rege-
rá a grande orchestra composta de
proEossoros do Centro Musical, exc-
cutando o seguinte programma;

Prelúdio religioso, de Felippe Ca-
poccl, sendo as partes variáveis dfc
autores sacros; "Kirle',' e "Gloria* .
a quatro vozes, de Poder!; "Ave Ma-
ria", ao pregador, do maestro Dugni-
no; "Credo", de PolerI; "Oftertorlo",
do revmo. padre dr. Siqueira; "San-
ctus, Benedlctus e Agiuis Dei", de.
PolerI, e murcha final, de Bottazzo.
O "Te-Deum" será o do compositor
«acro Foschini, precedido lla mar-
cha "Celeste", do maestro Valiuqet.

Na oceasião da benção do Santia-
«imo Sacramento, será entoado o"Salutaris", dc Beilando, c o "Tan-
tuni Ergo", de Canestratl, tei-mfnan-
do com a marcha de ML. Braga.

Antes dc ter começo us uetoj rc-
liglcios, a mesa administrativa, ro-
unida na suufistia da egrc.lti, fará o
•sorteio das esmolas Instituídas pelos
benifeltorei--, revmo. vigário João
Procopio dn Natlvlc.ado c Silva 1:
Eduardo Thomaz Colwil. Ao ter co-
meço o "Te-Deum", será feita a pro-
clamação da meaa administrativa
que tem de dirigir a Irmandade uu
atino de 192-1 a 1925.

MATR12 UO líNCENH'0 NOVO
lleu'.llzani-so, hoje, na .matriz do

Engenho Novo, duaa sòlemnidades
cm beneficio daa ussüciaçüeis paro-
chlüus: o Dispensai-lo de S. Vicente
de Paulo, a fundar-se om 30 do mez
próximo, o a Escola Popular do En-
genho Novo.

A'« IS horas de lioje, havei A na
referida matriz um grande leilão rie
prendas, promovido pelo corpo corai
da Pia União das Filhas do Maria
e abrilhantado pela bunda .Io musica"•! de Outubro".

A's 20 horas, haverá um. sermão
de caridade, pregado pelo revmo. vi-
gario conego Anionio Pinto, dire-
ctor local da Associação das Senho-
ras de Caridade.
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Hoje, na matriz de Nossa Senhora
da Luz, reallza-se a festa do Sagra-
do Coração de Jesus, promovida pelo
Apostolado da Oração dessa paro-
chia.

Foi organizado o seguinte pro-
gramma:

Missa rezada, com communhão ge-
rail; ás 10 1|2, missa solemne, com
sermão ao Evangelho, pelo conego
Conrado Jacarandá, secretario do
Bispado de Nictheroy.

A's 19 horas, será entoado "Te-
Deum", com benção solemne do San-
tissimo Sacramento, pregando o re-
YerèhdtsslmO padre João Gual-
berto do Amaral. A parto musical,
confiada ao maestro Antonio Romu-
aldo da Silva, executará o seguinte
programma:

iMissa — "Prelúdio", de P. Bran-
chino; "Introitus", de Pozzetti; "Ky-
rie e Gloria", de F. Vittadinl; "Gru-

dual", de P. Oriesbaeher; "Ave-Ma-

ria", de E. Bittigllcro; "Credo", de
l\ Vittadinl: "Offertorio'", do 1.
Muller; 'iSanctua e Benedlctus", de
F. Vittadinl; "Agnus Dei", de 1".
Vittadinl; 

""Communlo", de E. Voipi;
"Mflrelia Final", de L. Bottazzo;
"Te-Deum" e "O" Salutaris", de ti.
Piazzano; "Te-Deum". dc Singenber-
ger; "TahtUjn Ergo", de E. Vcílpi;
"Salve Regina", de G. Uerli.

ORAÇÃO IMPERADA

Da Câmara Ecclesiastica recebe-
mos a seguinte nota:

"'Manda sua ex. revma. o er. ar-
cebispo coadjutor que os revdms sa-
cerdotes, do clero secular e regular.
dêm na missa, quando as rubricas o
permittirem. a "Oração Pró-Paee".
quc se encontra na Missa Própria.

Camnra 'Ecclesiastica, 21 do julho
do 192-1. — Conego Francliico A. Ca-
ru«o, secreturio do Arcebispado.',' j

EVANGELISMO
EGREJA PRESBYTERIANA INDU-

PENDENTE
(Rua Barão do Rio .Branco, n. 01
Cultos — A's 9 horas, quando pré-

gará o rev. Odilon Moraes, o ás
19 1|2 horas, quando se fará ouvir jIllustre prfgudor leigo. 1

O .11 de Julho — Como nos annos.
anteriores, 11 Egreja oommemornrn, J
na próxima qulntii-felrii, As 19 112
horas, a huu data tradicional, ceie-
brando, solomnementc, culto do
acção de graças pela sua niiilorldado
e levantando a colleeta especial.' em
favor, das MIssOos Nacionaes. "Sur-
sum corda!"

Escola Dominical — Superintendi-
da pelo professor Evonlo Marques,
a Escola abre-so iogo depois do cul-
to matutino.

O iissumpto da lição: "Tentação dc
Jesus".

Texto áureo: "Pois niiqulllo em
que Ello mesmo soffreu, sendo ten-
tado, pôde soecorrer uos quc são
tentados". Hebreus 2:18.
CONGREGAÇÃO P. INDEPENDE»-

TE DK OSWALDO CTiVA
Nn respectiva sede, á rua João VI-

cente, 2S7, ubrir-sc-á a Escola Domi- I
nieal, ús is horas c lõ minutos aj
será celebrada ás 19 1|2 lioras o 21"
anniversario da Independência espi-
ritual e financeira da Egreja.

Pregará o rev. Odilon Moraes.
•Será, então levantada a colleeta es-
pecial .pnra as Missões Nacionaes.

Entrada tranca,
EGREJA EVANGÉLICA FLUMI-

NENSE *
Rua Camerlno, 10:'

Reúne-se, hoje,'a Escola Dominical
•da Egreja aclmu, para estudo da pa-
lavra de Deus. 'fls 10.sn, como de
costume. A lição 6 a seguinte, como
noticiámos domingo ultimo: "Tenta-

ção de Jesus", reg. em Matheus 4:1-
11, com o texto áureo: "Porque na-
qulllo quo elle mesmo, sendo tenta-
do, padeceu, pôde soecorrer tambem
aos que são tentados". Heb. 2:13.

Ao melo-dla e ás_19 1i2 horas, ha-
verá culto c pregação dó Siuito Evan-
gelho. O mesmo será realizado na
Casa do Oraçii-o (ie Ramos, á ostiuião
do mesmo nome e da Egreja Melho-
•lista de Cascadura, á rua Coronel
Rangel 11. 2 5.
EOREJA BAPTISTA ORTHODOXA

Rua Andrade Araújo. 37 — Os-
waldo Cruz .

Haverá, hoje, ás IS horas, na Es-
cola Dominical, desta egreja, estudo
da palavra de Deus sobre o assum-
pto: "A tentação de Jesus", S. Mar-
cos, cap 4, verso 1-15; o ás 13 1|2
horas, preçitríão do evangelho t; a
seguir a celebração da. Ceia do He-
nhor. pelo respetivo pastor, Antônio
Teixeira Guimarães.

CONFERÊNCIAS RELIGIOSAS
A Egreja Evangélica Methodista,

do Instituto Central, iniciará, lioje,
as conferências religiosas, que se rea-
llzafáo 110 seu templo,' durante os
ijlus abaixo mencionados, pelo mis-
sionario brasileiro (ex-padre) rev.
Hyppolltoi de Oliveira Campos, quc
dlssertará'sobre os seguintes themas:

H») TERRESTRE E MARÍTIMA
B. F. C. do Brasil

A ctiluçáo central (oineccu, hon-
tem, por conta dos (llvaraou nilnls»
terlos o outiaa repartições publltius,
til passagens, na importância total
do 1:2061*000.

Uiitu commissão composta doa
sra. Reynaldo Pertnna, Waldemar
Bittencourt c sylvio Nunes Pinto,
praticantes do condujetor extranu-
morados, ciitevo, hontoin, no gabl-
nete do director da Central do Bra-
sil, entregando ho dr. Carvalho
Araújo uma moção do appello da
mesma classe, pedindo quo aojam
postas em vigor tu escalas untlgoj.

Allegnm os petlcionarlo» quo ac
novas escalos projudlcam muito 11
respectiva classe, cm iodos 03 pon-
tos do vlata,

Despachos da directoria: Rita
Bustos de Alencar, pedindo paga-
monto — Puguc-se a gula annexa;
Fonseca, Almeida ct C, Luiz do £1-
queira, Standard Oll Company 01
Brasil, pedindo restituição de cau-
ção — Rc«tltua-se; Ambrozlna Au-
gusta Júnior Kopko, Faustlno Fran-
cisco do Nascimento Júnior, Hilda
Machado de Azevedo. Orlando da
Rocha Porto, pedindo baixa do fian-
ça — Dô-so 'balsa na fiança; Alen-
car Cândido ila Silva, Francisco Ca-
ravclll, João Josó de Bittencourt, po-
dindo certidão — Certiflquo-sc; E,
Manograsso & C, pedindo 2* via do
despacho; Salomão Jorge, Mestre úi
Blatgê S|A, pedindo entrega de vo-
lunio — Entregue-se, mediante pa-
gamento das respectivas deapesaa;
Abílio da Costa Veiga, pedindo resti-
ttilção do documentos — Rcstituam-
sc, mediante recibo; Maria Campos,
pedindo relcvnçáo do armazenagem
— Attcndlda, noa termos do parecer
do Trafego, a partir desta data;
Maurício da Fonseca <*i C, pedindo
abertura do inqtierlio — Apresente
reclamação em Impresso apropria-
do; Telles & Fontes — Providencio-
•,e; Mario da Silva Evangelista, po-
dindo collocação: Gabriel Francisco,
pedindo pagamento: Angelina Ver-
dolln Antônio. pedlmV) pagamento
de Francisco Antonio — Compareça
á secretaria; Florencio Fatel, pedln-
do licença — Indeferido, tendo em
vista a informação do trafego;
Banco dos Funecionarios Publico-,
pedindo averbação das inclusas pro-
curaçSes nas folhas de vencimentos
dos funecionarios — Como pede, de
accordo com o decreto 1(1.210 dc C
dezembro de 1923.
No Lloyd Brasileiro

O vapor '-Buependy'' 6 esperado,
bojo dc Belúm.

O vapor "Mauáos" 6 esperado
do jiorte no dia 31' deite, devendo
(sair a 3 do agosto' ijroxlmo para tt
capital amazonense)

O vapor "Campos Salles" deve
entrar do Belém no dia 2 do agosto
c:i tranl i\

O vapor VCurvello", procedente
de Hamburgo, 6 esperado no dlu 9
de ü.visto.

O vapor •¦Poconé" sairá no dia
30 deste dlrectamente paia o Rio
Grande do Sul. * ¦

O vapor "Bocaina" deve .sair
amailhá, para Porto Alegre.
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Dia 27 de julho "A Verdade":

Sampaio,, sendo oradot: official o con-
frade Eutychlo Campos.

O ¦ Grupo Preito a Jesus tem sua
«'•de ú rua Cupltulino 11, Jockey-
Club, começando a reunião ás 10 ho-
ras.-De manha, ás. 9 horas, haverá
farta distribuição dc gêneros c rou-
pus aos pobres. • '

Varias' associações' s-c farão ro-
dia 2S — "O (*ue devo fazer para me
salvar"; dia 29 — "A salvação dc
Deus"; dia 30 — "Nâo ha condemnn-
ção para, os.que estão cm Jesus":
(lia 31 — "Um sô mediador"; dia 1
dc agosto — '.'O.culto da Santa Vir-
gem": dia 2 — "Jesus á. poria do
poceador"; dia 2 — "A Perseveran-
ça". As conferências terão inicio ãs
19 1J2 horas, á rua do Livramento, |
-oli, ..

EOREJA OO REDEMPTOR
Una Haddock Lobo, HãS

Serão os seguintes 0.1 serviços dlvi-
nos dc amanhã, domingo. 27 dc ju-
lho; fts 9.30, Escola Dominical para
o ensino da Palavra de Deus, eom
10.30, serviço divino com n liturgia
canonicn e sermão ao Evangelho; -'ts
19.30. oração vespertina de culto 11-
turgico. A tribuna sacra será oecupa-
•da pelo rev. Nemeslo de Almeida,
parocho .da Egreja da Trindade, no
Meyer.

A entrada ê franca para todos
esses actos do santa religião.

CONFERÊNCIAS
Os estudantes bíblicos Internado-

naes realizam, hoje, ás 14-o ás 19
horas, á rua Luiz de Camões, 22.
duas conferências publicas. A primei-
ra é concernente ã coronioniti do ba-
ptismo c a segunda versará sobre o
seguinte thema: "Guerra no Céo e
Paz nn Inferno. Este thema será
[Ilustrado dc muitas projeeções lumi-
nosaa.
EGREJA UE S. PAULO APÓSTOLO

líua Mauá, 57 — Santa Thereza
Hoje, ás 19.30 horas, o rev. Saio-

mão Ferraz dará 11 sua annunciada
conferência, a propósito do inicio das
obras do teninlo. A Ornçâo da Pe-
drn versara sobre tópicos interessan-
tes, no terreno de princípios chrls-
tãos fmvlamentaes. Refere-se ao va-

| lor supremo do homem como lndlvi-
duo e á primazia -da consciência, O
mais formoso idealismo da vida cou-
jtigal e domestica, encontrado entre
os seguidores dc Augusto Comte. Ca-
tholicismo e os seus grandes Ideaes.

A conferência será precedida por
um hymno sacro, pelo c6ro, e terml-
liará com uma prece, pela pátria.

EXERCITO DA SALVAÇÃO
Reuniões hoje: 'Rua S. Leopoldo,

esquina da rua Presidente F. Barro-
so. ás S.30; Avenida Mem de Sá.
n. 2S3, ás 9.30. Estas duas reuniões
serão dirigidas*pelo coronel Miche.

Xa Escola Dominical, ás 10.30, á
Avenida Mem de Sá n. 283, será es-
tududa a hçáo Intitulada: "Jesus per-
dôa os peccados". (Lucas 7:30-50).
Texto áureo: "Deus com a sua destra
O elevou a Principe e Salvador, paia
dar a Israel o arrependimento e^re-
missão dos peccados". (Actos 5:31).

Como de costume, haverá uma re-
união no Campo *de Sant Anna, ãs
IR.30; na rua do Senado, esquida de
Riachuelo, ás 1S.30. e á Avenida Mem
de Sá, n. 283, ás 19 horas.

ESPIRITISMO
CONFERÊNCIAS

Haverá hoje as seguintes:
Na Federação Espirita Brasileira,

ã avenida Passos 2S. ás 16 lioras, sob
a presidência • de um dos directores
dessa sociedade.

Na União Espirita Suburbana, á
travessa Hermengurda 13 e 15, no
¦Meyer, ás 20 horas, oecupando a trl-
•buna o propagai]lista Codro Palissy,
que dissertara sobre o thema —
"Como me tornei espirita".

Xo Grêmio Luz c Amor, á rua
Silva Cardoso 57, Bangu*. ás IS 112
horas, falando o dedicado confrade
general Jacques Ourique.

•GRUPO ESPIRITA P1ÍE1TO A
JESUS

Commemorando o õ' anniversario
de sua fundação, realizará íioje este
centro uma sessão magna, de que se
encamgurão vários oradores. Presi-
dirá a reunião o conta-lo Adolpho

presentar..
THEOSGPHIA

ESCOLA DOMINICAL
Terá logar. hoje. a. 41* .aula desta

Escola, com o estudo continuado da"Theosòphlji em 25 llyõos".
Rua rUachuelo 152, ás 10 horas.
Entrada publica.

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

Assegure-o V„ adquirindo a terra
onde localizar o seu lar, a qual ú
vendida com as nmioros facilidades
pela
COMPANHIA TERRITORIAL DO

RIO DE JANEIRO
Rua da Assembléa. "9—Central 2351

'Ma d ain o abriu com n vugnvczo. ex-
inflada de uma gatinha voluptuosa
a grande caixa 'que lhe Chegara de
manhã da Europa. Esporava-a ha
mezes, chegando a temer que não
lho viesse t.is mãos a tempo para a
estação lyrica. . .

Felizmente «11 estava. Intacta o
promissora.

Viera por uma amiga,'ç*ein pagar
alfândegas por conseguinte, o que
mais lhe nugmcntuva o valor o 1 sa-
Usfaçfio rta rocepção,'Madame desembrulhava pro-
posltulmcntc devagar o delicado cou-
teúdo? -Saboreava »i Iitip-aeicncia du
sua espera, emflm contentada, cs;
tlcava, alongava por assim dizer, o
seu prazer... Encommcndara com
lanlo gosto r*ts vcstldOG, contava
tunlo com elles paru garantia dc i--eu
siiooosso!. . .

IDesfez-lhes um a uni os vario.* en-
Volucros de papel fino, que os escon-
diam á aceeda curiosidade de sua
faceiriee. Gll-o« afinal!

O primeiro (modelo 3 e uni «im-
pies mas delicioso vestldlnho d"
crepo iMadetelne branco de cal. sem
mangas, decotado cm redondo e o:-
nado dou lados d,a saia dc doía ío-
lhos "plhsés .1 plat" do próprio cre-
pe: à guiza ile túnica.

l*:iia carreira do bot"5es 'do mesmo
tom, Indecentes como (ipalna, risca-"
nn fronte, dc n,Itu :i baixo.' Ii' tudo
e não ié quasi nada... ma.*) quanto
chie nosso nada!. • .

Madame encanta-se, o seu encan-
to porem, auginenlu de um grão do-
ante do segundo (mo.deio 21. IS' umo
tollette de theatro 'do eropc IMaJlnsa
"rosepraline". • uOr do coiifclt.i.

tendo jior unlco enfeita d»
saia ligeiramente "en íornie" u-mu.
alta barra de pêllo cinzento. •R*mo"i
de florlnhns multloOros borciado* •'
cryéta] alegram-lhe a. saia., o corpí-
l.e e aa pontas da faixa "dru.pée*'.>

Madáino reencanto»se, não conhecen-
do mais limites o seu encanto dt?nnt»
do terceiro modelo (I).

Um ¦"modelo" realmente!!..,
Feito de Sardanapaln pi-Hiea*»

forrado de vcrde-esmeralda. <* um
desses 

' 
Indèscrlptlvels vestidos "dra-

pfes" de que só as grandes ca<ça« pa-
rífílüinses poluem o ppivr-f-.lo. rium-
ntuoFo bordado de pedrarias de um
lado .-• sua grlnalda Rcintlllante',' Uni
.les 'pánnoa íi sala n!onga-«o em
dlneretn cru da, N'áo tem mangai,

sô hombrelras dc crystal verde.
Madnnio exulta. Mu, de «er . por

força 11 mais chie vestido da est»-
ção... ',iãn *.'• ali*.! que o iisslgní,
Joan Patou!...

oiriPFOy

ELEGÂNCIAS,
Nfi?os Modelos de Parjs .

Vestitlor. *j ChayÊos para sraii-
da corémonia, Theatro e Visi-
tas, com a novo natu da tiltin.»
moda de Paris, c3sííti como ar-
tist!cas 

"Soíoas, Fivellas e Col-
;.-srer,, dc erantícs novidade. —?,
"ELü"»*SANC3AS", RtíH .S» J***?

120, aebratio.

o*ao-*ass!S=sao***aorr ipeaoes i-aoca-?!

Machina para dragear pílulas
viinde-.-c unia, de rubricanto alleinüo,

em perfeito e.staiiu dc conservarão e lime-
rioutiiido bem. Tratu-so na rua dc S. Pc-
dro, Si.', com u sr. Santos.

BOLSAS, CARTEIRAS. REI.DAS, FITAS *t ARTIGOS DE AGASALHO
LEQUES OE GAZE E OE PLUMA

AO ULTIMAS NOVIDADES DA MODA AÜÇUIREM-SH NA

LUVARIA GOMES
GRANDE FABRICA DE LUVAB

38 - TRAVESSA S. FRANCISCO - 38
TELEPHONE CENTRAL Z4B8

D

aoaib

Tubos le ferro galvani
saios connexões

Parafusos para madei
ra, de ferro e Iatão

Comp. Nacional dc Electvic-idade i
Rua da Quitanda, 45 H

!
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gro Recommen*ja\N*l'*»-íra :,! I /! S jíS.. VÁ -adultos c crianças, cid Ii « ™™* de: !
kllíLIMànm .níoxicsção aíimenlíif '

^^^ ' íilIliSS Acidez gástrica |
í|/á^ife\j'| trregalapJades inte-ã-tixacs
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I e trabalhos de forjas - Tu-ios em chapa r| jj-r—

Ás SSoieres
mais admiradas
São aquellas cajo san-

gue é vermelho e puro e
cujas faces revelam sau-
de e energia.

1 ¦4m*m*mammàmmatmmm^
Cortinas de aço ondulatto - Serralheria

e trabalhos de forjas - Tu*ios em chapa
Ox-acctyleno.
EMPRESA INDUSTRIAL.--2t- ír*--~-abara

L-IIVIITAOA
li3L-rl|itorlo: Rua Republica do Peru, 15-1°

doDr./%yCr|
r-ctmstitttetodooorganismo.il F|Hldl.^^^ WW.&M

a' faz cessarem as enxaquecas, aug* 9 | 
3

mentaoappetite.dábrSftoaosolhos, S M
emlim purifica o sangue. Seus resul- a §tados são surprehendentes. Á venda S' B Telcpliolieí...contrai <i7u

ha 80 annos. || |j mo dl* j-aNehio

.ltc isas-i**.:-2c 

i Tenha as Pílulas do Or. Ayer H >

jfi Conservam a regularldâds do» f» >
i s| Intestinos e do fi-çedo mu \i Sfio pursmsnts vejetass. í Àfa ;

BtttxTaMmaawisrnflofl

Fabrica;
noi Hr, na*mbAa, 112 a 118

felcpiiono: >orlc üJO

.-tiViAiAMVVMA-i^A-IWMrVI

RA9QS X
IiiitallagOcs de grande potencial. DRS.

PHREIRA LIMA e VON DOEU.INOER DA
GRAÇA, da Academia de Medicina e Dire-
ctor üeste serviço tia Bcnoticcncla Por- j
tu-rueza. ROPRIGO SILVA, S, ao 3 '/-. 

|

TFM TOSSE 0 PEITO DOE}
Toncie...'neumatol Godoy

FRACOS. A:\E-MICOS, ftüE.XKCESSlTAM I1E TJM MEIUCAMEHTO

FEBBi;crxoso IODO-PHOSPKATADO, tiSEMl

Í0D0-FERR0L GODOY
¦>J^^*,*^^<^»^*^'^*!^t4V^^***,*»,
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IUO, VI DIS JUUIO DB 1934.

MERCADOS ESTRANGEIROS
Descontos, Câmbios e Cotações

'LONWHBS. 26 do Julho.
Bo Banco da Inglaterra -.-
Do Banco an França 
Do Banco da Italia
Do Banco dn IJeirpanha
Do Jiarmn da AII"manha
Km ijondt-tn, 3 mexas
Em Nova Tork, 3 Tnczefl

OA.MBTO:
lonírc» H/Bmxsllas. (I vista, £. . . . F, '
Gênova. s/Londres, 4 vista, por £. . . I*.
Madrld B/kondron, a vl«ta, por t . , . V.
Lisboa n/Londres, a vista ft/compra)

por Esc.
Lisboa «/Londres, a vista (t/venda)nor Esc.
Parla H/Londres, ft vista, por £. . . . V,
Pari» «/Italia, d vli*a, por 100 Lr. . . F.
Paris N/Hcprunha. a vista, por 100 P. P.
Ni Tork n/r,ondrcs, ft vista, por £. . . S

Torlc n/Paris. tel. bancário, por F. . Ctfi.
Tork K/Ccnova, tol. bancário, por L. Cto.
Torlc s/Madrld, t. tol. por 100 P. . '"
Tork «'Amsterdam, por 100 F, . .
Torlc s/Snlssa, tel. huncnrlo. porF. S.
Tork s/Berlim, t. tel. por M. . . .
Tork o/Bruxellas, nor F. .

Hontem

4 %
6 %

J Vi r.
11 %

90 %
3 íi.

05.7.1
101.75

137.00

ír.B.do
8.1.85
84.37

iíBtiSIB
4.30.50
Õ.OO.OO
4.32.75

13.30.00
38.20.00
18.10.00

Cls.
Cts.
Cts.
Cts. 0,000,000,024
Cts.

TÍTULOS BRASILEIROS:
Federaes:

Fuiidinpr. 5 -.-.-.- . -. »
Novo Fundlmpr. 1014 ,«
Conw.«ao, 1010, 4 ,..
De JfiílS. ',%.., 

...... .'
Fstaduara:

DJ.^rlcto Federal, 5 %. . -.- -.- -, ... »
Bello Horizonte, 1905, 6 % . . . -.-
Estado do Ttio. bônus ouro, 5 % . ...
Estado da Bahia, emp. ouro, 1918, %

TÍTULOS DIVERSOS:
Brasil Rallway Comraon Stoolt ....
Brasillan T. UEht& Power C. Ltd. Ordv
S. Paulo Rallway Comp, Ltd. Ord. . .
Leopoldlna Rallway comr-. Ltd. Ord. .
Dumont Coffée Ca. Ltd. 7 Vi, Com. Pref.
St. John d'EI-Rey Mining Ord. . . .Rio Flour Mills & Granarles Ltd -.
7>oiidon A S. American Bank
Mala Real Insieza, Ord _,/,

TÍTULOS ESTRANGBntOS:
Sterp. de Guerra Mteumtco, C %, 1S27/Í7
Cemeofci, 2 V> %....... ..
Rente Fraracanse. 4 
Rente P»e«m-»Jse, 2 % <Bofea de Paris)
Rente 5*í«nçalee, 1918 flniegrallzado) .
K«rte Prao5al8e,-5 % CBoÉra, de Poito)

1.59.00

78 Vi
68
42
59 Vi
61 íi
64
59 %
29 %'

íi
50

144
21 %
10 íi
17.7
75

7 %
89 %

101 Vi
5« Ti
56.00
52.85
55.15
67.85

inferior
4 r.
6 %

90 %
3 Oi

3 H %

95.7.1
101.75
32.93

157.50

150.nn
8,",. 75
84.23'.160.00

4.40.62
5.15.00
4,33.00

13.34.00
88/24.00
18.40.00

e.OOO.000,024
_ 4.61.00

79
69
42
60

62
«4
70
30

Va.
50 %

144
21
10
17
75

7
90

V.

Vi

101 íi
56 %
56.20
52.80
55.20
87.92

X
\****mXmV.*\ lj *A 00 JQÜbft •
vim iliHJiij.il ojoc vlsoesu-am neete mercado, per occaet&o de uchamento

4o4tMtMBk, e as cnrraspcmàtabes d» dia interior, sobre aa eeeuintw praça»:
HoHteni Anterior

tyBarfttn. A.«Ma, por i M. . . -.- B h ¦'. r.
•/AirnttaMan, ft vtota, por £ F. v . « ., i.
SCT7J5' * ¦£?• p"1" í ¦-•¦."•« '• ••
tafiKadrH. i vtota. por £ • v .
gB**?». * **"?, 3X» f F. . „ u . h ,. ,B^rarte,_ál -ran, por £ F. . . . . -a ¦••.,

ft vista, por £ F. . . . . u .
ÇMXistxn, á vista, por £ d.
«Nova T* ' "

nom.
11.61

101.62
32.«5
23.91
S6.05
95.75
1 1/4

4.40.00

DO OI.
11.51

101.75
32.85
23.96
85.80
95.75
1 1/2

4.40.62Tfori., ft vt*ta, nor £ $
» VBkWBfA, 26 ó> joth*.v Tuas «oe vigoraram neste imitam* no íeehamento-.-ite hontem, e as corre»,

no Aa anterior:
Bemtem

vista, por MA te

ASSUOÁRPOTINAMBUCO, 26 de Ju*o.
O' mereado de iiseiiCRr, hoje, ao melo

dia, nianJfmmva-no puralytado,
àVniradns fíaoooa

No dia da hoje .... 400No dl» anterior ' . —
Desde 1- do «lembro p. p.:No dlu de hoje 2.231.400

No dia unterlor 2.231.000
Existência:

No düi (]e nojo 22.900
No dlu anterior 22.500

Smbarqut»:
Nilo houve, <

COTAÇÕES
15 kiloa

nlcot.
u|cot.

n{cot.
n|cot.

njeot.
n|c.ot.

nlcot.
HJUOt.

nli:ol.
n|col.

nlcot.
n|cot.

nlcot.
njcot.

n col.
njeot.

njcol.
n|cot.

nlcot.
n |cot.

nlcot.
nfcot.

nlcot.
n|col.

nlcot.
n|cot.

nlcot.
'i|cot.

Usina superior o -
Hoje  .
Dlu uiitcrloi- . . , .

Secunda:
Hojo
Dlu anterior ....

Cryetaes:
Hojo .-..'
Dia anterior ....

Demerarua:
Hojo
Dia anterior ....

Terceira sorto:
Hoje  .
Dia unterlor ....

Somenon:
Hojo
Dia anterior ....

Brutos ücccos:
Hojo
Dia anterior ....

TRIGO
BUENOS AIRES, 26 de Julho.
O mercado de trigo a termo, nesta

praça, fechou, hontem, firme, com alta
do 30 a 35 centavos, ootando-sc por 100
kllos, pontos nas docas, cm pesou papel:

Hontem. Ant.
Para agosto  15.20 14.85
Para outubro .... 15.63 15.35

PRAÇA DO RIO
NOTAS COMMERCIAES

CAMBIO
O mercado de cambio abriu o func-

oionou, hontem, cm comlli;Scs Indecisas,
mus com ob bancos so rctaisando com-
prac letras proroptat).

Dc facto, propunham-se elles comprar
¦i prazo, para «etembro.

Oo saques foram mÉojartos a 5 1|<1 d.
com um banco dando a 5 t>t32 d., contra
letras a 5 5|1B d.

AuBim permaneceu o merendo sem ln-
leresso aiô fechar com os bancos ope-
rondo a 5 7|32 e 5 lf4 d., contra o
particular a 5 5|16 d.

Ficou rodeclso.
Os sooeranoe cotaram-so a 574600 e

i Ilbra-^apcl a 47»300.
O dollar cotou,».: a vista, dc 10$480

\ 10Í550, o a pra*, de 11T$350 a 105520.

Os bancos aítearam, hontem, as se-
Tutatea ritxa*:

TABBLL.V DB BANCOS

& vista, por e • : ia 2!-»i

Maneados des princàptm•-•: produetos
CAFE*

NOVA TOBK, 26 do Julho.
O mwcaiio de café fez ferrado fcole-.

, NOVA TORK, 26 de Julho.' o mercado do café disponível, nesta
praga, fechou, hontem, com alta de Vt
para o café do Santos e inalterado
para o dp Klo, vigorando, por part» àos
compradores, as cotações- segtrinteo:

Do Rio: 'Sentem
N. «,- ••• v v m '.- w 9. ¦ IJ %
Jí. 7. . . .¦ . y ¦,• a 17 %

De Santos:
N. 4. ... » v v v
N. 

HAiVRIB, 26 de juHio
O mercado do café •

hoje. estável, com alta
a 11 Vi, cotauwio-ae em francos,
kftofl: ,Bojo
Para se+ombío. -. v v 393
Para deeewte». -.-. -. . »J2 'A
Para marco. . .. . -.- 3S« %
Para maio . , i.- -.- :• 3** Vis

. T«m#«a
No da*, do Quão . . -.- -.- .

¦Ml

termo
de fra

Ant.
H M.
17 %
21 íi
19 %
aluiu,

6 %
por EO

itttt.
381 %
363 Vi
348
337 %
Sacoma
9.060

UHBSBSTIISS SSIPPDItr
BMRDflSBT

A rota mais rapUa para a
AnwHc* tle Horta

Aa pFwxlmas «aldaa ie W«
ie Janeiro para N<wa Tork

atai

WC8TEJW WORLD . ABOttfl 8
SOUTHERN CR088. . H«Mto 20
ajgmiCrIN LE6I0N, Satmtbro, 3
PAN MKEmcA. . Setembro 17

Parn o Rio da Prata

SOUTHERN CROSS. . «gaito 1»
AMERICAN LEGION. Agosto, 1E
PAN AMERICA . . . Agotto 29
WESTERN WORLD Setembro 12
E qalnzenalmente a seguir

O PAQ,UETB

Snhn Cross
Esperado de Nova York no dia
31 do oorrente, sairá no dia 1°
de Agosto, para:
MONTEVIDtO e BUENOS AIRES

Preços especlaes para *da*
gens de Ida e volta aos Es-
tados Unidos da America, via
costa do Pacifico, e volta pela
costa do Atlântico ou vice-
versa, incluindo a passagem
de Buenos Aires a Valparaljo
pelo Trans-Andlno.

' AGENTES:'

The Federal Express co.
Avenida Rio Branco, ST

RIO DE JANEIRO

No <ak
HLSWRB, 26 d» 'jotbs
O lamcaoo do café a

fcoobetn. apenas estável,
frs. 3 Vt » 5%
Por 50 kH»s:

Axtrrwr
SP8.2Õ

s
t.tm

termo fechou,
com alta. -óVi

cotantavEo em XraimioB,

Bontem
381 %
363 Vi
348
337 %

-4111.
376
358 Vs
344 %
334 Vs
Saccas
4.000
3.000

Plara sotembro. .Para deaernbno. ^
Bara netnjo. ..'i,,Bknta maio . . ,.,

****03
Ifc *. * herrorm -.- -.- -i
1*0 dia anterior . . . ,

«MIRE. X de Julho.Etetatlotte* senenal do café ao Ha•*•:
a*t*fto o/fkaml

No dia do hoje, . . . „ ...
Na !¦¦! na aaWuJor. .
Em eeual data de 1923 , ,.-

Café do BraMl
No dia de hojo . , -.- •, •,
Na eemajra anterior. . . •.
Em esual data de 1924 . .

Café de outras procedênciasNo dia de hoje
Na semana anterior. . , ...
Em egual data do 1921 . v

I^ONORES, 26 de Julho.
O mercado do café a termo, nesta-

pranca, hontem, as 11 horas o 30 ml-
mrtos, maiilíestava-tiô calmo, com alta
do 4 J|2 d., cotando-so por 112 libras:

Hontem Ant.
Para .satenbro. ... ¦. r.' 92.4 V_

Francos'
425
410
212

Saccas
229.000
232.000
145.000

237.000
239.000
226.000

93.0
cot.
cot.

Para dcaernbro. , ,. '•' n cot.
Para niarço n cot.
Para maio ..... ia cot.

SANTOS. 26 de Julho-.
Neete mercado e no de S. Paulo é-íe

rlado até o dia 27 do corrente. rubi,
SANTOS. 26 de Julho. '**ifc
O mercado do café disponível fez 

'fc-

rta*o, cotando-se por 10 kllos:
Boje Ant. A. pas.

Tjtpo 4 .•... , OTeoliado fechado 18S200
Tyipo 7 . . . Fechado fechado 16J200

Eirtcarla» até fls 14 horas:
Saocas

M» á»a do hoje . . , . —
No dta anterior .,'.<-. —
Bm eeual data de 1923 . ,. 38 .«83

Exieteacüi:
No dia de hojo . t. -.- -.- ,- 840.674
No dia anterior 844.818
Km egual data. de 1923 . 1.275.345

BmAarques:
Para a lüuropa -«• 1,144

ALGODÃO '--.*»!
ÍLiTViKTtlPOOL, 26 de Julho.
O marcado de algodão desenvolveu dc-

cidida fravxldao. Os altistas realizam.
Houve pedidos dos commeroiantes. Baixa
de 32 a 34 aontos para o "American Fu-
tures", que era colado cm ponco por
libra.:

Bontem
Para «wttrtrro .-.-.. 16.28
Para Janeiro . .. ,. . 15.80
Para março  15.71
Para maio  15.57

NOVA YOPJC, 26 de Julho.
O mercado do algodão melhorou de-

pois da abertura, mas afrouxou nova-
mente. Os baixistas vendem. Baixa de
48 a 55 pontos para o "American Fu-
tures", rrae- era cotado cm cents. por
libra:

ffo.ío
Para outubro . . -.- v 27.87
Tara Janeiro .... 26.90
Para inarço  27.15
Para maio  27.25

NOVA YORK, 26 de Julho.
O mercado de algodão apreuenta-ee em

Keral activo. Os altistas compram no
Wall Street Alta de 51 a 64 pontos para
o "American Futures", quo era cotado
em cents. por libra

Ant.
16.62
16.14
16.05
15.89

-4nt.
28.40
27.45
27,63
27.73

Para outubro . .
Para janeiro . .
Para inarço. . .
Para inalo . . .

PERNAMBUCO,

ffotiíeHi
. . 28.40
. . 27.54
. . 27.68
. . 27.76
26 de Julho.

.4 ilí.
27.87
26.90
27.15
27.25

O mercado de alffodSo, hoje, üs 1
horas, manifestava-ee firme

Entradas
N*o dia de hoje
íío dia anterior

Desde Io de setembro p. p.
N'o dia de hoje ......
Xo dia untorlor

Ewateticia.'
No dia dc hoje .....
No dia anterior

Primetras sortes:

Fardos

110.600
110.600

3.400
3.400

Preços por 15 Uilos:

! Vendedores .
; Compradores.
: í!m*ro'o/u«s:
I Não houve.

Hoje Ant.
retrah. retrah.

1085000 10S5000

A 'J0 dias
5 1/4

JS33 $537
10539» 10*520

A' vista
5 3/16 5 13/64

$535 $.-|.«l
WS4 $460
•5*2 $312

10J4S0 106550
ÍÜS430

U980 JSS.in
1?410 .11415

23790 a

4$420 a

5481 a*314 a

4$307
2S83A
«1.1710
15419
45320

5536
5185
5322

5001

Pnnüns¦Londres 
.......

Paris
Nova York. . . .

Praças¦Londres 
.....

Paris ....:*..
Italia
Portosal.....
Nova York. . . .
«lanada.
Sulssa.
Hespanha ....
Japão 
Sucete., .....
Dtoanuirca ....
Noruega
Hollanda
Syria
Betgica
Sfaaac)iua ....
Allcatauira (por mi-

Ihi/o dc marcos)
fitefeo da renda. .
Anetria»{ por 1.000

cordas) ....
Rnmania. ....

VaIes-<«ro.-
Por ttBOO, ouro. _,

Sobpc-taxa:
Cate, por franco .

.Rio da Prata:
CSrilo (peso ouro) .
B. Aires (-papel) .
B. Aires (ouro) .
Montevidéo. . . .

Por cabogranima
Praças

mondres . i . > .
Taxis ......
Italia
Nova York. . . .
Bélgica .,-.-,.
Hespanha ....
Suissa
Hollanda

OS VAIjES-OTJKO
Õ Banco do Brasil cotou o dollar; á

vista, a 105550, c a prazo, a 105,í£*>.
iISssso banco forneceu os valos-ouro A

razão de 55762 papel por 1500O ouro.
Bolsa dc Titulos

Ií*unccionou o mercudo dc títulos, hoi>-
teni, com um movimento do negociou
sensivelmente acanhado.

Aa apólices geraes estiveram aiiida
-.-...fiem firmciia e aceusaram baixa, tendo
cot. J ficado as municipaes mal inspiradaf-. cm

condições varteve.tí.
Os papeis de bancos t-fSTtlaowri cm

boas condições dc estabilidade, com os
demais títulos em movimento sem aK-e-
ração de importância.

iFicou a Bolsa em condlçtxs de ver-
daderra apathia.

5154 a
5051 a

5536 a

35440 a
75880 a
85*50 a

A
5 5/32

.5538
5456 a

105500 a

15940 a

5170
5U66

55762

5540

15190
35480
75900
85100

vista.
5 3/16

5545
5458

105600
5484

V5-420
T5952
45340

I Vendas fechadas hontem
APÓLICES

í1e«íeTac3.'
TJnitormlzadas, 5 % .
Miúdas dc 20O5. . .
Miúdas de 5005. . .

Diversas Emissões:
Da 1:0005, nom. . .
De 1:0005, nom. .¦ .
De 1:000$, port. . .
De 1:0005, caul. . .

Ifunicipaes:
Bmp. 1906, port, . .
Knrp. 1914. port. . .
Bnip. 1917, port. . .
Dec. 1.535, 7 % . .
Dec. l-i>33, 8 % ex|j.
Dec 1.933, 8 % cjj.
Dec. 1.933, 8 % cfj-

Estadmmcs:
H. do Rio 1005, 4 %

ACÇ&ES
BatK&s:

Commercial
Brasil  ¦
Brasil

Companhias:
P. e de Saneamento .
D. de Santos, port. .

DBBENTURES
Docas da Bahia. . 1> "05000
Tec Santa Helena. o0 a 1965000

RENDAS FISCAES
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO

Renda arrecadada hontem, 26:

iiftlru, referonto aos rttieroe- abaixo dc-
ulBníidoa:
Ciifí om (-rio (lillo) , , .- . 35350
ÃlCOdtO i-m rama (klto). . . 81,500
PolvlHio (lillo) ... 1740
Ouro (grammu) .',,,., W1Ü

Gêneros dc consnmo
CAFE'

O mercado do café funecionou. hon-
tem, ainda em condições sensivelmente
fração, com os vendedoreé mullo acces-
slvels o com o» preços cm declínio.

Em vista disso, a procura para novos
nOROclos estevo reirular e estes fórum
felios i.-m maior cec-tita,

O typo 7 desceu lt base do 475500 i>or
arroba, tendo sido ni-soclaxlas nu aber*
tura 6.062 Kucciiu o il turde muld 5.651,
110 tolal de 11.713 illtas.

O mercado fechou mal ifbllocado, com
um movliiii-nto pouco Inti-iiso de embar-
quea o rouulur do entradas.

Movlim-ntfi o.*tatlHtlco
NO DIA 25

Entradas Saccas
Pola leopoldlna . . . 12.553Pela Central. ' 5.187for cabotuscin . , ,', —

Tolal 
Desde 1» do Julho
Mértii  * 

.Embarques;
Para a Europa. .
Pura o^ Dotados Ciildoe.
Por culint.iKfiii
Pura o ftlo da Prata .' .
Para o Pacifico ....

Total . . . .
Desde 1» dc Julho 

' 
. .

iiVristenciu:
No mercado . . ,
Em egual data-dé Í1I23 .

COTAÇÕES
Typos

Typo 3 ....... .
Typo 1 
Typo 
Typo 
Typo 7 
Typo S 

17.740
303.647
12.116

5.879
3.000

300
1.225

Para Parlou do Sul-:
kYiiBii ft IniiioSera/lm Fcrmrades. , , .
V, Souro» & 

Para Portos do Norto:
Serafim Fernandes, , , .

"»
280
250• «

55

865000 u 905000
855,0011 a 895000
7G5000 a 835000

Nominal

Vondus Idoccas) .
Mercado estável.

Pauta .

Vendas
Pvla manhã.
A' tardo ,

NO DIA 26

10.404
279.694

25Ü.118
843.603

Arroba
50530U
505100
495400
•185700
•185000
175300

. 15.599

35440

Saccos
6.062
5.651

11.713

475500
255000

Total
•Preços pela arroba:

Typo 
Typo 7 cm 1923

Mercado flrnit.
MERCADO A TERMO

O mercado de café a termo, regulou,
hontem, da seguinte fôrma:

Opçõce:
Abertura Vesul.

Julho 4850UO
Aposto. 17500(1
Setembro. .... 455900
Outubro 445800
Novembro .... 44S30U
Dezembro .... 41SO00

Mercado frouxo.
Fechamento:

Julho 4950011
Astwto 47$C0n
Setembro 465500
Outubro 155200
Novembro . . . 1 R$150
Dezembro .... 155300

Morcado estável.
Vendas

Na 1« Bolsa .......
Na 2« Bolsa

Total
'BMBABQTJEJS NO DIA

ipara Antuérpia:
E, (i. Fortes & C. . . .
Martins.- Wlrighl .t C. . . .
Pinto Sr, C!
Graco & 

Paru Nova Orleans;
Mo. Kinluy & 
Cario Pareto & 
Ornstein & 
Theodor Willo & C. . . .

Para Nova Tork:
Grace & C.
T.heodor Wille &. C. . . .
S. Stamate & C. '¦'. . .. . .

Para Gênova:
Ofjcav -Maxíjues & C. . . •
Oscar Marquea & C. . . .
S. Stamate & 
E. Johnston & C. Ltd. . .

Para Buenos Aires:
Pinto Lopes & 
Ornstein & 
Mc. Kmhry & 
SwjHcira & 
Fras-J- & Irmão

Para Stoolcholmo:
Ornslein fc C,
Theodor Wllle. ft C. . . .
AlfrPdo Sinner & C. . . •
V. Soares & 
Pinto & 
•Mu. Kinlay ft 

Pih-.-i Hamburgo:
Alfredo •Siimer Se. C. . - v

Para 'Rolterdam:
Ií. Johnston & C. Lld. . .

i^ara Bordéos:
Rocha. Faria & 
M<-.. Kinlay & C. . . . v
ITohcn Arriiroiii & C. ...
Barbosa AJbuqucrqnc. . ,. .

Para Santas:
Franco Soares & C. . . .-

Cotmpr,
¦I75O00
165800
455550
445000
435500
425600

475000
•175500
4651U0
11551111
•155100
•135600

Saccas
8.0011
2.000

Total  10.149
ALGQDAO

Continuava o merendo de aJrrodAo bem
In&plrudo, com os pn-cos Inalterados, mas
cm condições de firmeza.

Verificou-se um mov-tavento dosenvol*
vlüo de entresas e. foram rogularee as
entrndus, tendo fechado o mercado cora
ti-ndenclns favoráveis.

CÕSAC6E8 DE HONTEM
Preijos lior 10 kilos;

Sertões
Primeiras sortes. . .
Medianos
Paulista

Mercado firmo.
MOVI.ME.NtTO DO DIA 25

Entradas Fardos
No dia do hontem. .... 621
Saldas 978
KxlMtcnclii 6.356

ASSUCAR
Aceusaram o$ prtQOfi de.ve proriuclo,

hontem, uma nova deprcclagao, tendo
fiinci.-ionado o morcado, assim, frouxo;
entretanto, os vendedores sustrJitiirum
para os crjíwtaeH brancos oti llmltea un-
toriores dc 805 a 815 por 60 kilo». inau,
nuo havia compradores u essea pregos.

O mercado fechou mal collocado, com
regulares o desenvolvidas Bflldas,

COTAÇÕES DE HONTEM
Preços por 60 kllos.

Branco crystal . . ,
Terceira sorte. . , .
.Segunda jacto. . . .
Terceiro jacto. . . .
Demeraras
Mascavlnho
Mascavo

Mercado frouxo.
MOVIMENTO DO DIA 2

Biit.-niífl»
\',j dia dc hontem. ....
Saldas
Existência ........

MERCADO A TERMO
Regularam, hontem, no mercado

associar, as opines togíhues:
Na 1" Bolsa:

Bom, ....... 6SW00 a 7«006
Ret-aVr . . . . . 5MÕ00 a í«$0»

AS9CCAR |i ..
Por kllo:

Refinado' de Ia
rti-flniulo do 2a
Refinado do

1*700.
15620
15360

BACALHAU
Por 58 klloii:

Especial 1655090 a 1755000
Superior 1555000 a 1605000

BATATAS
Por kllo:

Especlaes 5400 a
Regulares 5380 a

BANHA
Por caixa i

Eopcclai 2105000 a 2205000
CARNE DE PORCO

Por kllo:
Carne siilRudu. . . 25000 a
Carne «aluada. . . 15800 a

XABQCB

5440
5400

25100
25200

««por ttaclon il

nacional

cir.:
S05000 a 815000

Nominal
745000 a 765000
665000 a 675000

Nominal
705000 a 725000
645000 a 665000

Üaccos
7.569
9.230

•13.S9Ü

de

Pi»r kllo:
Manta do

Prata .
Especial .
SiHvrlor ,
Regular .

Rio da
25000 a
l-Jlinn a
158UO u
15600 a

25600
2*11111
25300
15700

625000 a
54500(1 a
K750IIU :i
745000 u
725000 a

50509O a

FEIJÃO
Por 60 kllos:

Preto especial, , .
Preto regular . . «
.Mulullnho
Branco commum. .
Manteiga
Cores nüo cspecifl
cadns

MILHO
Por 60 kllos:

Vermelho superior . 295000 K
Misturado c regular . 275000 a

TOUCINHO
Por kilo:

Commum  25&00 a
Movimento do Porto

ENTRADAS NO DIA 26
Dc Gênova o escalas, o paquete fran-

cez "Vulülvlu".
De Tnmplco, o vapor norte-americano

"R I.. Doligny Thlrd'.'.

615000
575000
685000
785000
735000

705000

305000
285000

35000

Do s, Francisco, o•Hiktava".
üo llupcnrirlra, o paqueto"Sumaré".
De Buenos Aires e escalas, o paquete

Italiano "Duca d'Aosta".
Do Southampton o escalas, o paquete

Inglez "Arlanau".
Do Cubedello c escalas, o paquete na-

cional "Campinos".
De Bremeu e escalão, o panueto al!i-

mao "EIsenach".
Do Bordíos e escalas, o paquete fran.

cez "Grolx".
SAÍDAS NO DIA 26

Pnra Mossorô o escalas, o paquete
nacional "Ariifrunry".

Vara Buenos Aires c escalas, o na-
queto iiiglcs "Arlansa".

Para Tamplco, o vapor Insirz "Suu
Silvestre".

Para Buenos Aires, o vapor lnel«'.'."Sun Vlorentlno".
Para Gênova e escalas, o na/mete Ita-

Hwio "Duca d'Aosta".
Tara Buenos Aires c c-r-ilas.

quele hollandez "DrecWrrlanil".
Pura Buenos Aires e etcaias,

quete francez "Valdlvla".
Paru Antuérpia o escalns, o puquei

francez "Ceylan".
VAPORES ESPERADOS

l'ar.1 o escs. — "B.iepi"idy" .... *
Klo da Prata — "Ando»;" .... ¦:
Portos do Morte — "Campinas" . . .'
Rio <ia Prata — "Mosella" .... 2
Santos — "Carrrarml" ,..-,.. 2
Rio ila Prata — "Salta" 2

VAPORES A SAIR
Rio da Prata — "Grolx" 2
Rio da Prata — "Arlans*" .... 2
Uverpool — '*rngí." -
Southampton — "Andeo" . , . . :
Mossorú — "Italpii" 1'
Laguna — "Prospera" '.'
Helflingfors — "Salta" 2
Portos do Sul — "Jaeuhy"
Portos do Sul — "Bocaina".
Pelotas o e<*c3. — "itup.icy"
Portos do Sul — "Campinos
Havro o escs. — "Mosclln"
Portos do Sul — "Itajubrt"
ríni e cíxs. — "Itobonú

o pa-

pu-

2S

Julho ......
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro . , . *
Dezembro . . . .

Mercado cata.o,
Na 2a Bolsa:

Julho ,
Agosto, . . . , ,
Setembro
Outubro
Novembro . . , .
Dezembro . . . .

Mercado calmo.
Vendas

Na I» Roltsa. . . ,
Na 2a Bolt-a . . ,

Vend.

11358011
595800
58550(1
585800

B3590U
59*300
58550H
ÕÍT300

Com/n*.
655000
655000
625500
58511111
575800
575700

6550U0
655000
615500
585000
575500
5756110

Saccos
I .000
7.0011

8.000

10.000

Saocas

250
50(1

34
2.500

128
t. 000

500
500

I .000
I . 75(1

270

! 670
670

, 11
500

800
1.784

501
150
250

375
750
250
125
285
166

250
375

52
10

Total. ......
CARNES VERDES

MOVTM-EXTO DE HOXTEM
Koram rejritadoe: 1 311 rez, 1 1|2 vi-

tcllo «-, 2 1|4 porcos.
Foram vendidos para os (subúrbio.:.

16 rezes, 2 vitello» e 2 1|2 porcos.
Foram abatidos nonlem :
Rezes  616
Vltellos  100
Porcos ........ 114
Carneiros 79

STOCK N'(>S CTIKRAES
Foram recolhido» hontem aos ciirrans

do Santa Cruz, afim de porem abatidoe
amanhã: 431 rezes, 97 vitcllos o 102 por-
COS.

STOCK NOS CAMPOS
Kxist-f.ni. aoluamiente, nos campos df

hanta Cruz. afim rt'' sttpprlr o abasto-
cimento do .\mtadouni: 1.105 rezes, :;07
vitcllos a 3ÍIS porcos.

ENTREPOSTO
Foram vendidos no Entroposlo de São

Dlogo: 168 1|2 rezes, 96 1|2 vltellos,
|0(i 1|4 porcos c 79 carneiros, peloa se-
guintcfi preçi*:

h'i!»
Rezes .... 1S100 a 15200
Vitellos 15SO0 a 15600
Porcos 25600 a 25800
Carneiros 25700 a 25300

Centro Commercial de Cereaes
Cotações doa principaen gêneros ali-

mentidos e tffe consumo, durante a «c-
mana finda, hontem:

ARROZ
Por 60 kiloa:

Brilhado dc 1» . . 805000 a 855000
Brilhado de 2" . . 765000 a. 805000
Especial ... . 785000 a 825000
Superior  715000 a 765000

Companhias Francezas de Navegação
Chargeurs Réunís e Sud-Atlantíque

O NOVO PAQUETE

El \J
Espcruno uo Rio da Praia om 0 do Agosto, falr.t no rne«mo dia rom di-Utno a

UAKAn, LISBOA (Via I.cl.vOeM, LBTXOUS, VIOO, LA PALLICE c LE HAVRK

Camarotes de Ia oImm, do 3' pr»l«rflne-», d» «¦ eli«»e com cam»-»** »
3' classe simples.

Agencia G«ral das Companhias Francezas de Navegação
Avenida Rio Branco 11 c 13 — Telephone: Norte 6207

w^kJktT Bronchítes ^^^1
^|^> ROUQUIDÃO .^pk

. Aberta para

ítsrSSWfBECi;llM®GLYCO-CRE0S0TAD0
S^ DE W. ROCHA QRAQA

sEfficaz em todas as AFreaôEsL-^-^,^,
1BSÍÍÍíUJ°£ PE1TO -«^SSãff»851^

AGENTES GERAES: SANTOS HA 1'IGl'EinA .V ria.
AVENIDA RIO BRANCO, 9 — TELEPHONE: NORTÍ GH24

S^HC

PA^IiL

a 7725000
a a «805000
ü a 6805000

220 a 7385000
116 a 7305000
115 a 65R5000
325 a 6505000

a 1565000
20 a 1515000
50 a 150500(1

200 a 1685000
12 a 1655000
70 a 1725500
85 a 1735000

7 a 985500

50 a 1905000
50 a 3685000
44 a 3705000

85 a 905000
3 a 4755000

Em ouro
Em papel

Total
Renda arrecadada de 1

a 26 do corrente . .
Em egual período de
1923

129 :163501'J
135:1325526

264:5955545

5.820:7955118

5.696:6265299

Diffcremja a maior cm
jn'..i ... is* .iDOíoiy
DEIJHJGACIA DO THKSOURO DO
ESTADO DE MINAS GERAES NO

DISTRICTO FEDERAL,
125:7955300

1.942:9425200

1.003:7665800

Arrecadação do dia 26
De 1 a 26 do corrente
Em egual período do

nnno passado. . , .

Differença para mais em
1924

PAUTA MINEIRA'Modificação 
Que soffreu a pauta mi-

939:1755400

KAFY não ataca
o coração

E. RIBEIRO & Cia.
IMPORTADORES - EXPORTADORE3

RUA THBOrHltO OTTOftl, 1
Tel. N. 6304

STOCK — PREÇOS REDUZIDOS
Óleos de Ciioo, Andiroba e Copnhybn,
Cern.i de Abelha c Carnabúba, Borra*
chii íina rara c Mnngabeiro, Polvilbo,

Resina.* Jatobá e Angico,

NOME QUE DISTINGUE

As lis Bellas e Melhores Canetas e Lapiseiras
PAUL J- CHRISTOPH COMPANY

OUVIDOR 98 S. BENTO 46
Rio São Paulo

1\;^^^^hJv

PeileterSa Brasil I
S. GORENSTIN

.-««cxvu» Avisa *» Exmas. famílias qae Um grande e «arlido uBÍooku

de toda» a» qualidatt.» de pf4lea fina». Ex*cutam-«e todo. ot traballH» d»»-

l° ""pRUÇft 
D06 GOVn«*t>ORE8 N. 2 — Teleph.: 4872 C*ntríl

J. VEL.L.OZO & O.
MADORAS E MATERIAES DE CONSTRUCÇÃO

Escriptorio : AVENIDA ALMIRANTE BARROZO 20
(Antiga rua Barão de São Gonçalo)

TELEPHONE : CENTRAL 496
Grande Serraria e Deposito de Madeiras e Materiaes de

construcção Nacionaes e Estrangeiros á
RUA SANTO CHRISTO DOS MILAGRES 142 e 144

RUA DELTA 19 e 21 — Cães do Porto
TELEPHONE: NORTE 343

Saccorsal á RUA S. CLEMENTE 33 — Tetophou*: Sal 647

Recebedores do cimento inglez marca PYRAMIDE
¦BBOHHBHBHnOiMHBHHHMB.HaH.

m^_vm**m************>*********A ********* ******* ****** %****. ** *¦ - •» ¦»¦ - ******.

m*WmWmmmmmWmmWUmmmW^^ .. 1

pirrrsíii.. IHBHBflHi^BiMM-"™-*---»*"-*™II.Í.8.U

Paia garantia da sua lep^-O-^^"1--^ -.r--j-'
BE PAPEL AZUL COM 6DRA VEBMEl.BU^aíaBllsj

HARMONIUNS
pont CAFEXGbAS E EGBBIAS

Grande variedade a preços reduzidoa
"A GUITARRA DE PRATA"

37 — KVA DA CARIOCA — ST

PORFIRIO MARTINS
 RIO DE JAHimO 

(Remotte-o» para o Interior)

a^^^a^a*^a^t^*_*0^m*************^******'*^*~f^J^íu-^rrj^j^nrTnn\rij^ " *********** '

UGOLINA
do DR. EDUARDO FRANÇA

aara o trataments externo, efflsaz, ds feridas, iaiHiris, swwes fétidas, quésla dfls cabetles e watair
m0|«stia da pelle - Unice rtmedit brasiWra adaptado na Eunpi, na Amarica

de Norte, Argentina, Urugnay, Chile, etc.

APP. SOB
N. 185

&

APP. DECR.

ÍJtoÚ*fÍ*fJL SALSA
OS DOIS JUNTOS REPRESQfTAM

0 IDEAL BO TRATAMENTO
Preço de cada um, 3$50d

CAROBA e MAMADA', de Hottanda
preparada pelo DR. EDUARDO FRANÇA

O rei dos depurativos para o tratuneoto interno de syphffis,
nnpureza do sangue, rheomatisaio, feridas, dores, dc

I Únicos depositários no WFmSmm & è - RuadoSOurWe,88e90eS.«^o94-Ri,ik.lanek,-NaEurore:C.ERBAeA.MANZONl 
- Vm* - haBa

, -„„:-, i, , '„¦ : :¦'¦. . 1Í ----_^__^ ll. frV-íle-„ -?• .üiçíiü ¦ -¦¦ ¦ .__ i_. .__±. ¦. .
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O JORNAL — Domingo, 27 dc Julho dc 1S21 n

i
„ la»a»¥**iW»**a'WI*-,|

ü THEATRO

Musica f"\ nema ^ZT* *

|vMW»ana»>V<m<aa>T

"..H. HOMTA TAIallARÍNI" >u "O
iiaiai;«tru nKiMXJNirECiüo"

"Siinliurlla Tti.lh_.rtnl", «. en_r»<-udu
c. iiedla du Fellx Clotidenà, trartuilda
_ ele .'ir. ..loàu IjUho, tora, (Jopnlu de
Hiniílillfi iiiuíh unia ropreaenta.lo no
Carlos liomen. Na uuarU.felru, vol-
uni a figurar no eartu» da Compa-
nhla U-asopeldo I-Yôea, "O llluBtro
,i,..-,a-..inliecldo", Lambom uma comedi»
intercasun tlsslma.

I" imiilm, em .uanto passa a com-
imiihla, em intore-iuunto rovlnta o nou
repertório, trata du apurar, nos acua
mínimos dotalhoa, "O mi.pi* o a es-
trellii", a nov|da*4e parlslonao nno
eonheceromoa breve.
FESTIVAli BAUBINA MII_.NO' —

«niDITJl VARGAS
Rcíillza-ae, liojo, om vesperal, nuo

terá Inielo ás 14 1|2 horas, no Ro-a
crclQ, um Interessante 'festival pro-|
movido pelua actrlzea aras. Balblna. i
Alllnno o Judlth Vargas, dois bons

tjÊÊ WÊÊÊÊ^L^á^t m^H|

WJgLf ^sfw^ ,111

A *otri<- Balblni Mllane

elementos da companhia daiiuqllo
tlieatro.

U eapceliiculo, dedicado li íjocícdu-

A actriz Judlth Vargas

tio Braalleira do Autorea Theatruea c
uo Ramalho Athletico Club, que :íc
farSo representar, obedecerá a um
bom organizado o convidativo pro-
gramma, que 6 o seguinte:

1' representação da "revuelte" cm
um acto — "No cunipo o na cidade",
original do . r. Bernardino Querido,
com oito numerou de musica do «au-
doso maestro Brito Fernandes.

Bm "No campo o na clditde", que
possuo 

"*ellos scenarios do sr. Jayme
Silva o vistoso guarda-roupa, tem a
sra. Balblna Milanu ensejo de upre-
sentar magnífico trabalho, no quo
será secundada pelos srs. Domingos
Torras e Orlando Nogueira.

A segunda parto do programma
preenclier-se-ii. com a roprcaontaGÜu
ílo primeiro acto da arevlsta "A' Ia
Oarijoiinc", o maior suecesso du. pre-
sento época theatral.

O espectaculo terminará com uni
.ttruoiite io -fino uuto .lc "cabaret",
cm que tiiiiiiirüi- pariu ua artistas;
sras. Margarida .Max, .Manuela Ha-
theus, Balblna M.ilauo, Julia do
Abreu c srs. .1. de .Figueiredo, J.
.Martins, Henrique Chaves, Agostinho
dc Souza, 1'asclioal Ainerlcu o 12tl-
inundo Mala.

A parte dc "eabarutier" será dosem-

ponliadii pela actrl'- Retuí Bell, o o
conhecido eucrlptor theatvu.l sr. Ary
Paulo, fiará uma InterecsaiUe confe-
rencia, taltthdo em iiuinu 'da S. II.
A, '!'„ a quem it fesla i dedicada.

A' noite, niiilu duiis ro|ii'caoiita(.fl:rf
di- ",V la lOanjonno", nue caminha
trluniphanlemeiitc pura o t!° conte-
narlu.
A ".PRKMMiVriK" D'"0 ÜOM/AR DE

PKROliAIJ", NO TRIANON
Será, depois do amanha, torça-

feira, que a Companhia Brasllolrii dc
Comedia lAblgall .Mala nos dará aa
primeiras representa'.Sos da pedi li'"
glessa "A llttlo hlt of íluff", de Wal-
ter E, Kllla, traduzida pulou sra, Oilu*
valdo .'Vianna n Daritòh Vampr*, cum
o titulo do "O collar de pérolas", o
que 6 uma daa mala engraçadas po-
(jas du repertório do aetor Ernesto
Vllches, completa noifidado para o
Rio. Hojo o amanha, leremos no
theatrlnho 'da Avenida as ultimas
representações da peya "Secretario
dc S. Ex.", tio sr. Armando Oon-
zaga.
JA' ESTA' Á OAMÍNIIO RO RIO A

COMPANHIA DO ESDENi RE
l/ISHOA

Dentro do poucos dias, segurameii-
te a O <lo agosto próximo, furai II aua
ostrC-H, .no Republica, a Companhia
•alo tlieatro lildon, de liabou, qui
jai está a oamlllhu do illi
no "IaUtotla". Bsaa companhia, que
aqui trabalhará em espectaculos pur
sessões, a pregos populares, traz uni
elenco e uni repertório apreciáveis.

A aUa est ria será com u revista,
"Fado .corrido", de J-iUiz iVAqulno o
Alberto Barbosa, aiue. dizem-nos, ai-
cançou -UO rcprescuuiuõea cm Lis*
boa.

*f

MUSICA
O CONCEUTO BE IIUJU

Xo salaii alai Instituto Naulm
Mimicii, reallua, hojo, u. tíuclqdade de
Ciiltuni. Musical. Sa It' liuras. u aeu
:i3" concerto, euju progmmmu, cum-
posto exclusivamente -.ie niuslcu ruu-
sa, é ..le moldo a attralr sobre elle
as melhores atlenções.

professor sr. Barroso Netto, fai-i
us acompanhamentos.

Uis o programma:
— Mussorgslty — "O uollossu ala

iiorta de Kiev" — Senhorita Jaoyra

Amorliii; 'J — OÒaÚJ' Cul — "J'aval:

Ia foi Jadla..." •- Rluislíy-Koraal.ov
 I — "Soir palslhle", 11 ¦*-»• "La

rose et le rosslghol", lll — Uadov —
"Mud" — Sra. Jllllctã Tcllcu de 'Me-

uezeu-, D — SiiTlu.-M.ie — "|.'iinlasla"
— tira, Jacyra Amorim-, Buluklrev—-
•'l.o snpln ot Io palmler", "Berceuso
du pauvro": Borodtne — l —"1'laura
(l'iitiiuiir'', II — °ans ton puys si
lilalu dc charmes" — Sra. Julieta
Telles de .Menezes-. a*> — tüazunov —
"Qumor", up. Ul — Audanlo-Allegru,
Aiidanle, Vlvaeo-Sclierzo o AHoglu*
Flnale — Violinos, professora Puuü-
ua ail'Aiubroslo u prufessor llunilier-
to MllauO; vtolu, iirefcssur Arthur
Strutt: vloloncellu, sr, Ibcrc Guiuos
Grosso.
CONCERTO VOHNOCT-DVORAK

No próximo dia 3 de agosto, apro-
aentar-ae-áo ao nosao publico, num
excellente concerto de conjunto, o
violinista sr, K.rl Volinollt o u, pia-
nlata ara. Maria pvo 1'iilf, aquelle, uni
doa iirodlleclos discípulos do iirofes-
sor ('ooaic, o nstn, sobrinha do cole-
bro compositor Dvoral*.

O ar. Voliuuul. e a ara. "Dvorak,

encontram-"".. oiitrb nÓB, depois do
uma grando "tombo", Binprohendlda
pela Europa, uiido se fizeram ulivlr
sempre cum » maior agrado, das
mala severas criticas.

,„„, ,,„ , Actualmente, realizam tuna excur-
viajando sBo artística liela America du Sul.

teiulu jã sidu iippluuilidos eni ütieiius
Aires, Montevidéo, Assumpi;ãu, Ul
Paz o cm utitros centros aul-aincrl-
ca nus.

Este concerto fera logar n noite,
nó siilfui nobre ido Instituto Nacional
dc Musica.
RECITAI. DE DESPEDIDA l>E Al.»

FREI) OSWAIiD E BART WIRTZi
Itonllza-ac amanhã, áa 31 horaa,

nu salão nobre do Instituto do Mu-
álea, ai 3" concerto •!•¦ conjunto eom
u i|iml já sc despedem do nossu |iu-
lilia.-ai u pianista brasileiro Alfroil Os-
wa|a| e u vHilunccIlista liolbnaicz su-
iihur Kíirl Wlrtz, Ambos partem bre-
veiiicnli' |.ara u Ainerlcu do Norlc,
oli.e vSu dar cumprimento íl cun-
tratos ali 1'li'iiiados.

Dado u agrado cum aaiiu fuiaiu rc-
cclildos e grauaa ás syiuiiatliliis que
u nussu meio lhes mereceu, é pru-
vavel i|iie esses dois artistas voltem
au Kio, cumpridos os compromissos
mie us levam aos Estados Linidu.s, e
ahi entàai us teremos entre nós mala

longo tenipu, cm lulclu du uma grau»
du "tutirpín" pela America do Sul.

Ü Drogriltiunil du concerto Alfred
Oswald o Bart Wlrtz 

'e 
u e,e_iillHo:

1" parte ~ "Sutiata em rè", Baúll!
adagln, allegro tuuderato; andante;
allegro inudcrutoi vluloucello e )ila-
no, "A prole do bebe", II. Villa-
Lobos: I, Hraiiiiulnha, ,V boneca dc
lou.lt; 8, .Moreninlui, A bulicca du
iiuista; ü, Cnbuulinhii, A boneca du
barro; -I, Mulàtlnha, A boneca dc
borracha: 5, Negrluha, A boiiecu do
piio; li, A lJobi'eslnliu, A boiiuea do
trupo; 7, ü 1-ullohliiollo, l-o)lulilnello;
S, Bruxa, .'. buiteca du punnu, plano.

3* parte — "l!uuuni'<a" u "Elegia",
II. Oswald! vloloncellu o plano. "Su-
nutit om fá", 11, Strauas: ullesro cou
brlu; apdantc nou ttoppu! flnálu
(allegro vivo); vloloncellu o platiu,

O CINEMA

'lc

¦ceai

CflMYORK Temos a mais bella e.scolha de
CAMISAS que é uma das nossas

ASSEMBLÉA
LENÇÓES

22

1'ara criadagoni a
l_u x 300 sjrotonc cl ajour ..
110 i" 300 cretoue cl ajour ..
1-10 x 300 cre.tone cl ajour .
1H0 x 310 crotone c| ajour,
casal ,'•_¦'

180 x 310 crotonu cj ajour,
casal * a •

180 x 310 cretone grosso c|
ajour

180 i 310 cretoue grosso i
fostouet

BSS00
8$7ÜU

10J500
ÍIJSOO

13$S00

15.800

18.500

305500

JK 26
FROMHAS

Espeaialidedes: BQUPÂS para CAMA e MESA
COLCHAS

:i3 x .10 .
35 x 50 ..,
40 ** CO ..,
•10 .*- 00 .,
40 X Ü0 ,.,
40 *- 60 .
40 X 110 u|
50 *£ 70 .
50 s 7U cl
70 -c 70 c
70 -c 70 c

ajour

ajour
ajour
ajour

Í0i lul tal

ISUII0
l$30U
35300
¦3 í 7 U 0
3$000
;;$300
.-;$ooo
i$ooo
15500
55800
Ü$800

310

(Jros6a:''ciJrca 1.10 s 30tl

•la'ustão cures 140 s 211»

Bom art.", brancas Hllx

Fustão fraiiecz 1*10 x 300.,:

Fustão francez, encorpado
140 X 300 ., ,.- ;.. m .. « aa ua

Com íestoriet 140 x

1^..00O

105800

135800

1S?500

21S00Ü

225S00

CAMISAS DK TRICOLINE
Só branca, i.uper» ,_ t.i ,«: M >,
Cores variadas . ... ... . .-. ...
Cór |iall»a, listadas . . . .,
Triculino Kraucezu. listada .
Córea Usas super. M . ... ,„ >.
Artigo" dc luxo ..... a., w
As mais -bella.*!, listadas m ..,
Padrão disünctu . . .. :.. ...
Tricoline franceza . . ,., ,.- ..:
Listadas artigo luxo . . ,.,

355000
265500
20'sSOO
•JtlSSOO
33S500
.-145500
1145800
1165500
;:i;$stiti
425000

Or. Alves da Cunha
(DO HOSPITAL SAO JOAO BAPTISTA)
Syphilis e moléstias dea órgãos genito**

urinarios. Consultório: Vlseonde de Inhaú-
ma, $2, próximo á Avenida. Oau 10 __ ás
18 horas. Morte 4.16a».

íiiüHiiiyiiiiiHiiiüiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiii
aOENGAS Cura garantida

DE
OUVIDOS
6ARBANTA

NARIZ
l BOCCA

DR.

OZEMA
(tatldez it nariz)

processo inteira-
menta novo

EVRICO DE IBIOI

profcasor livre de«sa especialidade d»
Paculdade do Medicina do Rio tle Ja»
i.elro. Cor.aultorio: rua da Assembléi

.'_. IS, sobrado, das 12 as 6 da tarda,
1 elepbone Central 15S7.

CASEMIRAS
UltlNS U AVIAMENTOS

A' RUA GOMES CARNEIRO N. 8

próximo i rua Marechal iluriauo
— Telep. ^Ol•to 2-Í07 r-, .

A casa mala conhecida do Rio de Janeiro

ASSOMBRO NOS PREÇOS

PULMÃO E CORAÇÃO

Dr. Custodio Quaresma 
P!Xr

il<i pliyniologia üa Faculdade de Me*
dieiiia do Rio Uu Janeiro; Asait-tento
i!o Professor Oscar do Souza no aer-
vi;-o de Moléstias Pulmonares o (io Co-
raajão, da Policllnica Geral do Kio do
Janeiro, 6 encontrado todos ou illaa, om
sou consultório. I-íua da Carioca n. S,
do 2 ás 4. rtcsldenciu: It. Copacaba.-ia
n. S-17. Talo_>hor,o Ipanema 1788

30 0 .- ..-

I -SALUS" I

"BEIJOS QUE SB VENM3M", .^0
AVBMPA

'1'oaa _cnte se recorda, ainda, du
oxltu recente alcançado pur "Ueljus
i|iie «o vendem", niagnlflcu Cll tai du
Piiramount, com essa arande artista
i|Ue a: Pola Negri. Drama Inteiiso ale
palxãu e nio morte, as scenas adml-
ravei.-i aiue lllo enriquecem a monta-
gem luxuosii o artística, sãu realgadim
pela InlerprclKuSu perfeita da eml-*
nonto actrlz polaca o dos autores Juelt
Holt u Charles >dc rtoulio. "bcljud

quo sc vendem", estará de novo na
tela ilu Avenida, a partir de amanhã.

I'ur lal motivo, "Qual o melhor
amor?'1, terá., hoje, ali, as suas lll»
limas oxliIblijÇes, após uma semana
de verda.lciru' trlumpliu.
"AMOU PH IMITI VO", NO OI>EO>"

Constance Tulmadge, todo o niun-
du u sabe. é. uu léja, a ralnlia rias
coiiicdias finas, dos drainuH du. vida
rm ijiio lm risos c lagrimas, pois que
nem ludu nesta vida sãu lagrima-:.
Um i*it¦ ii ile ('oiistautu é sempre qual»
(|iier eulsa delielusa. líui traballiu
dessa tfruuloiui Iriiiã de Norma é sem-
]i;-e um encanto, lim "Amua' priniitl- |
vo", por exemplu, tudai ó adirilravei. |
liiiusihc-.se apie ella aj obrigada a vi-
ver nas montanhas o "amor primi- |
llvo", Isto c, com u-.ii joven iiue dis-1
será para ella uno lhes bastava o |"seu niiior c uma calunia", t" aurgerh
ok contratempos quo a natureza op-
põo ii esses iidealistas, de um modo
nue encanta iiela ma neira que Con-
títauicc us recebe. Alilis, cm "Amor

primitivo", a linda Connie ó auxilia»
4a por llarrisuu Ford u Kenuelli
Harleu, -.luis esplendidos galãs. Kssc
film será exhlbidu amanhã, segunda-
feira, nu Otieuu. templo dos bellós
filnis do Prograiiiiua Serra-lol'-

Çinematngraphiii
"O ^ESPREiSAUO"

A empresa du -Cinema odeon, ve-
solveti aliar para mais tarde a apre-
seiitai;ãn do íilni' "O desprpesaiio",
(jue estava sendo annunciadu. IC que
sc trata de uma obra verdadeira-
meuto grandiosa, cum quatro gran-
des artistas, cuja apresenUajão é
a.-diadii. para ser melhor offerecida
au publico. |
Informações c boatos

ii ...

Repete-se, hoje, uo Republica, a
peça dc Decourcelles, "Os doia garo-
tos", quo a Companhia 'Brasileira de
Decliuviayãu ali representou, lioiitem,
em "premlêre".

"Os dois garotos" será representa*
da em "matinée" o ú. noite.

«•• A nutriu tara. t.uetlelá Klora,
du elenco dü ia. .lojí, fará a sua l'0H-
ta artística u ill do corr*"'". uul11
ii revihta dos i.rj. Uastot) Tlsre u
Eduardo Vlotorlno — "DUu o feito ! ,
e uni.i burleta em um acto, encrlpla
pelo sr. Freli-u junlor, ajspecliilni«nle
para es-u lostlval. "Marlcota quer
daiifar", Intltulii-tu a niCHiua, 0 terfi
u. ronresental-n, us srs, Alfredo Silva.
Costlllha, Alvaru rjlnlz, .losè Uourelro
e a beneíleladu. "Marlcota quer dan-
sar", sõ uublrá ã scena, nessa noite.
üa bilhetes Jã estilo ÍL.VontItt.

Espectaculos para hoje
UU VEíifliUUli i: *V NOITlà

TRIANON — "O ceerulai-tu dc
'cÁiÍlos 

OOMUS — "O gráo du-
que".

RHPUBMCA — "üíS duls garo-
tos".

RECREIO — ".V la garçomio".
S. JOSE' — "Ulto o feito!"

Cincmart
iilir.CiV — "O homeai c:.ii»*eM.
AVBtVIPA — "CíUHl o mciher

ainur'.'' ,
I'A)ilSIBN6i; — "Atravta das

cliiimniiis", ; '..,
lll AUTO — "Um b"J° WWwíVOi ••
1'ATHl.:' — "l.iiNunn n purev-i".
CENTRAI. —- "l.yrlo vormelho"..
ITtlt! — "So kuj-s) du prazer".,
iü_:.Mj»— "O homem mo-ca'.
PAUltí " "Aa;u frio".
HADDOCK í.oliti —"O apostulo .
UriASlI.» — "Zii.-A".

AIIEVUCA -- "TyrMino o mur-

"TI.IUCA •— "PrimeU-o-i leueos" o
•O ti-almlnu" (l" eulasvrtlo).

KAFY não ataca
* coração

Loteria do Estado de Minas
... , .—». o .

Única no mundo que distribuo 80 por cento em prêmios
TERÇA-FEIRA, 39

DlOOQSOOQ
Bilhete inteiro 30$000

6 BE AGOSTO

CONTOS
inteiro.. , 60S000'
Meio. » • 80SOOO
Vigésimo 35000

Ea _3
_i «-»

12
B—*

II DE AGOSTO

SO
CONTOS

ijjínas 18 mil bilhetes

Inteiro. .. 155000
Décimo» ». 1SS0D

DIA © O^ SETEMBRO

500 CONTOS DE REIS
Jdaam BDei-o» 110OO bilhaUa a 140!f(K». EíUatfiinarie plane am cemmem».

raçío a In .apen_apola ie Brasil.

A' VENDA BM TOPA PARTE

mmm
WímÊmm

iteítfilALÍIS

Os apparolhos «SALUS» osterilizam a
agua, eritam a dyseataria 6 o typho!

Cuidas da saude de vossa familia I

Encontram-se uas principaes casas desta
' capital

Depositários: Sociedade de
Produetos Chimicos

l. QUEIROZ
95-RUA ÜA SAUDE-!>S

Bio de Janeiro - S. Paulo

Segunda-feira, 28, será o

ultimo dia da grande venda

pelo custo de todo o stock da

losaoi IOBOI

precisais de dinheiro?..
. .;> TEMTAE A VOSSA SORTE no

Campeão de Minas
AGENCIA GERAL DE 10TER1AS

SUCCURSAU DO CAMPEÃO DO SUU

Raul C. Beirão & G.

30-10

He
flo

o
IIo

- RUA RODRIGO SILVA - 9
CWXA POÍTUL 2188 End, T«|e_r. CÍNWMO

TILePHONE: CENTRAL728 UIO PE slflHEiBO 

o«o_a»==»ioraoE==3saoBio^.^..^^MO^.^.^Moao
-¦ ¦ - —' ______________________p_________________T__________M___h

,^p_i

"A 11V4 >J CINEMA AVENIDA
Perfumaria
para entregar o predio á So-1
ciedade Pathé Baby, 0 Cine-i
ma no Lar. Rua Rodrigo Sil-1
va n. 36. I
Pli.TUOI/EO JIAV.A — Toni.xi pel'-

fuiiiadú mai-i offiuan cunti-a a
iiuéda e attoi.hlt-.irie.it-> Uo L-a- |
bellu. -V venda nau pharmHOlas, |
dfos&riuH o poríumarlaa. Preço —
55080.

— HOJE -
A8 ULTIMAS EXHIBIÇaJEO DA ENCAN-

TADORA PELÍCULA PABAMOUNT

QUAL 0 MELHOR
AMOR}

CUM U.- EMINENTES AttTISTAS

Nita Naldi, -ack Holt,
Agnes Ayres

U unida JULIA FAVE. THEOÓORO KOS-
LOFF as BOD Lft ROQUE

THEATRO RECftEiü
A's 2 i/= — HOJE — A'a 2 __

lEbTIVAL U.\S ACTIUZES B, MILANO
e J. VARCAS
,\S REVISTAS

NA CIDADE E NO CAMPO
A' L.A GARÇONNE

COMPANHIA BnASÍi. ClNKilATOCKARHIÜA

victoriosa revista

A' LA GARÇONNE

| RIALTO! I
lrfV. __..._..»_ _a_M-a>i_i__> a-___*__i_r>_inn _¦ rsiiKnanA rnu ppnnRAMMA HB

ULTIMO DIA — Um programma em que l.a um romanoe d» omoçdos

O HOMEM ESOUECE
OlJia prlnia da l'OX l-H-M, uoin iros ai-it-.lu.-i dc r-iina ANN l.'JTHER

GREY •— ROBERT T. HAINEH
JANE

MODAS - Ü l|UC lm ilc niiiis chie
(Actualiiludes Osumpnt) -

tio IWRlü ¦— REVISTA ODEON N. 14
• ractoá dc Inture-isc niundt.al

H0je _ CRANOIÕSA WATINÉE DEDICADA A' CRIAKÇADA, COM PROGRAMMA
ESPECIALMENTE ORGANIZADO ! NADA MENOS DE 4 NÚMEROS DE PALCO l

A'S '.I ._, 7 E 0 1IOKA---'

LA GADITANA, bailarina typica; LOS FERNANDEZ, os reis do stiuilibrio, oom

o seu numero de seneaçâo "A PVRAMWE [-UrfiANA»; Mme. SLUNSRV, pres-
tidisitadora eaimia oom um repertório copiose de engraçadas sortes e o ames-

trador MW-ALHAES, com a aua troupe ds cachorros sábios '

NA TELA, UMA COMEDIA UE

Harold Lloyd e Bebe Panieb

íl
lá MAItí A SEMPIIE l-ASCINANTK

Fruncesca Berfini
:o apalxüua pelot) seus papcld, su coríluitüc iicll-s, sivcndo-o.».

AMANHA ~ Volta a tola essa artista deliciosa

CONSTANCE TALMADGE
AO Udo ílo 1IAHH1SSOA" KORD (J KENNETII UAIUaAN, ülll

AI¥aO^ RiRIBViBTiVO
Uni encunlu cin 0 parles, rta First National, para u Prooramma Serrador.

~-5q___g

Pi IE ISSRH
Panorama o mais empolgante

ESPLEWOJDO, ARREBATADO!? E
RECONFORTAVEL PASSEIO

AVISO AO PUBLICO — Os carros
aéreos funecionam com írequetioia, dia-
rlamente, desdo sele heras da manhã.

A'a aeoundas, quartas e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha

[)„"q o Pão de Aesucar ãs 6 horas da
tardo e ás terças, quintas, aobbados e
dominflos ás 10 horas da noite. Se chover,
funecionará somente ate ás 6 horas da
tarde.

TELEPHONE: SUL 7SS

"THEÃTRQSDA 
EMPRESÃ>ASCHÕAL SEGRETO :

... _. ..„ i 
'«P^PI ¦

1 *" ¦M^_________a________________________________WPaW<WlW»'"^**~"^****J"^^ *" '•*"—*• *-" — '— ''

mm >f 4_-|'nirÕDEON "k \ ninnr^minan -
A'S 7 *ü e A's 0 -Ji _ 1

- AMANHÃ —
POLA NEGRI

A artista la-eel, de n-aecara eieroauiva e

da ardente temperamento amores», ali

vos agu-rraJará amaahi nesse dr»ma ln-
tento d» am»r e de paixào

BEIJOS QUE SE
VENDEM

Com os dois Brandes arllstati

¦IACK HOLT a CHARLES PE BOCHE

CARLOS GOMES
O TlIEATtlO DA MOll.'.

Temporada LEOPOLDO FRÓES

HOJE — Unloa matinée, ás 2 *J,í — HOJE

HOJE — SOIRE'E, ás S *< — HOJE

O GRÃO DUQUE
O SUCCESSO DA SEMANA

ü ung-i-.ijaüoíi acto», do Saciia Ouiti-y, com
Leopoldo Fróea o sua Çotfipanllla

ü c-iieuiauulu será Iniuiadu com u cu-
media cm 1 m»lo: "SEM MULHER E SEM
BIGODE" — Alljanh., uiuiml llc O CRAO
DUQUE. — *;* relra, a ptniilu, unlca ilu
8enherinha Talharim. -- \* ren-a, 1» dc
O illustre desconhecido, II inu-.niri.jo-i
actos. dc Triaten Bernard.

SÃO JOSÉ'
Directer artístico, Lclz Pei&elo -

ctor scenice, Isirtra Nunes
Drie-

HOJE A'a 7 %J e » 
A ícvlela cio Bastos Ti-)i*e i Eduardo Vi-

cterln», com musica do A. PsehKe

DITO E FEITO!
SUCCÉ.SO .MJ'1'AVEI

AS 2 ?4, GRANDIOSA MATINÊS
Dia 31: reativai da actrlz t.»»àh:i,i r!o-

l,i, s-oiii a revista Bi-to e Ferto c l acto da
l-i-elri! Junior, Mericoli quer danear.
jii-evcmcnte. réprlso da rovlita-recorü,
Agüenta Felippe.

. CINEMA MODCWtO — Mio InvMfel
(i» o 2o op.) — A vampira, (•) a.:(-0'-.

KS. DOIS ACTOS

«TBEPIDO PRETEIEHTE
.V actrii iiuo
miràvIlftSi «m"Um beijo indelével"

7 luxuosa-i o receutisslmas partes do prograinma Matar.u-0
L.^.-«Aa»rL«-aa»i a ¦ r.i-.ri *n*M~*+~m*~++**~»+»A+*~s>

AMANHA • PREPARE-SE PARA AMANHAI... O Rielto vae lhe proporcionar

um doa melhores dlaa da aua vida I Repare bem no que vae ler e GUARDE BEM

na memória I — QUASI uma hora de oar-jalhada com as proesas do estupendo

CLYDE COOK, o óomie» que mais r-apMo ae impoi a todas as plateas do mun-

do, e que reappareoe com a aua espalhafatosa e luxuosa comedia,

SAIAS
osruslantos actos do riso continuo, enfeitados com uni

•ocaute- UIRLS. — U' uma hora üo encantamento com
b-unda super-producçao da prodigiosa estrella ''ml**iion '

Km 6 actos da Universal SUPER JEWEI, de LUXO, 801) o titulo

O direito DO amor (A lei prohibe)

COPACABANA CAS1NQ-THEÃTRO
TEMPORADA RANDALL-FLORELI.E

HOJE «¦ DOMINGO HOJE
DOIS GRANDES ÈSPECTACUOS — A's 16 c ás 21 horas e 45 minutos

Com a reviata em 13 quadres, de arande suecesso

Á i "NOUS AVONS TOUS FAIT ÇA" ® \<
_____-_---___________ir»T____»»-_>>a»P_WW_______B^

Camarotes © Baignolrea
NIO SE RESERVAM LOCALIDADES

50$ — Poltronas, 12$
Vendas avulsas na recepção do PALACE HOTEL

AMANHA — 7» recita de assignatura*

GRILL-ROOM 
" 

Todas a~s noit-s diner et souper dansante. - "Jan-band Romeu» - Quarta-feira, Jantar da moda,

I3m_ rcsii .

K. STAl-TA IHN THEATRO REPUBLICA
•.MPREBA TlISATRAL JO.-':' LOURI*mu

O theatro tradicional da ele»aneia carioca

COMPANHIA BRASILEIRA DE COMEDIA
A3IGAIL MAIA

DirecsUo de ODUVALDO VIANNA
ULTIMO DOMINGO

hoje, iis a horas] em vespeiiai. o ás

SECRETi-vlUO DE S. EX.
Depois dc uinanhil, tcr.a-felra, primeiras

reprosontaajõos do

0 COLLAR DE PÉROLAS
Hilariante t>e':a Ingleza. í-rraiido suecesso

dc _ar_alhada.
BILUElEt) A' VE^DA

Companhia Brasileira de neclaciHáo ITA-
LIA FAUSTA — Direetei* ecomeo: Profes-

SOR JOAO BARBOSA
HOJE  —  —— HOJE

Domingo, 27 de Julho•on GRANWo-j©-» ispocriMuites
A'a Z *j. e 8 .a.

n»prcitntía;ão rta pa*.*. ale rranrlc stlciic**
eaj, «Hralda üo rorriamio dr. P7FARH

DECOUHÇBliLE

OS DOIS GAROTOS
HELENA ITAUA PAQSTA
loma r-arlo Ioda a Cempmtilà. - ácens-
rios li-fOTOsos o conjpletaihdlito uovos rt.j
acenographo Jeaeé Barres. — Os apelre-
dios para a scen* da cnrcrniarla em Tour'
lorani (.raciosaJiieTito cedido.- pela "Cata

Moreno", rua e)o Ouvidor, 1*"8,

ELECTRO-BALL CINEMA
EMPRESA BIIASILEIRA DE DIVERSÕES

51 — RL'A VISCONDE DC KIO BRAXCO — SI
A mala populnr e qucriün vaia dc diversões deata capitai

Caçadores de Pote
rupo das niai» pio-

t desenrolar ila s

HOJE o todas as noites, ás 6 e ás 10 horas — Sensacionaes torneios duplos
disputados pelos melhores artistas do Electro-Ball

Vencedores do partido do dia 26 — ÂNGELO e JOSÉ'

QUINTA-FEIRA, ás 14 horas — Grandioso e extraordinário torneio em
20 pontos, disputado pelos invencíveis campeões do Electro-Ball

LACETA e GABRIEL contra ÂNGELO e JOSÉ'

ENTRADA 1$0UU, COM DOMFlCAÇs.0 EM PRÊMIOS
.10 ELECTIIO-DA1-L CINEMA — 31, nua Visconde do Uio Branco, El

Salão do Instituto
N. de Musica

6 JARDIM ZOOLÓGICO I
Amanhã, ás 21 horas

RECITAL DE

ALFREDO OSWALD
(PIANO) o

¦MlEHTU- DIARIAMENTE DEÜOE 8 HORAS

AINDA CM EXHI8tç*0 O MACACO"GELADA"
BART WIRTZ

..V10LONCELLO)

BILHETES; Vcndem-ae em todas as ta*a9

de musica.

HOJE <^||> Domingo, 27 <^> HOJB |
Repriae do crar.de Circo Oriental — As 3 !'» — Matinée ao ar lm» 

|
ACndEAl-A-i — EQUILIBWSTAS — . USIU._S — CLO-Ji-Ná — EX"_*rT**»I- _

CO: — TOMES — CAVALLOS c CÃES AMESTRADOS

Ü: Será mantido 76-preço de 1ÇOOO, para o Ingresso no Jardim Z-eotesjito r

¦_
i^&viSrii:

¦y:
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COBERTORES!
Camisas e meias de lã

para todos os preços

Grandes saldos!
de roupas brancas

para homens e senhoras
Artigos para cama e mesa

O JORNAL -- Domingo, 27 de Julho de 1924

H3OT

UU 

A «D oxroti
-acontetimeigtos de S. Paulo

—it.t>-

RUA DA CARIOCA 52
.iinmnnrmiiiniininrnrnmiinirnírifm-i
g cansaço roa k.tcbsso du í

TRAIIALHO — Evita o Vinho i
lodo-Tannlco Phoiiphatado Bit* *"tencourt — Deposito na PHAR- £
MACIA BITTENCOURT |

111, It. 1'rnr-iinynna, 111 _ niu C
%rrnmnnTmTfiiniiinHrminiiniiiiiiir'

&c.
("ASA BANCARIA SOB A Frs.

CAIASSAOAO DO COVEltKO
FEDERAL

DESCONTOS E REDESCONTOS
Acoitam-M* dcponitua a wrnio fixo

com juros vantajoso»

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

Os cumprimentos da magistratura
do Districto Federal

.A. situação pela madrugada
O presidente da Ropubllcu, após o

Jantar, dcHCendo ao tulão dos despa-
chos, recebeu senadores u deputaduu
federaes, altas autoridades 0|V|6 e
militares c outru-s inala possoaa sra-
das i|Uc pctMiiulmciite o (oram cum-
prlmentar. O dr. Arthur Bernardes
conferenclou, entre outros, com on
ministros Ke1!!.*; Pacheco, Joãu Lula
Alves 0 Miguel' Calmou, dr. EstaclO
Coimbra, vlcc-presldentc da Repu*
blica, marechal Carneiro du Fontou-
ra, chefe de policia, dr. Aluoi Prattt,
governador da cidade, dr. Waldemar

i Loureiro, director da Casa de Cor-
! reeijão o engenheiro Moraes Comi-

directo-' geral dos Telegrapho--:.

venereas
Tratamento cuida*
doso <* rápido i|iian-
to possível de. go*
norrhéa (corrlmen-
to) o das suus
comi>ll<»cõcs nu

uretlira. próstata. icMticulos. bexiga,
rins. utero e ovarios: ilu syplillls, dos
cancros moles, das udcnitcH, etc.
pelo DR. JUDIO DE MACEDO, ú
rua da CARIOCA 5-i - A (dü 8 ás
11 c de 1 ús 6.)
*i',t*a**i«*""ai«*»i*>t->*t***l*ia**.i('^

Dr* Francisco Eíras
Professor na Faculdade do Modicinu

do clinica do

GARGANTA - NARIZ - OUVIDOS
Cirurgia e Physíotherepla da

especialidade
Rua aío José 61 — Da: 3 in 6 horas

diariamente
TELEPHOKE : CENTRAL 4625

(\*******************^m^****^s********y

A MâlS CONHECIDA DO BRASIL
HEMETTEM-S"" AMOSTRAS E

ACEITAM-SE AGENTES
PEDIDOS A

SERAFIM A. VASCONCELLOS

Rua Marechal Floriano Peixoto 117
KIO DB JANEIRO

*m^^m^maaãmmmB^mmLl" CLINICA DE DOENÇAS DO KE. 8
CTUM E ASUS

Tratamento c.spa-utul indolor das

sem opernçáio.
DH. RATIIi PITANGA SANTOS

Pasmeio, SO, soh., du 1 es i

de,
i'oi i*kesü o (íi:m:í:a1j vii>

LliltOY
Por comiiiunlcaç-to offlclal sube-se

quo Cel preso lioiltcni a bordo do
"Itapura", UU cidade do Klo Gran-

|dc. o general Xltnenu Vllleroj*, iiiic
{Viajava com o nome dc João da

Silva Uorçcs.
A SOUIDAIIIKDADI-; DA MAG1S*

TR.ATIKA tiOOAIl
O presidente da Republica roce*

bcu, liontem, no palácio du Cuttete,
os cumprimentos do Ministério Pu-
blico du Districto Fofloral, que, ln-
eot-poiados lhe foram levar os dr:;.
André de Farta Pereira, Adelmar
Tavares, Raul Camargo, Dllerm-an-
do Cruz, Agostinho Pereira, Joaquim
Henrique Mafra de Laol, Johó tía-
boya, Vlriato de Medeiros, Luiz Pio
Duarte da Silva, Murlllo Fontainlia,
Franclaeo Constant de ""Isuelredo,
lEdmundo Bento de l"arla, Rocha
'Lasjoa Filho, Francisco Villela do
Carvalho, Juiiio do Oliveira Sobrinho.
Pirei-: e Albuquerque, Alfredo Louròl-
ro Bernardes, Francisco Velloso Rc-
bello, Roberto du Lyra Tavares c

;Juté Lira.
Reunidos uo salão doa despachos,

u Ur. Fúria Pereira, em nome dos
presente*, pronunciou u seguinte dis-

j curso:"Exino. ar. presidente da Repu-
blica — Oe representante*, do Mlni3-
terio Publico, da Justiça da Capita!
iFederal, funecionarios que o Estado
Instituiu como mandatários da so-
uicdude pura a defesa da Lei o bo'
applicação d.i Justiça — vem trazei'
a v. ex. o testemunhe dn tua plena
sulidarie4adc, ne-sta. hora amariTu
para us destinos da Republica.

Dedicado*- servidoreaS da causa da
vc\-dade e da Justiça, nôs senti mos.
sr. presidente, funda emoção com
cstse ousado golpe que allguna uvou-
¦lureiroti velisar-fl-m contra ua instl-
tuicões republicanas ferindo as nos-
«as tradições de povo culto, laborio-
so u pacifico. Trazendo a V. ei. a
searuranc-a du nosso apoio, confessa-
mitó a nossa, confiança tranquilla nu
victoria da Lei, vendo que a coneci-
eucia. cívica du paiz se levanUi num
brado vlbraaitc de repufcu contra u
ignominioso attentado de tí. Paulu,
demonstrando assim que o Brasil
que nunca teve caudilho-, não sup-
porta, esses golpes da demagogia
demolidora que tanto nos envergo-
nha e nos deprime. A energia se-
rena de v, ex., interpretando com
fidelidade a alma naclunal ua sua
suprema aspiração de ordem, paz, de
liberdade e de justiça, dá-nos a
conso'!adora certeza do estar proxi-
ma a victoria da legalidade. O mo-
mento, sr. presidente, não é de pa-
lavras, mas de aeijão. Não traze-

moa a v. ex. aumento o penhor denossa solidai IcdJdc, mas fazemos-lhe um appcllu fervoroso para quev. ex. designe u.-i postos unde deve-mus servir á causa ila Republica,nau somente paru restaurar o impo-rio da lei, como puni punição dosdelinqüentes desalmados que estãoespalhando a dôr c u lulo na funil-Ilu brasileira,"
O presidente du Republica, ros-

FOndentlo, disse em resumo que no-nnuma manifestação de upolo pode-riu ser mais agradável que a dosi-epreseiilmitts da Justiça, ors&oa daLei, cuja severa execução 6 eondl-cau eonstuiitò da urdem «oclal omuis necessária se torna ileanto decactos criminosos como os que &cuc pôr paradeiro pnrn ••eproesâo sc-vera u esses actos de indisciplina crebeldia, que tanto nus degradam noexterior c lauto nos liifellcltuni noln*terior, A tolerância para com os cri-injllosos dc qualquer catliegoriii í i>esiimum ã repoliçilo de suecessoscorno esse que nos entristece. E' auministério publico que a lei lnuum-be de promover a punição dus criml-nosos c u .suu. solidarledado com ugoverno neste propósito í- a demon-«truyao du nítida camproliensao dusdeveres daquelle nubre or;*ão da su-cledade. E' por esse motivo nue,agradecendo a declaração que llic la-zem oa membros do ministério pu-blico da Capital Federal, de nuo oa-lau promptos a assumir a defesa daortleni em qualquer posto que lhes•seja Indicado, tem o prazer de asse-surar-lnea que nenhuma missão muisnobre e mais necessária lhes poderiaser comniottlda nesta hora do que aprópria mlssa0 quo ., ,e, „lea',,„„.nou: _ a úa aoCcau rJ;t aüCledafla 0do reglmonto perante a Justiça. Cou-c uiu, emfim, reiterando os agrade-ementos sinceros pulo altivo gestoque o cominoveu e confortou.
h ngton Vaz Mello. ¦• curador de ur-''apitai "0l" H" aClmi' al"*e*'*'- •*-"''.

ÜMA HOStENAGISM DA üNIÂODOS EMTREGADOS N(j 
'

COMMERCIO
.' União tios lánipregados do Com-mere o do Rio do Janeiro, em offl-cio dirigido uo dr. Arthur Bernardescommunicou que, por acclamação Serioulie toi concedido o titulo de sócio lnlen',rea

honorário.
A SITUAÇÃO PULA .MADKUCiADA

O governo, A seinelhaiiija das noi-tes -interiores, forneceu-nos, hoje aseguinte nula:
0 COMMUNICADO DAS 24

HORAS DO DIA 26:"As Iropaa íegaes conünuani
a sua progressão, quebrando'
por toda a parte a resistência
dos rebeldes.

Tomando as casas de onde

Polo aviou mineiro "Muniu Frei-rc , seguiram para Santos, endereça-
dos no almirante Penldo, que envia-
ra pura a llnlm de frente e hospitaesde campanha o seguinte; SUU co-burtores de iã, offerecidos pela fir-ma Solto Mayor & C.| 75 cobertores
do In, Offerecidos por Santus Morei-
ra «t Cl "00 cobertores dt lã, uffer-ta da Companhia de Tecidos de LI-
nlio de Sapiipfiiiba; 40.000 cigarros,
offerecidos pelu nenliorltu Maria doLourdes Loilào e Companhias SouzaCruz. Veado e Lopes Sá & C: 40 ca-
mlsiis de fl.inella, confeccionadas pc-Ias irmãs edUcandus do Asylo lsa-bel, da iiecii uffcrécida pur CostaPereira «t C. ,- iIUi|s duiis dúzias decamisas'de flanellu c tros dúzias de
pares de mela.-; i*u |fl, ja mesma fir-ma; 10 dúzias dn pares de meias dc13. de Costa Pacheco «*i Cl 10-* pa-res de meias de lã e nove camisas
de 'fluiiolla, ,le Joio lieyniildn Cou-Unho; 90 caixas de chocolate Bhe-rins, da Casa Bherlngi um voluniueonlendo bunbous u doces du Confe;-
tltriu Lallel; •MS ualxas de boiibuus,
adquiridos na ('usa Bherlng, porl!OOU$000, das quantias já apuradasu outros volumes da Confeitaria Al-voar.

Alem disso, recebeu a commi*5são
20 pe«;as de íiiurlm da Casa Vieira
Chaves&C, c a noticia de que o Clr-co Pierre, actualmente trabalhando
nu praça Saenu Pena, dedicará o
festival de quarta-feira próxima, aosferidos da guerra, clltroganto o ren-
dlmento total da noite ú humauita-
ria idéa victorlosa.

-Mme. Evangeilna de Alencar rece-beu do almirante Penido, comman-
dante das (orcas navaes em opera-
ções, o seguinte telegramiiia;"Queira v. cx. e exmus. senhoras
e senhoritas membros da comniissãn
de donativos aos combutentes defesa
i'.a urdem legal, aceitar iiosshs re-
speilosas homenagens e sinceros
agradecimentos muita gratidão peloconforto trazido neste momento."

As quantias hontem apuradas ele-
vam-se ao total de S7:17S$õOO da
collecta realizada.

Uma comniissào ,lc marinheiros,
acompanhada por um sargento do
navio da esquadra "Cuyabá", fez en-
trega ila quantia do 35-lSOUO, anga-
fiada entre os officiaes, sub-officiaes,

praças desse vaso dc
guerra, pedindo que fosse enviada
aos seus companheiros de armas em
luta contra os sediciosos. alguma lem-
branca equivalente á quantia aeinvi.

A commissãu acha-se nu impossi--
bilidade de publicar os nomes de
muitos subscriptores. que preferemdelicado anoiiyma-to, assignapdo de
fôrma indecifrável, propositadamen-
te. Esses nomes virão a publico, na
lista gerai, apenas com as iniciaes.

NOS ESTADOS
NA PARAHYBA

PARAHYBA, 2(, (A.) — A Socle-
dado dos Artistas, Mecânicos Llbe-
raes, desta cidade, enviou ao presi

A TIROS E NAVA-
LHADAS

UM 'OPKUARIO QUASI MORTO
1*011 DOIS INDIVÍDUOS"•ielundu a palestrar com um seu

amigo, nus proxlmldudes de «uu ro-afluência, u oporurlu Jo»6 TlburClo
do Oliveira Junlor, do uo annos doodade, solteiro, brusllolro e moradorá rua Senador Alencur, 148, foi In-esporaduinentc lniorpelliido peluguurda nocturno numero 1C, do 10"dlstricto, Manuel Cortcz, do -Ji; un-nos de odade, solteiro, brasileiro cmorador á rua Páu Ferro, sin, que,cin companhia do seu irmão. MarioCortez, por aqucllc local passava,Deante dtt brutalidade eom que tolfeita a Interpellação, Tlburclo pro-testou, o que lhe valeu ser ulvejadoduas vezes seguidos pelo guarda no-Diurno, que so utilizou do revolvercom que estava armado.

Attingldo por um dos projectls uo
pescoço, Tlburclo caiu au solu, sendoentão asgredidu a navalha por Mn-viu Corteis, que -lhe vibrou dois gol-pes tumbem no pescoço,os criminosos foram presos emflagranto pelu capitão Bernardo 1,1-mn, eommatidanto da Guarda No-eturna do 10" dlstrlelo, tendo «Idoconvenientemente autuados,

Tlburclo, depois dus soecorros duAssistência, foi internado nu Casade Saudc llr, Pi¦-'-,. l«Ji«ni>sto,

0 lu centenário das colônias
allemãs no Brasil

O presidente da Republlcu recebeu,liontem, u seguinte telegraninia;"S. Leopoldo — Os habitantes domunlcpio do H. Leopoldo, u mais an-tigll das colônia.-- no Estado, com-merundo o uentonarlb do dia da che-gada dos colonos allemães, saúdam v.ex. Iiypothecando u solidarledado duelemento colonial ao espirito conser-vador, ,-i ordem e ao governo dc v.c.\. — Dr. Fisahu".

I SSmmws

INFORMAÇÕES ÜTEIS

KAFY não ataca
o coração

O TEMPO

.w».u.,uu «.-, caocta hb onae raes, desta cidade, enviou au presi-os sediciosos hosülisam as tro*' den-u Uo Esti,do. <•»•. tíoion de lu-
pas legaes. temos tw., «„«,«.! S!"í!;,.uJma:_moAi\°.¦?*•.*¦?»»••¦•*¦ soll~
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AS IVIÂSS
Querels a saúde de vossos filhos*-
Querels vèl-os fortes o sadios

Dae-lhes o

VERMICIDA CRUZ
que ê o melhor remédio para ex-
pulsar os vermes (lombrigas)
que são os perigosos inimigos dá
saúde das crianças.

Depoio de o usar, as «--rianças
tornam-se alegres, o somno soce-
gado, desapFare.cendo us convul.
sBes, coiicus, etc, Drogarias o
pharmacias.
Rua do Livramento, 72

PELO CORKKIO, ••SliOO

Casa Criiiomar
CALÇADO DADO

A MAIS BAItATBIRA DO BltlSlI,

AVENIDA PASSOS N. 120
\ CAS.1l GUIOMAR Iiia..a no mcreu-

do uiai.s umu anareu Uc *u;>. eriuçao

Transmissões"Wuelfe!"

Companhia Brasileira de Biecti-icidadeg

SIEMENS
Ía IL

lüCUlPTORlO, D13POS1TO \
1* VENDAS |

Sa 

88 Kua Drimelro-do Março 88 fRIO Dtí JANEIRO j
*-j*j**-nig?-Ai „¦¦ -—irtrnticr^ê.

íf^iS-ía 9 9

õ.*üUI1
OSSUU
S;*Õ0U

¦JA-TA-CLA!»

Em vnqucla escura

ale ns. 17 n 'M

de ns. ST g 32
de íis. SU a -10

Envernizndusg

ale ai». 17 a UU  Sf5(K)u
dc ns. *Í7 ii 3S  105000
Uc ns. 'ü. a -H»  12*2000

1'elo Correio, inais 1S500 por par.
Remctlciti-se ealnlogos Illustrado».

• líratin para o Interior n quem o« so.
licitar.

l'cdidos a

IU1.IO DE SOWAA,

liortiíicanto nu,: ao impõe por sera sua propaganda feita por todos
quantos delle fazem u^o. AUGMEN
TA O APPKTI'l'l£. ENGORDA
FORTADIÜOE IS lUiSTITDE A DOA
CÒK. 11 sobretudo nas pessoas lrn-
paludadus, nas depauperadas por ex-ceiüu üo trabulho pliyolco c intoüc-
ctuai, que o "OAROGENO" realça os-.-u \utor. Com o uso de dois iras-
cots o paciente certificar-se-á da ei-Ilciencia lUeso importante prepara-do. Com posição de QUINA KOLA
STRYOIINOS o ARSÊNICO, medi-
camchtos já do sobra conhecidos
como de real prestigio ao combate

| em todos, os casos d--- fraqueza. Sa-i boi- agradável.
j yon~e.se em todas as Drogariam e¦ Phurmaeias.

pas legaes, temos feito numerosos prisioneiros.
Foi decisiva a intervenção

dos carros de assalto no sector
em que foram empregados."
O SERVIÇO DE HADIO-TEDEPHO.

MA
Continuou. liontem. o serviço da

irradiação, pela estaçõo radio-te'e-
plioniea da Praia Wrnielha, da Re-
partição Geral dus Telegraphos, de
noticias sobro os acontecimentos deíí. Paulo.

Depois d(| transmissão dessas un-tieias falaram o dr. João Luiz Alves,
ministro da Justiça, u o deputado
Nabuco -de Gouvêa, "leader" da
maioria da bancada rio-srandensc dosul.
COM~MIvSSÀO D3-: DONATIVOS PV-

RA os FERIDOS 13 COJtBA-
TENTES DE .".lARINJIA li.

GUERRA
Tendo a oommissao dc senhoras esenhoritas uue iniciou o movimento

de collecta de dinheiro c objectos
pura us feridos e combatentes da le-
galidíide, soldados e marinheiros, re-
cebido convite da grande commissão
sob a presidência da virtuosíssima es-
posa do sr. presidente da Republica,
para conjugarem os esforços com o
mesmo fim altruistico, foi resolvido
pelos distinetos membros d:L citada
oomniissüo, terminar, hoje, o traba-
lho isolado que vinham executando,
u formar com o numeroso grupo que
j.i começou a louvável campanha.

Hontem. fui. portanto, o ultimo dia
dc trabulho dessa commissão, que |como os outros constituiu uni sue-
cesso, não somente pelas quantias
slibscriptus como pelos objectus rece-
bidotí.

ESTREITAMENTO BE INTESTINOS
Apparelhos especiaes para estrei-

tamento dus intestinos, adquiridos
recentemente eni Vlenna, Áustria.
Massagens corporaes. Embelleza-
mento da culis. Extingue por com-
pleto espinhas u cruvus. Applica-so
qualquer classe de ventosus. Attende
a chamados a domicilio, a qualquerhora. — Rua Corrêa Dutru uo —
Telephonu IJ. M. I01(i — Rio du
Janeiro.

dariertade na actual emergência em
que se acha o paiz.

PARAHYBA, 28 (A.) — Durante
os últimos dias tem sido grande o
numero do conscriptos que se têm
ulistado nu Legiüu Vidal dc Negrei-
ros, ultimamente aqui orgunlzudu.

Amanhã terüu logar os exercícios
militares dessa corporação.

EM SANTA CATUAHINA
FLORIANÓPOLIS, 26 (A.) — o

governador ,1o Estado tem recebido
continuamente grande numero do of-
ferecimentos feitos por pessoas rie
todas as classes sociaes, que põemos seus prestimos ú disposição do go-verno do Estado e da União, em de-
tesa das autoridades 8 das institui-
ções legaes. Entre estes offerecimen-
tos destacam-se os do almirante re-
formado Porülho Bastos, capitão
Francisco Medeiros, commandante
José Viegas de Amorlm e coronel
Manoel Maio, influente chefe politico.— Continua reinando a mais com-
pleta paz em todo o Estado.

EM PERNAMBIXX* ' *

RECIFE, ÜU (A.) — Continua em
completa paz e normalidade a vida
publica nesta cidade, estando o go-verno do Estado prestigiado por to-
das as correntes políticas, pelas elas-
ses conservadoras o pelu povo. Todos
aqui condam na victoria da legaU-
dade e esperamem breves dias o ter-
mino do movimento sedleioso de São
Paulo, que tão graves prejuízos tem
trazido ã Na cã o.

*¦» ¦ ************%***fS**^4

0 novo ministro da Polônia
Passageiro do "Arlanza" chegou,liontem u esta eupltal u sr. NicolauJtirlstowski, novo ministro da 1'oio-nia, acreditado junto uo nosso go-verno.
Foram eumprinienlal-o a bordo udr, Joaquim Éulallu, official de ga-binete do sr. ministro das RelaçõesExteriores, em nome de s. ex. e oencarregado dc Negocio-.; da Po-lonlu sr. Warchaluwski e muni-bros proeminentes da colônia polo-nezu do Rio do Janeiro.

wS*S*S***jr***t *-i*v *V*v*V»».*V**i***.

0 sr. Bachini passou pelo¦"•osso porto
A bordo du paquete "Andes", pas-sou, hontem, por esta capital o sr.

dr. Antonlo Bachini, ex-ministro
das Relações Ext- riores do Uruguay
e actual ministro do seu paiz em
Lisboa, o qual vae assumir o seu
posto.

Bm nome do sr. ministro das Rc-
lações Exteriores foi a bordo cumpri
nieiital-o o dr. Acyr Paes, official dc
gabinete do sr. ministro.

MoSluifÂ
Antônio serupiiim, de ;;t> annos deedade, casado, portuguez, carpintei-ro e morador á rua S. Leopoldo 1S7,casa XXXVIII. na rua frei Caneca,

fui ueommettido de ama syncope. •
Levado para o posto central du

Assistência, o infeliz carpinteiroveiu ali a fallecer, -sendo o seu cada-ver removido pura o Necrotério do i
Instituto .Medico Legal, eom guiadus autoridades do 14." districto. '

Irovisocs iio Uolctiiii du Diretoriauo Meteorologia (Mira o perlaxlo do18 horus do dia ÜO utó 18 liorasdo dlu *"7;
Dlstricto Eedcrnl o Nictheroy —Tempo: om geral bom, porém, su-Jeito u perturbação pnMagetra, Tom-

poratura: nolto muis frlu, em ascon-Nfto de dia com máxima entre 2H o-S gráos. \'entos: normaes, predo-mlnundo us do quadrante norte.Estndo do Rio — Tempo: bom, pu-rem, sujeito a perturbação passageirano littoral o serra occldentul, Centrooste: tempo bom. A leste o serraoriental: instável, pausando a bom.Temperatura! noltu menos fria, cmascensão de dia.
Estudos do Sul — o tempo aggra-var-se-á no Rio Grande com chuvase possíveis trovoadas, Instável nu Pa*i-unii «• Santa Catharina. Horn em SiloPaulo, A temperatura elevar-se-n cmgeral. Ventos: variáveis com rajadasnu Rio Orando o de norte a lésle ausdemais Estados,
Nula — As previsões sc resen temda detlclenolu do serviço tclet-ra-phlco do sul do pulz.

PAGAMENTOS
1'reícituru — Amanhã serão pagasas seguintes folhas: Titulados dasObras, letras J u ¦/.; Postos dc Prom-

pto Soccorro."Lyra" — Adjuntos dc "• classe,letras P a R,
CORREIO '

Esta repartição expede nnilus pc-los seguintes paquetes:
Hoje:"Coylun", para Dakar, L.-ixOes, Ha-vre o Hamburgo, recebendo Impres-sus at.'' ás 7 horas c cartas até ás S."Arluimi", para Santos c Rio darata, recebendo Impressos atí ás Vhoras, cartas pura u interior até ás«..'lu, com porte duplo e para u ex-terior ate ás *«.
"Itabord", para Buhlu u mais por-tos do Norte até o Paru, recebendoobjectos para registrar ate ás IS lio-ras. Impressos ale ãs II), cartas para«i interior uté ás 111.ao u com porteduplo até ás L'u.— Amanhã:"Mosella", pura Bahia, Recife, Da-knr o Europa viu Lisboa, recebendoobjectos para registrar uté lis 1 7 lio-ras de hoje c impressos até us 7, car-tas para o interior até ás ".Ilu. com

porte duplo o para o exterior uté áss Imras de amanhã."Itajubft", para Santos, Rio Gran-dc, Pelotas e Porto Alegre, recebendoobjectos para registrar até as 17 ho-ras de hoje e impressos até ás 7,cartas para o interior nté ús 7.I1U ei'om porte duplo uté áu s horas d"amanhã.
LOTERIAS

Resumo dos prêmios da Loteria ilu(-'apita] Fcderul extraída em 2U ducorrem, :
110HJ
liãlló. .

11'iiL'-.'. .'."'"

—: —anaaaaan i nm. » ni**!*-"""

Bf.Besidério irt
Tratamento do «pparelhu dltfcativo.

Consultas das dieta;, c-^eciac*..
curas positivas p*ra asmat-rect-r e

para enf-ordar pelo metiedü o man
modcino.

Contultorlo: Rua Uruguiyana, 35,
'-'.". -1.» o ti.-a feiras, das a M 6 hu.

rui da (arde.
rteeldencia: Rua "flachado da Atais, 20
Tel, U. M. -1100 — Attende a chama,

dos por tclfplionc.

ESTÔMAGO ffi^fãrso du estoiimío - vomito,, pn.s,iu ,«(; vn[ire, azias, etc,, trsta-au com uiuir Eu»..inico du dr. Hcnicio de Abreu - 1 , X';» rim década rcieirSo. A' venda cm lo.iiB* a-, pharmaclas do nras|] e nn iirpn.iMinrlo: Drogaria HHpu5ta _ ltua |gpflMniço. IU — IUO de Janeiro.
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CAMAS METALLICAS
1'A.ItA TODOS OS (íOSTOü

FABRICANTES

WALLIG & Ck
HIO t.llA\UU DO SIL

FILIAL NO KIO
Kua Marechal 1'lniinnu - J

I PRftBO,

¦"' prêmios de•.'.'ILilS 
103SU 2v:,

i'l preiulas dc
D-I7U ^::!.:i| 1 :,.i 1

• . llllCOIIIISilllll
. -1(j:0Uíi.'uiki

1.U:U0O$O0U
D:0OU*jüüü

•JMiiillfOUÜ
1 2iVÜí 2ZH2

l:(ioo*nou
i 40111 2U224.

1200-1 Ü.S-.".! 13S-I2 2S2-. 171
Todos o.s números terminados en

92 têm 40.?DUU e em 2 tém 20*00(1c.-.ceptuando-sc os terminados em 112
.*wr.i*»"**"--r3

^LJJILA^á^^^

Eiirolamento de Motores fazem-se
íi ma Theophílo Ottoni, 70

LOÍPES & Ga.
i3^-'r~:t:'l'zau±**-ll*'tr'ir-..r?z~:--:i:ÂijLU

ImmSHW,
liiUTlialu, M-liil-luleruntn o tiu-r.

iinto parn hioiíiiíi**
1!. I1UTI ItCNA l-M - Phone V. **2ss

Edueaçfiu Intellectual, artlstlm ¦
multo is|iecliilinento inornl, Knsin-à: arte culinária, do trabalhos de
agulha, corto de vestidos, conte-
cção de chapéus, etc.

Estão abertas as matrículas da<s ás 1! horas.
PISCAM PROSPliCTOS

KAFY nm ataca
o comem

DF. CARL05 0Sr:CPlNE !
Do Instituto uo llmlinilhiKito.iiiuu
Itiiillolhi-rniilii -jo ln-. .Mnnoel ik
Abreu, ltua l-lviirlsto da Veiga.Vo;
iiroximo ao Tlieatro Municipal, T>j-

iei ! une C. M'2.

I

Um novo imposto em Por-
tugal

LISBOA, 2li (A.) — ü ministro du
Agricultura propoz a creação de um
sello que será upposto uos conheci-
mentos du contribuição predial c
rústica, e aos despachos aduunelros,
revertendo seu produeto paru o fun- i
do de fomento agrícola.

1 Dra. BARBOSA PEREIRA
Medica pela Pnculdadc. Doenças ite se-nlioi',1-, Oj-necologla e Parto.;.' lluu ciilleli. 17, ii terças quintas e sabbiidus, de

1 ils -J noras.

Bom Dia!nQuer V. í>. um es-
tomago eaudavcl?
Eis aqui ura fácil
caminho para tal.
Depois de cada re»
feiçüe, tome duos

Pasiassislaiís
Sem iguaos. Elias
digerem cs aíimen*
tos ajudando as*
sim os estômagos
debilitados; dho
bom appetite e boa
digestão.

!'-.'»»w.'»'»ü..iiai.MP.muH,.ilUj<>aB*

Proí. Dr. Ai-stregesiio ZZl
Cons. 7 do Setembro, au, ãs a lioras,

Tel. c. muj

concurso ko mm oo brasil
Contablllsia com iong.i pratica do eu---mu e do serviço bancário, èncarréra-seile preparar candidatos au próximo ron-curso deste Danço, ensinando por me-lliodo pratico e rápido so o que e ne-cessario saber o candidato para ter bomexilo nos exame-, Pótte-se provar a aueuidesejar que quasi iodos us approvadosnos ultimus concursos roram nossos alu-limos. Ensino criterioso em aulas de re-pelloiio para us que -c matricularem èrôatra*o. Una Visconde do Klo Dranco, n;,'" sala -.Ti, das *- ás |-.' t- das 5 :js g_

A NOVA DIRECÇÃO
DA

Rpí-fiíip

IKGIPE
TO CHEGOU A' BAHIA

BAHIA, 2li. (A.) — Com destinoao porto de Buenos Aires, unde vaeem visitu official ã Republica Ar-
gentlna, entrou hoje 110 porto destacapital a esquadra italiana, comman-
dudu pelo almirante Bonanli, e ubordo da qual viaja .-;. u. o príncipeUmberío, da Itália.

a doíiSadE^monroe
UM DISCURSO «o oR. ALTOiV. NO, INSTITUTO l)K SCIENCIAS í

POLÍTICAS j
' NOVA '•'ÒRK. 2tí (A.) — Cum-1 .*:"""". ""","*"" T.'¦-—;;---*•¦¦*—» -'¦*
munlcam dc Ann Arbor que u p,ú-i V,cente fer**°«*-. ex-clfaiate das
icsur du Universidade de Michlgau, fazendas pretas
sr. Arthur Alton, proferindo um dis- íit.t assi-:miile'A, tz  r. o. 3170curso 110 Instituto dc sciencias Poli- ticas, disse que a doutrina de Mon- jroe é a chave de todas ns difficul- ]dades entre os Estados Unidos c us
paizes du Americu do Sul. I

O sr. Alton accrescentou que os'sul americunus té:1i razões paru sus

{«"'tf-ÍR-ís r,
i ááMÈk ISSsm
r*W-=# tei&ví.mmwí

íReidos Limpa Metaes I

"HYDÉS EHRÜCÍf'
A melliur Injeeefio mercurui, notratamento du sypliills, effleucla 11 au-seneln absolutii du dor, uttesfadns p».los grandes clínicos: 1'rofs. Abivú Fia-lho, Roblia \'a;:. li'i".iriquu ileu, \u3.tregesilo. Ed. "ilagalhCes, 

ote-, etc.
VK.VDEi Itodolplio liess Â C. —

6iJ, *7 do Setumbro.

LAV0LINA
pnoDucro.iiVDisfErfSAVÉL em to-
UOS OS HOTÉIS, CASAS UE SAÚDE,

HOSPITAES, ETC.
tt' VENDA EM TODOS OS AFtmflZENSi*_____Jn ~—^—~

[Metaes
CARTOMANTE

V. liaria Einiliu, u celebre e 1« doUruMl e Portugal, consugrailu pelo po-vo a mais perita, a uitlmu. palavra ilucartomancia o em sciencias ooeultas,ás pessoas do Interior consultas porcurta; seriedade o rigoroso slglllo; re-sidenciu a rua de S. João 11. RO, em Ni-ctheroy e caixa postal 1CSS, P.io do Ja-ueiru.

Dr. GEBHARD HROMADA
CIRURGIÃO

Antigo primeiro essistonto do Pro-
fossor Schnitiler, Uicnna —. Anti-
00 aasistento do Professor Payr

l-olpzlg.
ALTA CIRUflCIA — MOLÉSTIAS
DA0 SENHORAS — DIATHERrtPA

RAIOS ULTRAVIOLETAS
Consultório: Assemhléa 100 — Tel

Contrai 3301 <1,30 li. a 4.30)
Residência: Rua Goulart 15.

Telephono Sul 585

Costumes, vestidos, robes,
maníeauxs, capas e mantea***--
para theab*o, impermeáveis

urinams
Cura rapldn o garaulldti .du gunorrluSiio suas cumpiicaeOes. uns. joão vbreue UHAMDIKO COnilÊA. Ilua Silo Pedro 01,das s ás ia liutas. Telephone: "(orle "su:*.

convida V. Ex. a fazer uma visita aos
seus vastos Armazéns das Ruas Gon-
oalves Di.-,s, Gs o 71 e Uruguayana, 82

¦~.3 SUAS ULTIMAS CHEAÇÔES de IVIO-
VEIS o TAPEÇARIAS farão o oncante

do sua residência.

íbis iuo & cm.
1 instituto i. Mel

¦

MASSAGISTA
Excuutu com pcrfelçüo toda a sorte

do ti-ubullios refereiites ao -eu
ramo, com osiicciiil aiitori/-ii-'~io üossrs mciilcoi

tentar nue o conceito daquella. ceie-bro duutrina internacional deve sermodificado no sentido de que todosuh puizoü do continente sul america-no, devem ter eguaes direitos aosda Unlao Norte Americana.

0 espectaculo de hoje no
Jardim Zoológico

Promette ser muito avuituda uconcorrência de hoje ao Jardim 2oo-lógico, onde. ás 15 horas, se realiza-ra o espectaculo ao ar livre pel--•troupe" do Circo Oriental, cònfor-me o programmu que hontem pu-blicámos.
Funeclonarâ do meio dia em de-ame a porta da rua J. Patrocínio.transito dos bondes Uruguay En\-e-1 nho Xovo,

| De U horas em deante trafegarão1 partindo do largo da Carioca, bondesextraordinários du linha Jardim Zoo-Iogics,

FABRICA DE TECIDOS DE ARAME• _ A. SPOERI iC. i
CATTETE, "8 — Tel. B. M. 2707

I*

chapéus pneu u,,
CAPRICHOSA CONFECÇiO — ELEGÂNCIA

Mme. JEANNE BARD
Modista franceza

RUA 7 DE SETEIHBRO, 211, 2» andar*
PKECJ0S MÓDICOS

REFORMAS E ENCOM.MENDAS

B AIJTO-I*IA\OS ALLEMÃES DE
PKIMEIKA dUAMUADE

Visitem a permanente e grunde¦"xnosição da CASA ADOLFO BEN".
GELL. Rua do Tasseio 11. 42, loja— Telephone Central '1336. Ven-
de-se a dinheiro e .1 prestação.

A CURA RADICAL DAS

HEM0RRH0ÍDES
Por processo sem ehlorolormio o sem

| «offrimento para o doente. Tumores,
fistulas, corrimentos e quedas do re-
cto. Raio*. X no dlacnoatlco. DR. VO\
DOLLIKGER DA GRAÇA, DA BENE*-
PICENCIA PORTUGUEZA, as 3 1|2,
Rodrigo Silva. n. 5.

fifi7 allemães, esmalta-
ilus, modernos.FOGÕES

A iliiilieiri) c a prestações.
WIIiliMAXX. XAVIER & C.

AU'AXI)Ei:.\ lli). próximo á Iru-
. j-iiajuua. Tel. N. Ulllt»

Leilão de penhores
CASA 

"jíílif 
ALVm

29 de Julho
10 — REA LUIZ DB CAMOHS — 40
L'E TOUOS Ü6 PESIJÒHES VES CIDO g 1

6IMNASIQ 28 OE SETEMBRO
(Medalha de prata n. 1, na

ExposlçA-u tio Centenário;
Organizaijão «iriglnul:

1 —Perteitu urganizaeão militar- — Ensliio obrigatório.
—Cultura especial do ver-

núculo.
— Kducaçüo integral: du cor-

_ po, da cabeça e do coração.
ü — Religião do dever cumprido
ti—-Combate uo futebol o uosesportes violentou.
7 —Apuro das qualidades mo-rais.

— Oficina singular rie modelaro cartletor infantil,
ü —Direcção de conhecido edu-

eador—o coronel dr. Libe-rato Bittencourt, lente daEscola Militar.
Singularidades:

1—-Com a Cartilha 28 de Sc-tembro ensina a-lêr e a es-crever em 2H dias.
— Nunca perdeu um «6 alu-110 no veslibulo das acade-

mias.
D*-Casa uníca de onsino qu«;compareceu á Exposição doCentenário o aos funerais

de Rui — o maior mc-strè
da língua.

— 90"!° de aprovações nos
exames do Pedro II.

— Medalha de prata n. 1 naEx-okIçSo tio Centenário.
G —24 reservistas, sem »m «6

inabilitado.
— Publicação mensal de Ke-¦vista, no 10° anno, com ofi-

cinas próprias.
— Intemato e externato, edi

ficios próprios, 24 de Maio
n. 355.

5 — Socctar-aal de Santos: Amatlor
Buenos 31S,

-.- - írí-VV-A--'.^ Í&- . .. tóXSHi.j -<«¦'->•'


