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demorado exame no avião i

ié retido em Bolama tendo hontem feito

8m**'*m**mpmm^
Acredite-se que o app-arelli.0
vauníanr vôo devido a. se

conseguiu le^
sobrec£àrregiaLdo
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Os sismographos de Leningrado registraram um terremoto de extraordinária violência
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Filtrando as glorias
j. aza italiana voará intrépida feritanniGas
da
...

guerra

sobre continentes e oceanos
Uma proclamação do marechal
Badoglíp a propósito do
empolgante vôo die De•/. Pinedo
I
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naes são arrebatadas das mãoa
dos vendedores.
O ministro Volpl e o sub-sei
cretario Balbó, voaram hoje, em
um apparelho egual ap do De
Plnedo. Ao descer, Balbo disse:
"A nossa raça será no futuro
a raça dos aviadores, como já
fora a raça dos marinheiros."
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NADA DE POSITIVO SOBRE '
AS ETAPAS DO VOO

1B

Roma, 17 (A. A.). —.Nada se
sabe ainda de .definitivo acerca
das etapas que fará. De Pinedo,
'
no proseguimentp do • seu grande
vôo env torno dos cinco, contlnentes,, quando deixar a.cidade afrlcana de' Bolama, em direcção ao
litoral .brasileiro.
A falta de noticias officiaes ê,
'egualmente, absoluta.
JEqdavlaí
^oíró, com visos de verdade, que,
"Santa
Maria!' ao chegar a
Io
(Buenos Aires, tomará novamen,-6 o vflo para o interior da Ameiríca do Sul, atravessando-a até
Curaç&o. Dahi tocaria nos Estafazendo a viagem
]dqs Unidos,
de volta á Europa, pelos Açores..
jConsidera-se tambem possível que
IDe Pinedo faça de Buenos Aires
um desvio pela costa do Pacifico,
i tocando cm - Valdivia e Valparaizo.
\

Varias organizações economiínuiúlial
ças demonstram a sua soComo,. o almirante Hugh lidariedade pára com o preEvan Thomas se.defende
sidente Carmona
e
aos; demais chefes'da
batalha da Jutlandia de
aceusações levantadas pe=
lo,sr- Churchill. ,V

Londres, 17. ("Correio, da. Manhã") — Tèn-/causado "sensação
a descripção íeita pélosr. Winston Churchill a respeito da'batalha naval de Jutlandia, ha qual
elle- aceusa de ter còmmettldo
faltas o almirante Jelliçoel Ventre
ellas a de ter permittido que. a
esquadra allemã, muito Inferior
em poder, conseguisse ' escapar,
depois de haver infligido damnos
maiores do qüe aqúellés que recebeu.
Osr. Churchill, nas suas revelaçõcs, tambem volveu as suas
baterias contra o almirante Hugh
E\*an Thomas, que commandou a
quinta esquadrilha de combate
na batalha da Jutlandia.
A. narrativa do sr. Churchill é
considerada pelo almirante Thomas como uma crítica, a que
falta visâ'o: do -ponto de vista na-"
"falta
.Vil, uma colossal
de cònhe.cimento do' que'-sejam • os òfféi*tos das granadas provocadoras
,.-; ... .
de nevoeiros. ....
Segundo as áffirmações do sr.
Churchill, a primeira parte v-?a
batalha, na qual o' almirante
Hipper afundou dois cruzadores
¦______ai___ngniniMBii

"SANTA MARIA" MAIS UMA
! VEZ NAO PODE DECOLLAR

'"

^.v-OHinarculial.Bailoglio-uo. dia
íi&* de. Janeiro. para oecupar o
I MU-paiz.
Roma, 17 (IT. P.) —O maréescreveu para a
|chalvBadoglio
(United Proas, a seguinte prqcla"nação:
¦ \
"A aza italiana, bandeira ou|
isada do progresso; voara intre|plda sobre continentes e oceainos. O coronel De Pinedo levará
aos povos do mundo a saudação
'clesta Itália NoVa _ü%. movida
possante do seu
(pela vontade
Dúce, tem" sabido tirar da çerteix do passado a segurança no
futuro. — Marechal Badoglio."

Ia partida do "santa maria" de bolama. para
NATA!»
Roma, 17 (U. P.) — Annuncla-se que o aviador De Plnedo,
íoi obrigado a adiar a partida
de Bolama, devido ao máo tempo.
¦ FORAM PEITOS ESFORÇOS
PARA A PARTIDA, HONTEM
Bolama, Guiné Portugueza, 17
(U. p.) — o aviador • italiano
coronel De Pinedo, está dando as
ultimas cie mão nò seu hydroplano, ufim de partir esta, tarde.
O GRANDE HYDRÒAVIAONAO
TEM RADlO A BORDO
' Roma, 17 (U. P.) — Annuncia-se que, a despeito do seu
fracasso em partir
de Bolama
para Natal, hontem, á noite, de*
vido a um ligeiro desarranjo do
tnotor, o commandante De Pinedo não ficou desalentado e está'
ainda convencido de que chegará
a Buenos Aires, antes do fim
desta semana.
De Pinedo, até
a.ui, ainda não informou o governo dc Roma sobre se está ou
não em condições de partir hoje
de Bolama.
O "Santa Maria" não tem in¦itallai-ão de radio a bordo.
ÜM

D1.M0P.AD0 EXAME
APPARELHO

DO

Bolo-iiia, 14 (U. P.) — O avia¦•or De Pinedo, fez hoje um exame demorado de seu apparelho,
achanrto-o em esplendidas con*
dlções.
Acredita-se quc o hydroavião
não conseguiu levantar vão, hontem, devido a achar-se sobrecarregado.
O peso máximo que o "Santa
Marin," pôde carregar é de 3.500
Idlos.
»E PINEDO ESPERAVA CHEGAR HONTEM A NATAL
•Vaiai. 14 (U. P.) — Informa.ôes recebidas nesta cidade, hon*

om quo desembarcou.no
cargo dc embaixador do

*:"

Bolama, 17 (U. P.) — O comDe Pinedo, fez hoje, âs
.mandante
*6
l|2 da tarde, uma nova tentatlva para partir em demanda á
costa brasileira. O, apparelho não
pflde decollar, sendo considerada
do "Santa
excessiva a carga
Maria".. .
, Provavelmente, o marquez De
'Pinedo fará nova tentativa esta
noite."""' y
, . ¦

tem, á noite, do commandante De
Pinedo, dizem que elle espera chegar ao Natal, hoje de manhã.
Em conseqüência dessa informadesde
pessoas
ção, ¦ numerosas
multojcedo esperavam no cáes a
chegada do aviador italiano.
DE PINEDO E' ESPERADO
cônsul da Itália no Recife
p "rapidamente
HOJE A FERNANDO -.-'
automóvel,
de
veiu
DE NORONHA(
chegando hontem,,de. noite.
O director, geral dos Tel«>
A, colônia italiana prepara brilhante recopçao aos aviadores.
graphos recebeu do chefe do
districto -teJBgraphico do Rio
O PUBLICO ROMANO - M.OSGrande do Norte o seguinte
TRA-SE IMPACIENTE
telegramma:
"Estação radio desta capitai
. Roma, 17 (U. P.) — O publico mostra-se impaciente, por sa- recebeu communicação de Fér»
ber noticias db aviador De Pi- nando Noronha, dizendo: ,
v8o'
imminente
nedo o de seu
m^—~~mm^^^~~mmmmammaa
— Aviador italiano De» Pt*
através do Atlântico. A noticia
nedo deverá chegar aqui ama'O
da partida de Bolama para a ci.
almirante Beatty
nhã, 1*18, pela manhã. —Cor*
dade de Natal, no Brasil, ê es*
— H. Jun»
saudações.
deoes
britannicos, foi um suecesso para
perada coni anciedade.
o inimigo vencido pela força do
: As suecessivas edições dos jor- queira."
numero, porque a quinta esquadra; de combate, . composta dós
mais fortes navios da frota do
almirante Beatty, deixou/os aliemães fugirem. Essa esquadra era
commandadi*. pelo almirante ThoDESABOU
TORMENTA QUE
mas e durante oito minutos afãsNA COSTA DO PACIFICO
tóu-se do campo da luta, por
ordem do almirante Beatty, pré' Cerca de vinte cidades
viamente expedida, e, quando fialagadas e 1.500 fanalmente voltou, jfi. era muito
tarde para entrar em acção í*onmilias expulsas de casa
trá o inimigo, obedecendo a orpelas águas!
Washington, 17 (U. P.).— Os dens inimedlatas de Beatty.
S. Francisco, 17 (U. P.).— meios liberaes nlcáraguénses daBtn carta ao "Times", Thomas
Devido atormenta sem preceden- qui'inforúiaram hoje que o'seu affirma
que não recebeu ordem
chefe sr. âacasa apresentou ao.
;le que desabou na costa do. Pa- sr. Latlmer os termos de paz do almirante Beatty para vòl.cifico, inil e quinhentas familias do seu partido e que este ultimo tar. "Os signaes do açtiyar paos apresentará ao presidente Diaz.
ra toda -velocidade — escreve o
foram Corridas de seus lares pe•almirante — foi dado e toda a
morreram
las águas. Sabe-se que
esquadra de cruzadores entraram
afogadas vinte e quatro pessoas.
a
encher de carvão as suas forPerto de vinte cidades estão a)analhas, sendo extraordinarlamen—
P.)
gadas.
Angeles, 17 (U.
te espessa-a nuvem de fumo, de
¦Em Longbèach turmas de sal*)JLos
alcula-se que os prejuizos caumodo que não ern possível nistempese
inundação
lisados
pela
vamento ajudam duas mil- peí-A "Tades dos
últimos dias só no dis- tlnguir mais' a bandeira de sisoas a evacuar uni districto de tricto de Los Angeles se elevarão gnaes. Se estes houvessem, sido
Nà feitos
a dois milhSes de dollars.
por meio de holophotes,
residências de luxo de cincoenta semana
passada caíram mais de
como em outras oceasiões aconcalsão
de
Os
chuva
e
mela
seis
prejuizos
pollegadas
quarteirões.
tecera na mesma bahia, ninguém
culados em varios milhões de doi- naquelle districto.
os teria deixado de perceber imlares.
mediatamente."Então o almirante Thomas affirma que o" canitanea do almi! "Llon",
não fez
rante Beatty, o
uso nem dos holophotes nem do
Washington, 17 (U. P;) — O
Varsovia, 17 ("Correio da Ma- telegrapho sem fio,. mas invésministro da Marinha enviou hoje nhã") — O governo polaco res- tiu esquecido desses..outros re"Não ê,
a Nicarágua mais r.400 marinheipcmdeü ao convite' do governo cursos ide commando.
fundamentudo,
du
acima
afim
de
entrar
em
um pois,
allemão
accftrdo a respeito da expulsão por tal entro os principiqs da tacfium dos dois paizes dos subditos ca naval — pergunta o almirante Thomas —•' que o almirante
do outro.
O presidente da Republica po- chefe primeiro se assegure de
Havana, 17 U. P.) — O mlnistro brasileiro, dr. Arthur de laça acerescentou que acolhia o que as suas ordens foram comGuimarães apresentou os suas convite allemão com grande cn- prehendldas pelas unidades discredenciaes ao presidente Ma-.';
thuslasmo.
. tantes da sua frota, antes ie se
chado, hoje .

A revolução
na Nicarágua

A formidável

Os liberaes apresentam seus
termos de paz ae almirante
>
lâtimer

Os prejuizos do máo tempo
em Los Angeles

Nas vésperas de um accordo
Mais marinheiros americanos sobre expulsão de estrangeiros
para Nicarágua

0 ministro brasileffo em Cuba
entrega suas'credenciaes

ECOS DÂ FRACASSADA REVOLUÇÃO PORTUGUEZA

Lisboa, 17 (U. P.) — Nove
corpos directivos de organismos
econômicos desta capital entregaram ao presidente daVRepuuma
blica,
general. Òarmoria,
mensagem offereòendo-lhe o seu
apoio e felicitando o governo pela
victoria alcançada contra os.revoluclonarlos.
CHEFES REVOLUCIONÁRIOS
REFUGIADOS NA HESPANHA
. Lisboa, 17 (U* P,) — Umytelçgramma de Vigo diz que estão
refugiados ali varios'. revoluclonarios, entre elles os srs. Jayme
Còrtézão e Jayme de Moraes.
Um outro . telegramma, vindo
de 1 Badajoz, diz que. o tenentecoronel Álvaro Lopes conseguiu
entrar ha Hespanha. .
AS EXÉQUIAS DOS SOLPADOS FIEIS A'.LEGALIDADE

ERAM ENVIADOS OE SIQUEIRA CAMPOS...
A policia de Uberaba prendeu um diplomata
-*»»***»*»:.;.•;
estrangeiro e tentou exigir do principe d. Pedro
de Orleans os seus documentos de identidade
O foíspo dioce$ano,á. Antônio Lmíosa,teve
-tíe Intervir energicamente no cáLsO i X
r-rtiVrWWt"
Do . nosso correspondente em
Uberaba' recebemos rionterri; este
sensacional • telegramma:
"
Proseguindo na sua excursão
de estudos, iniciada -éjn."Corumbá
'_ie.co'rrerem
o"Estado'de
e após
Matto Grosso e. o, dé Goyaz, passarái*ji1iontem poi- esta cidade o
príncipe d.' Pedro de Orleans e o
seu secretario, dr..... Mario Baldi;
o.conde dé Bailen, secretario da
embaixada'dã-Hèspáttna no Bra-

Lisboa, 17 (U. P.j —'Reijllzawm-ífíey nòje»|^!,1.;;ç^eái}ífe>>.' em

im-u.—

^í^lo^^B&cp^-fraí^feje-gaiidade mortos» duráiite iJ^iVUlmo movimento.'. revolucionário.
Assistlíam a esse actò de1 piédade o general Carmona, membros
de gabinete e muitosi diplomatas.
GOVERNO
O
A CONCEDER

1
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Complica-se

I

AINDA MAIS A SITUAÇÃO
NA CHINA, SEGUNDO AS
ULTIMAS NOTICIAS
BI

mr

^^H

Tudo indica que as tropas
que:oecupavam Hangchow
estão ein completa retirada

Hfl
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A MANIFESTAÇÃO DOS ACADEMICOS ÀO GENERAL
'
CARMONA'
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Pedro de Orleans, qne por
pouco
victima

não foi tambem
da sanha

dos

policiaes do Uberaba
sil; o padre .Hyppolito, , vigário
gcral dç Corumbá, .e o dr. AlOs
Pereira.
berto -leonardo
illustres itinerantes chegaram aqui
ás 5 horas da tarde, sendo hosipedados pêlo bispo diocesano, d.
•Antônio Lustosa.
A passagem por aqui do illustre membro da ex-casa imperial
"Brasil,
deti' margem a qhe o
do
partido situacionista local, neste
,

momento
orientado
pelos srs.Mello Vianna e,Bernardes,.praRoma, 17 (U. P.) —O Jul- ticasse uma. inqualificável e regaméntp do ex-deputado Zanzibi'ni,,aceusado
violência, somente prode tentativa de assas- pugnante
sinato contra o primeiro minia- pria dos seus patronos. Após a
tro sr. ' Mussolini,
estava chegada, e dt?pois do principe d.
que
marcado para o dia 21 do cor- Pedro ficar no palácio cm "comrente foi adiado até o dia 14 de ¦panhia
do.'bispo V. diocesano, o
março devido a. achar-se enfer-'
mo o general'Sanna,'presidente; conde de Bailen é »o dr: Mario
¦
! do Tribunal, encarregado
'.
' do pro- Baldi voltaram ao centro da d»
. .
cesso. V. i.
fazer
dade para
provisão do
¦—*—

,

A França áesejosa de pagar
á Inglaterra

......

- -

*

¦

iondres, 17 (U. P.) ¦— O sr.
Winston Churchill, ministro ; do
Thesouro, annunciou,na Câmara
dos Communs, hoje, qua a França concordou em pagar seis milhCes de libras pela sua divida
de guerra durante o próximo annó financeiro, sem prejudicar a
ratificação do accordo das dividas pelo -Parlamento.francez.

atirar no espaço coberto pela
cortina de fumo?"
No meio», dessa discussão, as
opiniões sei dividem. .Entretanto,
nos meios technicos nâo se nega
b patriotismo ao commentador,
mas considera-se que elle esta
julgando erroneamente da tapacidade-'dos homens a quem a
Grã-Bretanha, no momento mais
critico da historia da .Rainha dos
Mares, confiou a guarda e contlnuação das glórias de Nelson,
que perigaram um pouco em Colonel, mas se salvaram com brilho has Malvinas e incon testaMalmente na ¦TutlaniUa.

'X
.'_

Campos.
No momento cm
que o bispo
d..I»ustosa foi á cadeira tratar
da libertação dos. seus. hospedes,
uma- i>utra ..escolta, solicitada pelos mesmos .-politicos sííttjticl«jn:s'.do 'tente
tas, sbb o còh'!íiaric,o
'
episcopal
foi
aò
Nilo,
palácio

idêntica
desconsideração,"
partida.dò' «iry.Jíjsé^errçira, «jUe,
cebòu
então

fundava

aqui

o" Partido

Republicano.

'..

, Shanghai, 17 (U.P.) — As ultimas noticias recebldas^a frente fazem acreditar., qu^?%í)', tropas de Sun-Chuan-Fang» partiram precipitadamente de Han:
gchow pela via, férrea com destino ao n-írte. . _
"cônsul"'
b
gerai dós Estados
Unidos informa terem sido alterados. os planos com relação á
attitude que deve adoptar o. seu
paiz em presença dos açontecimentos. O transporte americano
"Chaumont", dlrige»se apressadamente para Shanghai com um
'trézòndestacamento de mil e
tos
fuzileiros,
sendo
esperado
nesse, porto 110 dia 24. Tud.o indica que as forças de JSun-ChuanFang estão ent.. completa retirada.
'.
Shanghai, 11. (U.P.) — De
fonte; fidedigna sabe-se que as
forças ' do general' Sun Chuan
Fang, que operavam eni Ningpo, envolvidas, conseguiram' escapar por mar, embarcando em
tres navios.
Por fontes tambem seguras,
sabe-se que Hangchow caiu e
que d general Sun-Çhuan-Fang
sé esta retirando para o norte.'
Açcrescenta-se: que: elle estábelèceu a sua ultima linha de, defesa em Sunklang, a • quarenta
milhas de Shanghai.
Washington', 17 (U.P.) — Annunciou-se que os -cruzadores
"RIchmond",
"Marblehead''
e
"Cincinatti", levando a bordo 495
"bluejackets", chegaram a Honoluiu para esperar ordens sobre a sua possível partida para-o-Oriente.
-Londres, 17 (U.P.) — O cbrrespondente do "Daily News'' em
Pekin informa que o consultor

juridico do general Chang Tsolin', em uma: e'ntrevista que eoncedeu & imprensa, declarou que
o norto éstâ. prompto a entrar
em accordo com o sul, afim j dè
toda' a Cfiina se unir contra as
estando
potências estrangeiras,
tambem o general desejoso de
rbrir mão'da sua projsctàdá eleição • a presidência, para poder
effectivaró'accordo.
da
SHANGAI,' -; 17 .. (" Correio
Manhã".»,— Os jornaes vêem a
possibilidade! de estar imminente algum-acontecimento que tudo
transforme e receberam muito
bem a noticia de qúe ò Ministerio dos Estrangeiros solicitara do
governo que concedesse- a Ordem- de Mérito ao sr. Mac Murray, pelo fadtò de continuar elle
incentivando-; a continuação da
politica de amizade da America
para cérürá China.
"imprensa
tambem
A mesma
saúda os chinezes pelo moVimento inaugurado por alguns elementos nortistas que, visam fazer um appello junto ao maréchal-Chang Tso-lin e aos. chefes
cantonenses ho sentido da cessação das hostilidades, seguida de
uma-conferência,para um accordo devido á expedição britannica
a Shangal, pois a menos1 qüe as
coisas sojam contornadas cpm
habilidade, vira a guerra com a
envolvendo, enGrã-Bretanha,
Por isto,
tão, todo o mundo.
afim de conter os planos brltannlcos, os mesmos elementos consideram necessário
que • as fa-»
cçBes chlnézas se ontendani. ¦

0 VÔO DOS NORTE-AMERICA
NOS EM TORNO DA
•AMERICA
A esquadrilha deixou o Pera,
devendo descer em Arica
_i)im,yl7 (U.P.) — Os avía:
dores- norte-americanos que realizam o vOo em redor da America, partiram hojo de Ilo eom
destino ao sul, devendo- descer
em Arlca.
Santiago, 17 (U.P.) — Os
aviadores norte-americanos que
estão fazendo o raid de circumnavegação continental, passavam
hoje sobre a cidade de IquiqueSantiago, 11
(U.P.) — Os
aviadores quo realizam o vóo
esta
passaram
pan-npierlcano,
tarde sobre a localidade da To?
¦ -. .*"
iiopilla .
. üfcjüloncs, Chile, 17 (U.P.) 7?
Aterraram, aqui, hoje,, fis 3 ho;
vas da tarde, tres dos aeroplanos do exercito americano, q,ue
vêm tentando o raid de circumnavegação da America do Sul;.'

'
Morreu em, Washington o
;
almirante Vogelgesang
',''

.(Vi

Washington, 17': (U. P.).''—;¦
Falleceu- hoje'nesta: capital'o
contra-almirante CarlT. Vogelgesang, antigo chefe da Missão:
Naval Americana no Brasil.

O consultor juridico do marcchal Chang Tso-lin, sr. Chão
Hslng-po, declarando -que o chefe mandchu não teca- duvidas em
empunhar as suas armas coni os
contra o invasor
cantonenses
estrangeiro, acha que' urfi ponto
de' diffiçuldade é a influencia
dos bolchevistas sobre, os sulistas, mas accrescenta que nem o
norte nem o sul Isoladamente
conseguira, mahter-se contra o
invasor."
1 '.
'
Chão Hslng-po considera uma
próvá de desprendimento em fa-

vor a approximação das facções
em luta o facto di* Cliaiíg Tso-lin
estar disposto a: abrir mão das
suas
ambições prcsldericiates» ;'» '
Genebra, 17 (U. i Pv)' — O. sr» ¦
Chamo ShinCiiu,-delegado'ohU-,
nèz ü Liga das Nações, entregpú
umá nota ao secretario geral,
desse instituto', srV Evío.DrUm'
'
mond, hoje, pedindo a retirada
da ordem britannica para'enviai;,
tropas á'China, declarando' que.
as tropas do seu- paiz são suffli,
cientes para attender' ás neces*»:
sldades locaes e qué :a'presença
'sô
servirá
ide soldados Inglezes'
para complicar a situação.

:'

MAIS 1 VIOLENTO ,-T»tl» IE TERRfl
»mm»^Bm^^maaaa^mm»mm,^^^^mm^m^aaaaawm^ma»^amma»aa^m*aMaaayiaaamiãaãaamaa»mía&^aBmaxaaBB.mB*mBaamm^

«4. lotemidade foi tâo noíavèl
dè veiu
que os
ter
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f": JIOSGOü, 17 (U.?.)\L a estação de Leningrado informa te
fiiográphos registrado! rnn terremoto ;de éf me intensidade e
ter assumido as proporções íé uma catastHphe. 0 phenomeno
do a uma distancia de 7.400 kilometros, segundo se presume,
em KamGhatka
¦

_,'.¦.._.;

O principe d. Pedro e o conde
seguiram rumo de
de Bailen
Franca, contrariadissimos com a
humilhação que sqffreram nesta
cidade. Foi relembrado o facto
òccorrido cm 1888, quando o <*ondc d'Eu visitou está cidade^ e re-¦

nha essa arbitrariedade, simulamdo • que os . itinerantos eram cnviados da columna de Siqueira

-

'¦•¦•ii
¦..iyyr-:-;,

afim de exigir do príncipe d.
Pedro
os
seus idocumentos...d.<!
Isso só não se den
identidade.
devido á attitude enérgica do pidre: Eduardo, : que exprobou ,os
policiaes á'entrada-do palácio.

brando a liberdade, depois dc
enérgica intervenção do bispo diocésaho. . ^
Está verificado que a prisão
dos dois illustres excursionistas
foi exigida pelos politicos ao dclegado' regional, pois lhes convi-

I

|^^J^H______^_89__^^^H

Lisboa,. »17. (A. -,A.), — Não
obstante • os'recentes açontecimentos revolucionários, afílancase que o . governo . continua disposto a conceder, no próximo ,ilia
28 de maio, largo indulto a presos de diversas categorias.

Foi adiado o julgamento de
Zanzibini

f*

i

DISPUTO
INDULTOS

Lisboa, 17 (A. A.) — Acaba
a, annunciada
realizar-se
de
da classe
grande manifestação
acadêmica áo presidente dá Republica, general Carmona, e ao
governo.
i Na manifestação, tomaram parte estudantes de Lisboa, Porto e
Coimbra. Os manifestantes foram recebidos pelo ohefe do Estado e todos os ministros, no
sendo,
do' Coflgresso,
palácio
nessa oceasião, lida enthusiastica e patriótica mensagem dé sau•
dação.'
V
_
Agradecendo
a
homenagem
que lhe prestavam os éstudantes o general Carmona pronunciou eloqüente discurso, no qual
fez o elogio da mocidade portu«ueza, manifestando a. satisfação
, com que recebia o testemunho
dó applauso dòs corações moços
de Portugal â obra saheadora e
de revigoração das energias nacionaes que procura realizar.

mamatmmmawam^immmÊtmjm
" "" *
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combustível rnecessario para
a
continuação
da
viagem,
hoje,
depois ,de tere_m; estado na Repartição dós Telegraphos, onde
redigiram alguns
telegrammas.
No regresso para ò palácio do
bispado foram os dois detidos pela policia, a mando do delegado
regional, sendo os dois -illustres
hospedes conduzidos para a cádeia, onde, ficaram—pretos, .nãp
obstante declinarem- sua qualidade
de excursionistas,' sendo que um.
representante .diplomático estran;
;'-! ': ;- ''
geiro._-.;;
,''.'¦'•-''-.-''!V
'presidio:
Íi«N<f
passaram os doissendo.
pelas maiores humilhações,
"sô.
Ijeco».
despidos e. revistados,

;n os opparéllíos siscujos* effeitos devem
deve ter-seífodte
;iias ilhas Kural o

¦ it
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A ESQUISITA SITUAÇÃO
DO SR. OLAVO EGYDIO

no Einde

A Justiça subiu de preço —
jiiiuiiiriiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii
¦ A-taxa
judiciaria—lio redos monopólios — _üiy.ç$so j__yçu&7^
inancas alarmantes —
fimeii
Deram os jorttaes-esta.nçticta:
Para que o Brasil reallse "Fernando
Vcllêz,'passando çelo
y )us esplendidos destinos. largq_ dc Santa
Rita,, viu á

17-'

policia i is thnts

De São Paulo

'"

. 'Assim como nolRio o situacloplsmo procura impedir, por
todos os meios, "a victoria eleitoral do sr. Irineu Machado, em
São Paulo, o indesejável, o cidaporta dão ranoorosamente alvejado peda firma Fagundes, Barbosa _r lo P. R. P. é o sr. Marrey Ju*'..',.. ^(Carlos.ãa Mata)
Cm.,jijm cofre..*de'.áço.:.eoraò lhe nior. Expllca-se.^Trata-se de um
.dé preço. parecesse coisaj-pqrtatil, aprovei- homem de acção, dotado de vaA justiça subiu "como
o fel- tando ¦ um momento de ' descuido rias e excellentes qualidades paTambem está cara,
dos empregados do;armazém,
"pondo com ra as lutas políticas, demonstraFoi
ó'Congresjão e o toucinho.
a maior naturalirlade,
em das sufficlentemente durante a
so do Estado que lhe elevou a
provd .o vigor dos seus biceps ultima sessão legislativa.
Por
tarifa, creando uma- renda de magníficos, ergueu-o,
pbl-o sobre mais de uma vez, aquelle repre. que possa tirar o dinheiro ne- a cabeça c ia já no canto
da rua
oessario • para o pagamento do dos Ourives, com o objecto rou- sentante da opposição oecupou
a tribuna da Camara, para comsubsidio de senadores e depu- bado, 'quando for preso.
','¦(.
O cofre pesava nada menos de bater os projectos governamentados. .
taes. E' possível que os antigos
Para,, se requerer no. Fórum cento é vinte kilos 1!"
Crnnq^ se ,vê a noticia é interes- e Intolerantes chefes houvessem
Cível, ou no * Fórum ..Criminal,
'Justiça," bas- sante,. ¦ e -de• .haturepa o resvalar
perdoado-ao sr. Marrey aquelou no Tribunal,'dé
"elle
"éstampllhá
de trezen- das notas .policiaes para. ás se- Ias terríveis investidas, se
Ipva uma
cções de sport.
não passasse a constituir um
tos .réis'. Hoje, ,porém, o requoCento £ vinte kilosf
dos mais fortes elementos do
rlmento custa, de sello, dois mil
Um
ladrão
levanta,
sósique
' réis; •. '
nho, um peso. tão grande, deve Partido Democrático. Diga-se,
Ora, o ideai da justiça, nas de- ser admirado como um. ladrão dc porém, de passagem, que o caso do .sr. Marrey põe em relêmooracias, ,ê o seu barateamen- muita força.
. to, para que fique ao alcance de ( Os homens 'ialevantam, habitual- vo o plttoresco modus vivxidi
8o kilos, c isso, dos politicos paulistas.
todos. Deviam até ser isentas de mente, dc 6o
seja dito- de- passagem, e)n coiidiO sr. Marrey Júnior abandoqualquer taxa as petições das
ções normaes dc nervos, sem o nou o P.-R. P. com o sr."01apartes aos magistrados, quando receio
de um
se tratasse- de» viuvas pobros, ou de um estejapega! da populaça vo Egydio, importa dizer, por
preso! da policia.
menores, desamparados e detenAs/m posto, o feilo de Fenian- ser solidário com o chefe e amitos sem. recursos.
do Vcilcs merece um registro es- go. .Emquanto o sr. Olavo .perE dizer-se que a justiça 6. emp pecialissimo, além de conceder-lhe manece no seio da agremiação
voe pagar os esbanjamentos do úm titulo, pouco banal, entre as que o maltratou, o sr. Marrey
Congresso! E' delia que vão sair hostes dos, prosaicos meliantes, tal rompe definitivamente, passando
: òs subsídios dós lycurgulnhos, o de "campeão do.peso pesado" a militar em partido adverso.
O sr. Olavo, que era membro
ou os - quarenta contos para a dà gaHitnagcni carioca.,
•O mais interessante, porém, foi da commissão directora e depusubvenção á Sooledade • de Cona scena -que se
na d_elçga- tado federal, :conformou-se em
, certos Symphoniéos, ou o dlnhel- cia, onde Velles passou
appareceu,'-segui- absoluto com a posição equivoca
ro para a aoquisição de blblto- do de
quatro guardas.
lhe deram. Os companheitheças:* particulares, ou os mil e
O homem, deante do delegado, que
"contos
para o és- estava, positii/aincnte, aborrecido: ros* declararam «qúe o ex-podequatrõoontos
culptor do,, monumento do Ypi- Teve que ^Confessar o crime, ac- roso chefe, por motivo de saude,
cresçentando, embora, que roubara não' volta á Camara Federal, flranga.".. ,".'...*.-.
,
„ O, governo instituiu ha tempos para, com o produeto do roubo cando no Senado estadual.
Vivem assim esses homens, que
á taxa Judiciaria, especialmente comprar uma passagem que lhe
destinada á constrúação do pa- garantisse a volta a São Paulo, se ufanam de praticar a bõa
laolo ãa Justiça. Dessa fonte jft onde reside, e, onde, naturalmen- doutrina política; vivem bem, se-*'*íor&m vehloulados, para o The- te, terá feito façanhas de maior' gundo parece, porque não deixani transparecer signaes de dessouro, alguns milhares de con- força.i
Af firmou,, além disso, na sua
gosto ou constrangimento. O sr.
tos. E o palácio da Justiça, cuja
gyrki brasilica, qüe fora seguro,
pedra fundamental foi lançada apenas pelo muito geso(que Iràsia,. Olavo Egydio, depois de não ter
ha cinco annos e devera ficar concluindo, certo, dahi, que, em correspondido âs inequivocas proconcluído por oceasião do cen- geral, os pesos mais \ difficeis dc vas de estima e solidariedade
tenárlo da.. Independência, não carregar, iião são os da matéria, do sr. Marrey, irá tranqullla e
passou até, agórá dos alicerces. senão os da fatalidade o» má resignadamente para a chocadeiOnde pára então o dinheiro ar- estrella. Moslrou aos presentes os ra do Senado estadual, conforI reoadado? Em que ésoaninhos se biceps respeitáveis, sorriu, aviarei- mando-se com tudo, acceitando,
lo"e. Pediu aos. ;da:policia i,m sem discutir, a posição subalterescondem esses milhares de conpouco.. de.,gmro.fifáde..,Íara ai.sita. lia »que-lhe dão e confessandotOB? i.ii... -," .'
i
louca, aventura.
,-.-. ;¦;..;
»Entrados serventuários ou au— Geiierosidade?.-pergunta o se ilicitamente solidário com as
xlllares da justiça, contam-se os delegado. I. por que? Belo sim- perseguições mesquinhas, com a
avaliadores commerciaes, de no- pies fàcto dç ser,' iiocê, um Ho- campanha desleal, com as mysmeaçãó.dà respectiva junta. São meni capas' de' carteg. d dobrit tifiçações indecentes preparadas
',." especialmente para obstar a vicerca de quarenta e cinco. Mas do' que outros carregam?
—, H' que se eu
isso,
lar- ctoria limpa de seu antigo comha ainda, pára as avaliações
juJjs
'panheiro,
""curiosos 't, mudea o infelis,
*
daquelle que se sacrifm...díolaes", ps simples
¦
—Diga,,
tnuque,
campeãodo
"amadores",
ficou por elle, rompendo com os
ttiX;
como.aquelles.
autoridade, diga..'i
embustes de uma partido rotineii lhes chamam. Diremos melhor loriiaa
'—
Foi... foi... foi num mo- ro e incapaz de grandes surtos,
¦
que são chefes de família que, mento dc
fyaqu.sa.:.(
premidos .* pela necessidade, re- . Pará que P(tri_ui_o Vellçs não no terreno das Idéas.
E' a observação que todos facorrem'-a» esse officio, para fazer mude o Pão de Assucar. para loalf}unsr"blBcates"i'0 certo é que gar .mais impróprio, o delegado' zetp, a propósito do^ empenho
para todos' ha Serviço, — para mandou-o por no xadres,. devolr com que o situacionismo tenta
uns, maio, e para outros, menos. vendo á firma roubada, o cofre annullar os esforços de um dos
v, mais lídimos candidatos do povo.
Todos vívèm, jins contando cpm C«l fllIMfão. <:•".'•
Não se comprehende porque o
a • proteeüão.idé «juizes,- outros
":
"-'•'-'¦•^
"'¦'
'ésWK-ãeÈi; e outros ainPUC" sr.' Olavo Egydio, homem rico,
;'"
cóm a de
que não precisa.de um subsidio
da, com a de. advogados .*"A;Pro--i:
industria original,. parlamenta»,--'se-ireslgna^a essa"
qür'ád.c^íti]'dã'!Fa!!èlida tehi tam-'
vergonhosa
subalterhtdade
no
beni ós seus. protegidos, para a
H' deveras original a industria seio do partido que o enxota, em.
avaliação em inventários.
Pois bem.' .Que havia de lem chineza que prepara ."homens- bora se saiba que o P. R. P.
exhibiçào
cm sempre foi um sacco de gatos.
animaes" para
brar ao governo? Supprlmlr circos. '
esses-logares, llrar o pãò.a to'Muito commum ., por exemplo, Parece que, por isso mesmo que
o facto escandaliza, a sympathia
dos esses chefes dé familia, para a preparação do " homem-cão ".
dal-o üiUcamento a alguns afitechnico
ad-lwc prende ò. pa- em torno da candidatura Marrey
O
lhados. Ficou assim creado o ciente' por vários dias "c, descan; Júnior toma grandes proporções.
*
Monopólio de um serviço "duzia
judl- sado' o indivíduo, com todas as re" E' uma lição de moral, não só
"proveito.de
de
moral
politica, mas de moral
c|al, em
mela
gras ila arte e a mais escrupulosa
antisepsia arranca do-paciente um sob» todos os pontos dè vista.
e
e com prejuízo, para as- partes
'•'
pedalo dá pelle,'applicatido cm"sc- Pensavam muitos.que o sr. Olaos interesses da justiça. guida spbrsjo* íodal ..operado um vo Egydio, • corrido da agremiatrataEmquanto o Congresso
fragmento de pelle de cachorro,
gão de que foi, .por dilatados anva do monopólio dos avaliadores,
Cerca 4e tres,mezes depois, sa- nós, chefe acatado e adulado, tea Camara Municipal tratava do rada a ferida,
idâ-se-a-transformonopólio do leite, a favor de mação. do homem .normal- num* ria ao menos a fácil nobreza de
"nel!o.de
flcap.iííieutro, o que não poderá
com
realizaria
uma empíesa qúe
bellissimo
cão-. ...
fazer, desde que continue a ser
elle "ulrí lucro liquido annual de
chefe do P.- R. P.;.
quatro mil contos.
Não ha duas opiniões.
PórqUé a Cantara Municipal
. não applica melhor os dlnhelros
IJ.IIIIIIIIII1IIIHIHIII1IIIIM1..I .1 -. ii.* . . . ...!que arrecada através de lmrtostos pesadíssimos!
Ã Sxémplo do Congresso, ella
Em trem especial que partiu
os desbaratai autorizando, por da estação da Leopoldina ás 2 | S6 na Casa G0NTH1ER §
"adquirir
e
26 da tarde, subiu, para Pe- 5 45|47, R. Luiz do Camões |
exemplo, o prefeito a
tropolis, hontem, acompanhado
"Washington | Empresta o VALOR REAL |
, terras do Jaraguâ, para forma de
sua família, o sr.
llllllillllllllllllllllltlllllHlilllIllflllll'!"!»»!'»!"»»»!7
çâo' dó uih dispensável logradou-*- Luis, presidente da Republica.
(l6023)
ro publico, como se pudessem
Aguardavam a chegada do chefo
de
Estado
naquella
estação,
: prestar-se a tal coisa os terrenos'que ficam a uma distancia, todo o ministério, o prefeito do
Districto .Federal, o chefe de podo centro da cidade,, âe mais de licia da capital,,
o-vlce-presldonte
minutos
de
automóvel
do Senado Federal;, altas autoriquarenta
-civis
dades
e
militares,-"grande
Por que não comprou, para esse
dé serthóras, represeh. fim, de proferenoia, o Bosque da numero
tantes da Imprensa o massa poBaudé?
¦ ¦* *
pular. . «_'?¦
A Camara já cogitou de crear
Uma companhia do 3" regimenIim. departamento artístico, para to de infantaria/prestou as honO director de • Saude Publica
estimular o gosto do publico pe- raa de estylo em frente A esta- enviou, hontem, âs dependências
focando, durante o embair- do
ção,
Departamento a seguinte
las bellas artes. C°Sltou tam- que, varias bandas ile musica.
circular: .:
bem de organizar uma banda de
"Para
Ao chegar á Leopoldina o aumaior efílcienela dos
musica. Mas «ão tratou até hoje tomoyel • presidencial, foi o . sr. serviços recommendo que, nos dias
Luis
alvo
de.
Washington
manide ponto facultativo, ou naquelde formar-umaaguarda, muniei(estações de sympathia por par- les em que o governo mandar
pai, para zelar pelo fiel .cumpri- te do povo que ali se encontrava.
suspender o expediente nas* remento de suas leis.
A' sra.. Washington Luis e A partições publicas, sejam destaPor outro lado, » a Prefeitura senhorita 'Marlii, filha dó preál- cados, por tabellas de plantões,
. cruza os braços, indlfíerente.aos dente, foram nffórecldos muftoh previamente organizadas, um ou
mais funccionarios que se enclamores públicos . contra a To- ramalho tes de flOres .naturaes.
Seguiram, tambem, no especial carreguem de attender ao movilephonlcá e a Light. A primeira, que conduziu o chefe da nação mento eventual e urgente das.reamparada por plstolões da advo- a Petropolis, os membros da sua feridas repartições, durante ás
ficando subcacla administrativa, prepara-se casa militar que regressaram â horas do expediente,
noite á eata capital»e ó major entendido que, nos serviços de
para obter revisão de seua con- Barbosa Gonçiilves, official 8e natureza inadiável ou urgente,
*
tratos, afim de augmentar'nindr. gabinete da presidência, • que vae como naquelles em que se tenha
mais i o. aluguel dos upparclliou, servir efíectlvanutite 'permnncnno palácio de attender ao publico, os funcçlonarlos não poderão gozar das
â. semelhança da empresa conge- Rio Nepro, «.urante a
regalias do ponto facultativo,
do
Sr.
Washltfgton
Lüls-ha
cia
nere da Bahia. Quanto á com- cidade
exeroendo suas'funeções como se
^errjjipn,.,
;.-..,«,.;
.„,
fosse dia Àitll."^
panhia canadense,-, nãp fornece, ft
_
.Y população os bondes necessários
ao trafego, o,,ao contrario, com
o apoio da Prefeitura, prpçpra -reduzir-lhes o número, sob o
pretexto de não« dispor de força
sufficiente, em conseqüência da
Por aviso de hontem, o minisprolongada estiagem, que illtnltro da Justiça communicou ao
imiu a potência hydraullca tlc
n'A XOBBíl EIPPBIi
do Exterior ter designado" o dr.
Ulysses Vianna para representar
suas turbinas, quando a verdade
t»7, Ouildor, -fie
ó Braail na Conferência Internaé que a Light está soffrendo, em ,
.*
16B28I cloiKil da Imprensa Medica,
a
"abril
relação aos seus encargos np
reunir-se em Paris em
proximo, sob os-auspícios da Assocapitai, as conseqüências do conclation de la .Presse Medicai?
trato de fornecimento d(S "forçlí
Française"'.
& Companhia Paulista,, para electrlficação da Unha de Jundlahy
a Cátopinás.'
HáVbiutroS.a^psotoiJ .da BltüaBantiaop,..il.iV. P.) 4n-.Fof
ção iem S. Paulo que estão, a designado pára conselheiro IrtteWashington, II (ü. P.) — O.
pedir cornnientarios. Mas .bas- rlno.dá èptbaixada dò ChVo no presidente Coolidge nomeou os srs.
Brasil
Vidal,.seno
sr.
Bertrand.
tam os que ahi floam levemente
dó ampliada á llóènça do tltílar William Castle. Júnior e Francis
esboçados pára patentear' a orise effectivo. sc. Manoel Blaiiohl, White para os cargos de sub-seoretarlos do Estado, em substi¦
protelfórme que estamos soffren- para dois mezes,.
tuição dos srs. Lelnnd Harrison
do: crise' econômica, crise' finane Butler. Wright, que foram norespectivamente. minismeados 'Suèclá
celra, crise de' çíiíácterTcrise de
-na. Hungria.
'**) e
moral e, aclma^é.tUaó, crise ile se empregoSipára:afllhado»}''flttn- troÉ na
m» **-*
governo. ..Sente-se ol acephalin cclopami-se . negociatas- e triifina administração. Náo,ha1 uma canelas, . .-.
'segura, "intelligente,
Não" temos eleições, estando dé
orientação"
- superlór,ia' guiar os destinos.*de faoto ao.oildò o .voto popular.
S. Pàulp, garantindo slmulta- N^o é opovó que se pronuncia
Anporo, 17 (U. -P.) — Apezarneámènto.á' collcòtjvldade o bem para a escolha
de' seus replreseii*
"ê.
da não ratificação
do tratado de
estaria ;íí]4e,pHiá .tçw7a.Í.Çelto.'Àu- tantes:
.ümaõiyiéaíchla. qúV Lausnnne" por "parte dos"E8tadôs
gmeíitam-?fl,'.,.03 impostos*, .'ave domina, tautocráfleamonte,. ¦ éter-.- Unldos/o ministro desse paiz na
tornam á vtdff mais: iliffiçlí ainda nizando-se no poder, -o. .dispondo Turquia; sr. Bristol assignou
capital hontem um novo
para todaii aS;'elââèêã!"é3"bahjaWi- a seu' tálánte do. todos ós'or-; ihesta
accordo commercial sobre a base
se ob dlnhelros públicos; criam- gãos da soberania do Kstado.
d« nação mais favorecida- . .

Uma circular
delegados ciisiri__iliLi_.&

EMPENHAR?

X*
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"^J»rt«^«nte de Paso de los
.JXIbnes, "na. «Republica Argentins,
"Viagem
*stft de
para esta capi"tenente de cavallaria Hei-,
C5M.;e6$5_« cmtrtüftiatl-» «làtrss 3-il, *
imstrti«ai-i!s. q**í;48íi"*8Sti,-»anniswn. ^torifenaes Conçalves que, com"pelo "marechal Isidosec- oüssr?«a^i»&, cjtówpríistiivife JSsiinteir»- C80ij*-sti5swsi»'ep «SJjfe * ^s>- mtssionaão
dos* <*s tWisiiswsíicHs: »>k- íSiiè^riMau t-o Dias Xopes, vem tratar com
¦duas -altas patentes do Exercito,
ac vcisa». caís-»-í»,,,*
4_ eeísa ctestsàJsr íísmim J-míiís*- »a :pacificaç5o dn -paiz.
da* ais, *sjig3«íi*BS i*riSt!S«sr«(«-«;
C tenente Heitor Monaes.Goh^ — J^Sa ^^««ÍUíÍS * «*Stítl»t»»"íiS
do* cootei» jan^ati tgtH-fri-ia„s *a»a!im' ¦....!¦<-•*., no que se âlz, trfts uma
% necssgsri*. ioítui». a*«a« -te isb "proposta, «ssignada pelo maréevitar-- qjwinjiíí-!-. *it if*sttm» ir^k Uiif«>s íhtíl âft "revolução, expondo o
elfátocae»».
2*—A-s-J^wtHSiaifcsiiJi»*».*, nríh «pensamento dos elementos em
a_t»3t ifestass*. *3is »-5i8ií»i"»íi»íáii*«9it«tes JarmRS 3-ara so tratar de um
dais torstisí. mus* t«piítt»v>t«i«aKi -iflifti «eeordo, em beneficio da paz.
s«?«jfis* eieiltostwis;. ^!j>.«íssíSí»o -sss ífíss ToSas militares corre, com
p-âsiíi«is »sjifíP-íi5ws* >i?i- tnütiasi-j^ti
Insistência que o accordo está
ÇDMAl-fHM-HMk, ^-st-íihíiíâetnilo
a**a**^ss»<Jri33r.'«i*.ííí«i««t**i* s. n.io negociado o que a elle não
=sà« «strarihos alguns ex-repregortaòs-ss..
*!> —
Q^i àsí^-ssm;. ^ssm »^ asentantes io iRio Grande do Stil,
comiaisBi-riois? àfess-nuaTt^js, ^«rw»rcerãfe »tlS*^«S^BS;iiSc»St*U-i8ètrtfi«), T» í-rjnBt^JSO.1'

O sr. Corioiano de Góes, cliiefe;
de policiai, dirigiu, a. seguinte* cil*-cular a todos os delegailoa* desta*
capital:
*-Nas eleições*
quo se devem
realizar a 24 do corrente meas*
nesta capital, pariu. es«ailha« de
deputados- federaes- e de um, s*nador, cumpre-vos guar«i_r7 _i
maior imparcialidade, de modo
que seja assegurada, ao* eleitores, perfeita e ampla. Mtertiade*
de votoChamo a vossa. atten$ã<t par*
o que dispõe o art. TS, «io* ds«i.
n«. 11.1326, de 10 de novembro de»
1926, que considera constrangia
mento illegal, aalott <_ coso iie
fiaírrtmte delicto, a prisão ott d«itençâo pessoal de membros, t&ts*
mesas eleitoraes, desiíe que ester^
jam constitiddas, até a. :•.»».*:-i»:»«ção dos trabalhos, bem assi-.ü. *i
prisão ou deten»çâo pes-wat do
eleitor, desile cinco dias antes,
atê cinco dias depoia da. elei<sSQ.
Se, durante o prtx^sso eleitoral,
a manutenção da ordem iml.;:••»
exigir qualquer ::».¦»<::i'..?uto ete
força, dentro do vosso districto»
de fôrma netwssaria; e ursente*
cumpre-vos acompanhar e; dirigir
as diligencias, que correrão sob
vossa immediata. responsabilltla.?*
de, e das quaes. devei* scientjíl»^
car-me imnisdiaUmeute.
Reicommendo-vos; ainda, que,
com sereniiiade e energia^ tomeis
as medidas preventlvas> *ui»-» s*t
tornarem* precisasv curaprSl<lo>
vos, se a ordem. ptütUc» Sc- peic-*
turbada e se os deUctos* fowm
perpetrados, proceder dé accorite
com a lei, i»-i:•*». apurar, com- tudo
rigor, a responsabilidade dos ctuV
pados, sejam elles quaes íoremv,
Fica. desta, fôrma, hera- pateu-*
teado o empenho decidido do>*s»*verno, no sentido da garantir: o
exercicio do direito de voto- av>
pleito eteitoral prestas * ferir-»»!»
evidinciando-se, egualmente, q,u«s
esse mesmo empenho suhsistft in»
to-cante _. ordem publica» que i^rA
mantida a todo transe e com te
maior energia, caao so£C-t_am«í-íi
leve alteração..
Espero, assim. q.ue desetupernhareis, com absoluta isençSor ¦*:'.
animo, et^as. delicadas attrihuições, que sabeceis cumprir o vosso dever,, seguindo eatóctamente:
a orientação que vos 4 dada. nesta circular

tOBtU; ifer »59í5fSt' <*¥»? »*. »-3í8fi. «SI^O »SM30EIRA CJtMPOS ATACOU
s»a. i^eifc^i^^-jioBi^^^watr^-te»»^
itSOATRO LOCAUDADES
oníter bala», psKçtaweís»» Jdn 4twdftm.
EM GOYAZ
¦tó— QBMgM. -tssser^SBfe íjne
'Ste "-.«ÍJÍWvig*«_«= ^SSS^Sf ítífelW*3Poi ^üblltado em S. Paulo,
raess ifeve-wj asse- »5»»»iwi«jniM;da, •plílt» ""O Combate", o seguinte
iiW'niiittiMnmiiy«ai.qfe'>8M>ft -mis,
ao- gttísttíí--;. ií*» <a»ífti ^* í**5i-*fc>. talegTftttima sxpedião de TJbera¦? *s* <iSi»_s--âI_s anwitllls^ -WiTio Sia 15 deste mez:
-Pessoas chegadas de Goyaz
pe/rc-jr-SíêSs*. % c*s4sii?c, ^isgpsscioryuBte* *s* «ass^^i **!<:< .-.r*.-,.^.
SP'-—-!fa-S?P*l»«*«»«r^«iSrI«*is -ilffe =*e- Informam que Siqueira Campos,
essfes» rar* «s^Pi*msi-mSli»is::íjgría- -_. frente âe 150 homens, atacou
»*suct«sslviimente Palmeiras, PoupantcRtes*..
í? r~ tts* -»»*eaiíftvw»_5 »»j*te «e ü«- *o Alto, Ta"vares e Pires do Rio,
rigirem-. »tea ss»ss^3(S: ^Mwna*s --Slei- leotiranao tributos de
guerra, arsmãO" uns rs>^i«>»T«i»fe :^iiia«-_s*.iws
r*,--liilnn.lo dinheiro das reparti^5» iniblicas, cortando as oomw* —• -te!* ftsw»' «_pjrM___ 3«J% ¦munitiaçSes e incenaiando pon-11'-v,-:
•
ii.*»-.
as? «s^s*
^üseutíto ^ast
-Bm 3>lrw 8o Rio houve raS4US.0SSÍWfe.áe*^^««fecste^v9í5ÍTlà t«.
60 praças do
pito oomhate com
dft» dfec ^L dSr £fs*-*ti!*tíí*«R.
a?*» —- -te» «ÍM*»-» __h_ -»m_aj ** *St«üh6o da -policia de Minas,
"pelo
elettoiEfWft. t_MMhi lk -5i53^»"tisi^ti .'¦;>:.¦:.!*»;'*
major Edmundo
tfeSS- PÍ-liStò-ttW-S' «iSíSs ^líüSí*, JjtR)
5*ry, . .r*>iião Miguel e tenentes
po«ierf**r MsasRSft-. »3È*w«?ssa, ífis *atori-ss-iets emas,, qam. * qa-anatai- ÍJufrlno e Coutinho. Os revoiutionarlos retiraram-se dahi, ançãtt-ôSteaBáSn»,.
19P* —^4^Q»89!»í-»*ift»-»tWwai!S • tes fta ohegaía de tuna força da
stJtariía-». t_i_* »i_¥S«w«! •* **3»t-«ií*ti*s««fe
»S. Pupilo.
d* c-Kre** nSSii 5-sjtwittMiS-) íi*te policia âe
Tomando o rumb da fronteira
nenijuja-Egíw^i^viígpRis^i; jata
laesmass (« UiiStitft*iSt^*> * -iStssôTwcr- âe Mlntts, :». oólumna Siqueira
s<* qítf^94tSSrcíJi8i»«eíf5ro-*9. 3fe- -Campos -alcançou Soledade, a. dez
poiS,. ifites il^ieiWiíriSS; iíêíísfs * *So i.:-...i.is 9a cidade mineira de PaSeitóO-j QJ>Sii.«!<SÍ«ÍSlis 'JSWIlSto .«s »**stltanMB? «MB- -^»>íí>i»dt* «sm **. :w«sa*Ui, cujos habitantes estão
ejKíçia. qjtsr *. ^Wisiçto. 3tSt*MJ«i«r. alarmados.
"Em
Goyas alnfla lia outro gru3» revolucionário operando no
Parece
município de Bomfim.
tine "íBte »se dirigiu para For^nesa.'"

ettíttwáMiiainiiii

Our cs*Ete: »*«s»!«i *. -4*1» Visite,
ntrs-»% * dJs_ «wr». •<)-«» 5èSd *ife «a*irreíHiTagau»:. »'.-.» C-..,-S.>«»;.'M?!f.T>i;-..
ridB-tSS* o.:r;*,*:t»('ittóf* •«(> 3« Iftggii3$c
3?ii*!i«HRQ_vaàtKi*i
|q-mt_b
»s_8*, ssísftsisas *Sjt«» -SBtria.
-osBfc QtBí,,
tr*nssi.5«wfe n«es ;»aw» *íi>"hsánq$ií» pmt"*i iftnfe as-ííssswir •H
nlteip*.: oiaa.q^qi^BBSte»»*!?^!!»^
oas» ««MnKrifeMK *o iWtrtm» «a
QS^^!: Ute sSd. »?-S »*«nBttilllSS ÍJ**
atin__r. ^3»..lÍÍt»«B!V.?|«i3Siti:5íe»*>Ítt»aMwefc ussí* ffe*»s?isi«>i5«: 5!e »«}««>artsei.» ,ft» Ílttó8»««l*te, q*n»ft *»i 5_-tir
Co*»?** vieisfe, i»! s?i(«t*'ifõi %
ítfttieja. *iíw**j!«!riT»i »iíiwi jõfricínl
"«niiCíSlo *
qtl* 6M_M_ a»«í«««iBi»ír«e
peito cem». "-f.v.-íi. >v*3» ;i«iin» flo
casinof do* «tjísíti»;: J^íSta, Sé »*
nas»* «MHM. -snisNíp <*ü9»i«n-«ií»*te, »ite
umat. EtSBS!*«»1¥!íe»^Sl*tS>* ^(Wl*«S* Se
puttítskxt^.iseiíiiiíWBsji^^
tru- litn* iÚ9i!3*«--Sítt«.
SS_£tí-s.. i^stól «swétt *. %at?s«iRa
nus r«>.-* jgjijiAiifljíiiA -v ;ís,-. dr ««iritíS-SS
3S_5_r* í**i «SRrtAft «íjsse, -* -»itspiniSt»

Ç»a í

Uma circular a respeito do
director do Departamento

!Farías e tirais
|

PARI WDOS OS CDUEGIBS

O representante do Brasil na
Conferência Internacional
da Imprensa Medica

»«««e mãe

i?ubat». aMtM-Mi

»asst?í«tWf^») -ítóm *
nnnjtteiite
ocienttsaSt»» kise (Qi-mit «a?«r -imPriatte. assfe cafsiwífsítiífliíirir*, "Am*.
CimiSMéiSS-l. «»*UÍ<ÍilB-

tiífe. B^R-« «ÍIWRSiiBiíft! '-jj» JflijmificMãn_ * djiyesf**
t«K

Quem. amou a Oucr:.t e *i Vár,
E, nelles, foi grande e Stttfs.
Diz o Zé Povo — aó mesmoFantasiado de ílort:-...

COMO SERÁ Ô PONTO FACULTATIVO NA SAUDE PUBLICA

pm (to

que m^mm
São Pauto, Hi" CDÕ- corrssp«i-iidente>~ — "Tal qual o õusulista", é o titulo de um. tupico pu«blicado pela *Folha da. Manttfit
de hoje, onde estabelece a antt*Iogia entre um* conto ife :*.•.•.•¦•-.do de Assis, em quo o- ::tc-i_tsw
começa pedindo uma, exnrhita-t-*
cia para acabar satiaS>2ai»£«-s<t
com cinco mil réis, e q dlrectatt
de am matutino carioca que»-tr*>
tou com o governo d» »SSo- Pauto
uma série de artigos sobre* o* Ot*«
stituto do Café e outro» a-ssum*ptos.
Terminada a publicação, na. cccasião do ajuste de contas o- jornalista exigiu, trinta contusv Q
governo relutou e foi. deaesmSit
o preço atê* ticar em oito cantos, cujo pagamento- foi autori?zado pela requiziçSÓ n.. 1..72S.

O

"Highland

Rover" «m
viagem para*
Aires

Vindo de Londres e> escslasí p«*Ios partos costumeiros chegou,
hontem. ao Rio o "iH!fjh.anvÍ
Rover", cujas condlçae* sanitarias foram verificadas boias Qt-l>
medico da Sauü»; nue proceiteú. i
visita regulamentar-..
O navio brtfenmco traaspojEtoit
para esta capital poucos p»*s»sfcgeiros e tambem poucos* tsaulu-t
em transito para os portos da
Rio da Prata.

litar^s»,-ás. »a»w«sáiSift -«a? *j»«3«>ajulitfií»d* r^etsRíws; ^Si»» is^Kíejwn^ea» 4. aniMti <* »iè i*lfe *^ti»!6lpliwn.
^_j_ vis$fe *, v-!tr SM»»! -ptiti.i««íor * iMngHMt »«*»*-!?. -**& »í*'mpiwfe í* tti._5ws-*»swi*»Si ^tomosas,
do* Qftl-síJí»; <fte 3t»_Si >-Iíiií!* ÍJa
«Utem»in_*i «> »Ste 4*r^»iitiWi, ia
criasSt*. (Si- ffta***«il«>«a*i <% «ittn*í«*-sr- 3|ufti casíi* io
jjngçw, df*.tp^.
iSseesltíB,
«SSÍlte. -i«ptiRiõ8fis
espr^^es «ÜSs* lç*w. «^«fSSiOiiío wss«s
«__An_9MHtBR >3iè-<lM«B»à*>MS ^hil *
ctitiniuaMe» cess«fe ans-s «»n*es
iJui-s&así;
B*os.. Qwiin-^tf»-*-. *% íjwesii iiwtsriwfc «ms*sãSs»a_*«s*i "ís**»»» *BJe
¦wte* itiRym-. >4««t«iSissíi_5.
MB^,nr^,íl»jsift^-;»(iãs^irtt.l*iil,.
2». òs». ^s»/aéB_!*«m«^»>,-wsmía
*as*PSií nsf*» tt»*, ^síUHt-jso *> "^nsnt«a*«'_j-£Q9_t íSçsíiiíwiStv. íio-m "4im
la&ulaMWitta, arlSFi^ssta iSlsrí-BKiçÍBs
ims»_ta*tTo**= «%*• tw-üt Mei. *. «ie
P»4ns9ef*i csnm uüiwsss *se-«se-»«>mat-ut- Q?«*«*w>£34«ft» «Sto í» QH_M
nw«*»» *feQi»»-«iBjiri«ti líj-as,»__ poite ssr- <^»swi3-i*5»È3íâío "?*«• '««n-.w>i.
SlSs * l-JS* gfl*»*!-!!»! a* Ijia -íto
Qíwwwsâ**' -fe» ^eBr*l«» Í35si.
Tb. o?*2aS5 01*1 % 4k iggsinto* a^e
" Resist-íis'.!- ;*?f ü.r«._11aTl(i
Hi*<*»»»^«rt»i.: tWtW-fc
<58»Sr«líiiW!icào
do re-sstasftto; ¦ : .t!iiS6tí-.'!i«»»tín t*, siirs
cr cwtwwii-á»» ár^n«wyií. í»s«>«èr'-.
UB».. * ns» íttts, aaiSu, »* ^-'
«¦te <SB«*«ft ^Sffaí-Tfw?-» 3»iwa
justiSli-wr * *3»«!?«sai6. ifi«!8líaa8í
dss, sua». iKjs**»»_jtti g*t«i * ..*sm.
mi_n«l*, q>* 1?* QitJâmfi, ,^„u ^
cjwi* vejwjBs, %, -íísírfnwsiSo »3le
csratKfcT" •í^s^i^w-asHft'. •* «tjiiii**
tns; sji'isivi? a» 3fe_$âHn-am» ib
«ib «r.^CtWítíteJí-.»»-»
.tMW_MMl> Hit&,: ^Õtewt-i.
m- StmT *-\fír\****4*il_,
apr.iveito.ii: * ^serreiHe »«sn.wiil 3Ti^sireiís»» -^ >;-:-eoiA"i- «* «wenou
o*, ij-ap-ssn ds*- atffBStrt-o -áe ^mi*
coteasm*. liítóf n(-||*-l?-MjBt, *t» ^
¦*•».-.--. '-**

»*m «ao
:^asi*i * im. ia*».:
:-ss«»Pfiíoíití: a»*- 5b«ís»íR: ^aeiíTb..*»«£"*••
«i»9»sl*-5«wa»-seJ*afti«ii^«
I«w»,
^ittiíasiS»* «ik»

3a»««»tmo %

:*« a*L*»$WáSt! ^WtSStjftll

<Í»SS6 ^í>'

nents; ..gainigi <ij»6. a^» 5»í*tenao
ra» «Suiis*, piwstiwSiiis ipu "-«wra». oss an«t-i- ;-:-.roT,,»»n>,,-.!r,^ it,
»3abtlt-;.tft, ft-áte. ^í«4ia»u «smo'
cssRswfíijiSíís, o» *í»s1awBiato io jS
'St^íaiMálIt, »*«!-5sffshís*riri.

Qa-tii osswaísst» »* tmíMit* •«$»-'
set (««s, ai«aa*í5t, eüte ilies-almêntt* a*. «jsas&<*i>âçp lieggee. ^^jmnnto, isser, «r. «fe» <*i ^ü, ifim*f,m
aey-wt*. «i»n«M_- *at& ass®- »*»ífii»í»t»).
íT- IMHWitftma <^s*. -«mai ias

O sr. Bertrand Vidal será o
conselheiro interino da em,rt»«^**«_5'_*^ * S:»..}!»^»»-*!
:««**» «lfcJIS__«r«e, «gíBjti,
_».
fazer
exames
Vão
snb-secretarios
de
novos
Os
paraüados
baixada, chilena no Rio
.sas,, Ob ti»-»**. 'íi* tfe, «itèfe-wiss *
tTtSRi».
:
no Collegio Militar
>tQM»«ltSi>|IKÍ«is.
. Estado dos Estados Unidos
Foram
disposição

E' assignado um accordo commercial entre os Estados
Unidos e a Turquia

B JOE Vlit PELfl BROADWAY
Ás m-tfavIlhaiS toJ^S. jj
Uma das maiores viclôrias que a clvllis^.
çâo conseguiu, nos uliímos
annçâ, foi a Inauguração do serviço radioteleptionico Londres^-Nova^YokK
' ¦ -

-¦

..a_«aa->--.

*-^^-

(Especial para o «Correio» pnr .Tono Prestem

jjj^ff^

•paNUÉ-g litüsm». »* "í?s?ít>etS!fiD *lei-.

O PRESTITO

"Antes

Um enviado do general
I Isidoro em missão de paz

ír.inui-.ii:

ü VERÃO PRESIDENCIAL

Subiu para Petropolis
o sr. Washington Luis I

3JM CURIOSO TELEGRAMMA DAOW ENVIADO
MUA O PARANÁ'

-O «srrespondente ao jornal "O
3Mat, 8e Corityba, nesta oapltai,
ajsnvioü .'nu: -*: i "para o toíerido jor"iml,
*m 59 de Janeiro, este tele-

Deve ser assi
ampla llt

iu

A REVJM-UÇÃO

d"»
postos .a*
Collegio Militar, afim. do BCSS-VC ^-^«««ftT-^isfiris**; iss il»-»exames parcellados,: quo se iniciam ?m 1" de mar»», os ssguintes candidatos:- 2*s tenentes em
commissão Talübio AjaitíaMoy
sês da Foutoura Pinto; e» JÜft
Elpidio ítosueica, .sargentos Vt-.
'^¦ÀE?S&?
cente de Castro, B-ltnerio »S!ídanha de Menezes, José Lui*Sõ«»!®afe,i^íi|a5-3?,>r-StSaldanha de Menezes» Etill Marsini Camara.. Antônio Lane-* ite
9%]_n^^l^<JkJM_tÀ,
gSK*.
Fítria. Elias Sobreira, e Sofea de
*. _«E_«t. õ_t, tattfst ^55»«fe iãia"n,
Araujo Sá.

* |Rat»_Hatr Bs^s» H»n_s wa -íita<ífe
^sssttei «Saõctaf-a.
^£&
^aBfcí* etSfe ao*» usa asoili *i
as deposito h_mmm .-Brasa;..
eironfoi.fr'Ò*. -1&*
F-.J~^5ípJEo>

diu um depoâto
áptamite
QWBt-.:. «t. JtaBtS 3SwiMt.
nesta «rfdade, nãq havenão* »«tKffi- WIlS
mas- o fogo parece isoí-dít nc* •Sssttt. e-t»i«atewavssN. «í«sn * ^ia^
limites de Jíiisurí»*»*- -^ fíTtnmitTriiníii.,%11 IBíh^í.MmiiIW'''

^TMA^ORCA PATJLTSTA FOI
A TX.VARES
3>izem de Jatahy, em Goyaz,
que no dia S do «orrente o con"tragente
jaullsta.-que^ocoapava
ia .-id.i.i»- "partiu, fi. tardo, para
Tavares, de onde -voltou a J:attihy. O tonente Teixeira, delegaio da cidade, quando da oecupaíàb dos rebeldes, íoi aproveitaio 3»r Siciueira. Campos para
.-¦l.,!llffí'UV.

-^ ítEVOliUCIONARIOS BRA•SILETROS iNO URtlGUAY
*NA
ü
BOX.TP0A
l>a Agencia Americana rece"*enies
«ste communicado:
"O ministro do Exterior com»muhieõu-se com as legações do
Tír.isii *em Montevidéo e La Faz
sob re ii u 11 u acuo creada pela per>v,.inr-r.eiii. r.o Uruguay e na Bollvi*», âe elementos remanescentes
rebeldes, que
ios movimentos
últimnnente se "verificaram enU* Ws."

CoiíGoiTôRcias publicas
^ecrevam-iioe:
'"•Sr. rcSnctor do "Correio da
ÜMaS"-;
"i-.ifelirm.-nte,
mesmo com o
advento io novo governo, sr.
r.-,i*,eie.r,
i.iinia proliferam nas
nossss repartições puhUcas os
elementos indesejaveis/wutos do
ícvKtio nefasto que ji. se fot, e
iiiit» «im .i causa primeira do deso..-;',"ilto âa moríilidado administrstlva.
A prova disso, nota-se agora
nn concorrência administrativa
liue o Ministério da Marinha esta
v*r«-».-<-Je-.nio iara o fornecimento
ie KiSas -cegas e de pontas de
ferro, us, fôrma do edital piabllonao no ^Ulario Offlolla,•, de 9
âo corrente mez.
i6 *. íSrma da concorrência
(administrativa), que num regi"men essencialmente democrático,
.- i-.mo o nosso, iere essa ijssencia,
--s»bi8o une •$ que taes concor:-«»n.'.i:i:-: -•¦-"»*"* effeotuadaB para o
lutsro âo compaflrlo, pois com
«s ttmcorrencliis publicas melhor
*e Bawintlrlam os Interesses do
í^fiido, "porque eram ellas extwwlvas ao commeroib em geral.
Isso 6 que o Ministério da FaWMida *st& a "proceaer,- para o
•«moerto ia ponte âo palácio do
»Cttttit»tB, na praia do Flamengo,
«smo »8e »ví do edital âe con«wwènoia "publica, publicado no
mesmo "3>ittrio Official'',
iE se tanto nüo bastasse, e
íttiul e «ue estí, o "busillé", o
«iltiil determina que as bolas cems sejiim âe fabricação exclusi*
-nacional.
vt-mente
'Ministério
O
âa Marinha não
-limo!*, nem igorar pôde, que
«ln3a nào possuímos no terrltpTio ¦nacional nenhuma fabrica
para bolas cegas, ao firma que
«sslm .» concorrência não tinha
«. «ua iT.são de ser.
"Miw,
a "verdade ê que tal exi•genola é feita para ser conseguiâo « afastamento âe varias casas
-importaâoros, que poderiam forpecar etrm maior -vantagem taes
•irniirtaaorias, o assjm
proteger
.aquelles o. quem a voz do povo,
«om tima antecedência espanto«a. indica oom*ò os prouaticlí
"vencefloriss
âa concoirencia.
Tsso tudo sabido, *ainda estahèlece o edital o prazo ridículo
rie quinze dias para o inicio da
entrega âas bolas.
O que 6 âe pasmar, portm, e
que os pfotatiei* estão a perWKTer o commereio importador
*. cata âe saber os preços das
"bolas
eesas, o prazo minimo
para s. entrega, etc., etc.
'«3uar
^feto âl»r, então, _ quo o
.
'«-trangeiro vae passar a nacio"íjão
pw.
í máo necocio.". __

————^—m.

"

'
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J." Frank -.««cldiss, ««rector tia First Nacional na Inglaterra recebei» a mcnsBRom de Ro«'
bert Lleber, de Nova York. (Photographia recebida pelo radio)
A inauguração do serviço ra- to restaurador, passando por no- viajando por um dos sete murei,
diotelephonico entre Londres e vos ampllflcadores. Esses, poO elrpulto é o seguinte: i*_
Nova York foi, certo, uma das rêm, jâ não são do mesmo ta- Nova York a voz viaja por linha"
maiores victorias que a'civiliza- manho ou potência que os da até Rooky Polnt, em Long I*.'
cão conseguiu nesses ultimos ostação emissora. Os tubos de land, ou seja, uma distancia, ds
annoa.
'.-.,
recepção são pequenos, eguaes 75 milhas. Dahi é enviada nelo*
O principio sobre o qual ro- aos quo se empregam nos appa- ether através 8.850 milhas sobre'
pousa a radiotelephonia ha mui- relhos communs de radio para o oceano, até as cercanias dl
to .tempo que ê conhecido e uso doméstico. Assim, o débil Londres. De Londres, em retoracceito no mundo scientifico. susurro da. voz quasi extineta é no á America, a voz seguo por»
Sobre elle ,fol erguida a enorme reavivado é soa com a força na- fio terrestre até Rugby, ou n>„
industria do radio que, por sua tural óu normal ao ser escutada jam, 85 milhas. Dahi, pclo ar,
vez, não ê mais do que um aper- pelo phone.
por sobre os mares, até Hotil*
feiçoamento genial da .telegraDuas ondas são emlttidaa. ton, no Estado do Malnc, ou
Uma que se move' ao rumo da 2.290 milhas, donde finalmente,
phia sem fio.
Dirigir as . ondas no espaço e Inglaterra e a outra que volve, por fio torreBtro vem tor a Noya.
transmittil-as
simultaneamente em direcção opposta.
York. vencendo a distancia wldl.
em sentidos oppostos era uma
Em 1915 as communicações coiónal de 6Q0 milhas. ,
quasi utopia até época muito ro- radiotelcphonlcas dé longa disUma
palestra internacional»
cente. Mas o serviço telephonlco tancia por uma sô onda, deram custa 75 dollars pelos tres (rt-,
ora
bons
urte
York
LonNova
a
resultados e a estação na- meiros minutos e 25 dollars por
que
dres acaba de provar não sò a vai de Arllngton, * ha Virgínia, minuto addlcclonnl. Quando li
sua possibilidade como até mes- realizou varias experiências fa- pensa que o mecanismo empre*'
mo a sua efficiencia.
lando com Panamá, Honolulu e gado para tornar possível ossiNo aia 7 de janeiro de .1927, Paris, recebendo a confirmação pequena conversação, importa.,
o sr. "VV. S. Gifford, presidente das mensagens enviadas por no valor de alnco milhões de tlolda Companhia Americana de melo de cabogrammas. A guerra lars, o preço cobrado não parece
Telephones e Telegraphos, falou Interrompeu as tentativas trans- exagerado.
em voz moderaâa ou de tom nor- oceânicas, mas apezar disso os
Se a telephonia transoceanlca
mal, de seu esorlptorio em Nova
York, com sir G. Evelyn Mur~~ray; ministro dos Correios do sua
MBB
T""C. ,',________\^_\^^__^^^__________________^_t
majestade britannica, demonstrando assim o incontestável
suecesso desse novo milagre da
intelligencia humana,
Triumpho' que veiu coroar ylhte annos de árduos trabalhos,
estudos li "pefequliías» Incessantes,
dos engenheiros' da Companhia
Americana de Telephones e Telegraphos, ê uma recompensa
* *"*jSB
BHF* •*VrTLTMB?T. jl ______B__C___'___Np^'fl
merecida aos incansáveis esforços empregados.
Apezar de seu innegavel exito,
a telephonia através dos mares
M_lnr>iA'K£a. _-K_r_-_--_-M_*ii_-MB TB
ainda não pôde assegurar sigillo
¦¦*«-¦¦*»,
. , __***_''^__jT_r:, - VraMBiffCTffifir "™W"^^i-'^^' ^^^^Bi ,
na transmissão das mensagens.
A voz recebida num dos extremos, apezar de seu som natWtWA^S^ff^triJ^WtJ—ítiíWMf^-^mmm ___W___*s?Ê___l __________Éí>y*'-,,s>T_í' ¦¦•-¦
tural, não ê a mesma voz do
ponto de origem e sim a sua reproducção acurada e verdadeira.
O som é transformado numa
luz invisível que é enviada através o espaço. Essa luz invislvel sé é perceptível a apparelhos
de uma sensibilidade extrema que
reconvertem essa luz em som.
Esse admirável arranjo para
vencer a distancia, só tem a ver
com ondas sonoras. Grandes ou
pequenas, são sempre as mesmas ondas que têm conduzido
atê hoje, através os ares, ¦ as
mensagens da radlotelegraphla.
Para Nova York falar com
Londres, o ether tem que vibrar
ao ponto de produzir ondas de
cinco mil metros, medidas da
base ao tope. Çm Rocky»Point,
na costa americana, a Usina da
Sociedade Anonyma Radio da
America desenvolve uma força
de 200 C.V. para gerar as poderosas ondas ethercas que de.verão conduzir a voz por sobre
os* mares.
Rohert Ideber, presidente da First0 National PlctoriE' verdade que uma grande
parte dessa energia se perde e enviando a mensagem dè saudação a J., Fraok BrocVllsi,
esse .dispendlo não pôde por- em,
quanto ser evitado.. Não esta. om Londres,
porém, longe o dia em- que o engenho humano desoubra appa- engenheiros continuaram a envl- tivesse sido usada no velho pa*,
relhos especiaes para recolherem dar os maiores esforços para es- sado, teria ella servido de Ins..
e utilizarem essa potência que tabelecerem communicações com truraento para» se evitar uma se*'
os navios, procurando os meios rie de complicações Internado- ¦
hoje ainda se perde.
A voz ê enviada através o de solver o enigma de ondas em naés, permittindo que os queixo-.
oceano com a intensidade Inicial dlrccções oppostas.
Em 1922 a sos se explicassem de modo maia
da força de 70 C.V. ou-um ruido tostação de Deal, em Nova Jer- rápido e mais fácil, ou, ao con.
egual ao que fariam dois billiões sey, parece ter conseguido falar trario, teria servido para atlçal*
de pessoas, — mais • do que a com o vapor "America", è delle as? Essa pergunta tem
sido reA distancia dessa petlda varias vezes e a maioria,
população inteira do globo, — obter resposta.
experiência -Variou num sector dos críticos ou dos que commeti*
gritando a um sô tempo.
Todo esse milagre realmente de trezentas a mil milhas.
tam a Invenção julgam quo ella*
O suecesso que finalmente co- teria evitado grandes
gira em torno a um sô ponto,
hecatom*
— a amplificação do : som.
O roou os longos e IncanBavelsves- hes.
• .
,
equivalente eleetrico da voz tem forços da engenharia, acaba de
A mim, parece-me exagero 4t
que ser elevado a uma potência rasgar novos horizontes no cam- enthusiasmo de momento, pois
da
telephonia."
alguns billiões dc vezes superior po
Hoje, qualquer a historia nos ensina que até
ao normal.
Por Isso, um dos apparelho commum de casa ou hoje nem mesmo conversas íe
primeiros problemas que a enge- de escriptorio pôde ser ligado ao viva voz conseguiram abalar ».
pharla teve a solver foi o de en- de qualquer oasai ou esorlptorio decisão de um soberano decidido
contrar um ampllflcador capaz de Londres e uma pessoa em a declarar guerra contra qualNova York pôde conversar com quer nação.
de realizar essa missão.
Pelos fins de 1914, tres diffe- outra na Inglaterra, com a mesMas soja como fôr, não pou«
rentes
ampllflcadores
haviam ma facilidade como se ambas
sido aperfeiçoados e { estavam estivessem na mesma cidade.
pemos louros c applausos aot
Não está longe o dia em que
sendo empregados para provabri*'
rem o seu valor real nk pratica. poderemos conversar entre os que conseguiram miUs 68se
Foi • somente devido a esses mais longínquos pontos da terra lhante triumpho do engenho
ampllflcadores que se tornou ou de bordo do qualquer» navio, humano!
possível a telephonia transconr
tinental. Do. Noya York a São
Francisco dà Califórnia, as 11nhas formaram ires /circuitos
equipados com os trea melhores
typos de ampllflcadores. Desses
tres typos o que provou ser mais
efficaz foi o de tubos de vácuo.
Esse tubo de vácuo alias foi geralmente adoptado para os apO ministro do ExteVior desiparelbos modernos do. radio e
serve para amplificar a .corren gnou os funoclonarlos srs. Raul PAGAMENTOS
te da voz e trnnomlttll-a ao me Campos, dlreotor geral dos NeNO THESOVBO
gaphone.
Commerciaes e ConsulaTendo decidido na escolha d* goolose Arno Kónder, addido
com- .Na i» Pagjdoria do Thesouro. Nips,
tubo de vácuo, os engenhuln
serSo pagas hoie, a* s-ítiinHI
da telephonia construíram um, ercW, para, constituídos em cional
folhas do i6»
i»
enorme ampllfioador.
Por trai; tpcmmlssão, juntamente com os »V«çâo, do A adia D. lltll! Montepio
annos esse tubo ficou suje^.o a funoclonarlos do Ministério da
constante observação e melhoria Agricuifcura
designados para o PAGAMENTOS
atê finalmente attingir o grão
NA PRBFEITüBA i
de perfeição actual. O seu com- mesmo fim. pelo respectivo' miPagam-se hoje na Prelelturj os tf.
nistro, elaborarem, as bases . da
prlnWnto ê de quasi dois pês.
folhas
guintes
adiu"»
A voz enviada pelo telephone organização definitiva dos servi- tas de 3« classe,de devencimentos:
A o I; c M»tt-»
de Nova York a (Londres passa
douro
(no
local): c os seguinim pM'
em tres estáçOoa por vinte e tres ços de propaganda do Brasil no tos da tiraoeza
Public»; S. ChriatoviOi
desses tubos: na primeira, por exterior o de expansão economi- Engenho Novo, Meyer, Lagoa
Hodrljo:
um; na segunda, por dois e na ca, para deliberação posterior do de iFrcita», Copacabana, Santa There-,
za, Ilha da Sapucaia e seoçio de obrai*'
teroelra por um grupo de vinte. governo, em acção conjunta
dos
Em cada estação a corrente voSERVIÇO POSTAL
cal é ampliada alguns milhões dois ministérios, sob moldes que
de vezes até finalmente ser en- permlttam a regularidade e a
O
Correio
malas, hoje, pevlada pelo espaço com uinal ener- effIclenola doa referidos serviços. los seguintes expedirá
vapores;
'
"Pará",
gla sonante egual á força de
Bahia
e mais porto» *>
para
70 C,V.
norte, rcccbwdo
impressos, ate 4 lif
ras; cartas para o interior ds KepuEssa corrente chega ao outro
blica, até 4 i|a; idem, idem, com pof
extremo um quadrilhão de vete duplo, Aí 5 horas.
"Itaouatiá",
zes menor que seu valor orlglVictoria, Bahii,
»ilacció e 'Recife,pararecebendo impresso*
nai. A voz que ao partir representava o respeitável poder, de
s horas; cartas para o interior da
Parti, 17 (U. P.) - Tele- ate
Republica, até ,« .i|a; idem, idrm coo
setenta cavallos, chega a seu
duplo, ate 6 horas.
destino quaai ide todo imperce- grammas recebidos de Pisa dizem porte
"Itapacy",
S. Sebastião, Santo!».
ptlvel. Muito fraca, mais debll que_ os aviadores uruguayos que Paranaguá, S.para
'Francisco,.
rl°"'
do que o murmúrio inaudlvel de deviam iniciar hoje o vôo de oito rianopolls, Imbituba e Rio Itajahy,
Grande. l*i
um moribundo. Mas quando a dias entre essa ci4ade c Monte- cebendo impressos, até _ horas;
cafW
voz ê colhida pelas antenas é vid-éo adiaram a partida
o interior da Republica, até 7,;'!
para para
'«wm sub«netti_a a um tratamen- amanhã...
idem, jdem. com norte duplo, ote »
íitir.ia.
\
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desastreem Betafago
mpressi
o
nante
i
l imprensado entre dois bondes,

_

', 1 '

o auto incendiou-se e um
dos seus passageiros morreu
\ carbonizado ! ' " ' '
-

-rroòaoooobiào:—

DIA DO CASAMENTO DA FILHA
rscsfioseaoss:

As prlmi-iras noticias que cirforam
cularam sobro o desastre
Dizia-se
au mais alarmantes.
o incendiandoaue; chm-ando-sc
se, dois bondes, na praia de Botafogo, tinham morrido, uns esmagados o outros carbonizados,
nada menos ile cinco passageiros.
Averiguado o facto, porém,
veiu a se verificar que não tive-'
ra tão grande extensão; apenas
morrera uma pessoa.' Nem por
a proIsso, entretanto, foi menor
'deixou;
da-funda impressão que
'circumstancias
das não s6 as
trágicas em que. oceorreu, como
¦/-_ ¦_, ,
ts que o precederam. •
QUEM ERA A VICTIMA

£W

A» victima do lamentável desastre, soube-se logo apôs,, no local,
por sua esposa, d. Maria do Carmo Freitas de Affonseca, que
viajava a sou lado, no auto' sinistro e que, por um'"verdadéiro milagre, escapou lllesa; tendo
-ligeiros ;
furarecebido apenas
das
uma
em
nhües
pernas. | O.
morto era o sr. Liliz Vicente dé
Affonseca, chefe de secção da
Estatistica Commercial.
8 Ro-1
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marca,
ite: . tfa.
or Unha'
ong _*',
nela d«
da p-tío,
«a sobre
lias' dt
í retor*'
rue pori
ou sa>.
•elo ar.
Houlnè, ou«
Imente^
a Nova
a nddlacionai
es pr|-.
irs ppr
nao se'
empiesi' essa,»
mporta,,
de doiparece
seanlca

Oceorreu o lamentável desasIre, como j.l dissemos, na praia
dê Botafogo, em frente ao Magestic Hotel.
o ¦ tlesventurado
Conduzindo
funecionario e sua esposa, o au0.207,
vlr.ha
ta-de praça n.
tm direcção íi cidade, quando
tintou ¦ tomar á ¦ frente de um
bonde da Unha do Leme, n. 191,
qúe descia tambem. Apressando
a marcha que levava, o chautfeiir chegou a pôr» o vehiculo
qüe dirigia na deanteira do bonde. Não attendeu, porém, antes
de executar tal manobra, que,
peto Unha opposta, subia, èstanilo.já. muito perto, outro bonde,
da linha da Gávea, n. 192. E,
devido !i sua precipitação, deuse o terrivel choque.
Approximando-se
ao
mesmo
lempo, os bondes imprensaram
o auto. Tão violenta foi a coilisão, que o bonde que descia saltou dos trilhos .. o auto, forte-,
mente comprimido, ficou esmajado entre os dois grandes carros t.
'.»
t

t'

' tjjú»

'¦/:
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o pa*»,
e ins-;
na se-1!'
naoio-.i-j
uelxo-...
> mais
) COIÍ",

attiçal-io r«-j
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nmen^*
ie ella'
atom-

3ro mt
pois
ie até
as dc
Jar a
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pou»
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EMOCIONANTE

NOTICIA

Quando partiu a feliz caravana
ficara
combinado, . para eyitar
um accidental atrazo-qué levasse os nubentes a perderem o
trem, que Sé o auto de Luiz pararla em casa da senhora José
Teixeira. .
.
Assim, quando se deu o desas»
tre, os dois primeiros, num dos
quaes ia a filha de Luiz,».se haviam distanciado muito, não tendo, desse modo, a moça, assistido

ao doloroso fim que teve seu
pao.
Chegados á estação da Central,
deixaram
os autos
e ficaram
aguardando a Bua chegada.!:
Mas
cruel
fatalidade! -^ o
tempo foi-se passando e, por'fim,
chegou a lugubre noticia, do tragico desfecho da feliz festa nupcial.
I
O TRANSITO INTERROMPIDO
NO LOCAL DO DESASTRE
Durante muito tempo, emquaiih»
to empregados da Light removiam do, local os bondes,
que.imprensaram ,o!auto o os íunecioriarlos da policia' auxiliados por
populares procuravam. entre os
destroços do auto, .objectos .
pertencentes ._. victima, o transito
de vehiculos estevb interrompido
na praia de Botafogo.
-__
.».-.-¦¦.

A

ACÇÂO

DA

POLICIA

.Tomando as providencias que
'cumpria1
lhes
e', que o lutuoso
facto -exigia, estiveram no local,
o .delegado dò' 7°"districto,' os
cbmmissarlos
Costa
e
Pinto
Amando.
Esteve tambem no'local, o dr.
Renato Bittencourt, 2» delegado
auxiliar.
O CHAUITFETJR DO 6:207
Como já dissemos, embora ferido, o chauffeur'do auto sinistro, fugiu, não tendo sido encontrado. até a ultima hora.
Por intermédio da Inspectória
de Vehiculos, a policia jâ sabe
que ê elle .Tosé Rodrigues Fe-,
reira. O auto era de sua propri edade.1
Ao que ouvimos no locali do
pessoa que desappareceu em sóguida, sem querer nos • dar mais
Informações, José tem cinco filhos e não tihha o seu auto no
seguro.
Os motorneiros
José: Alves,
regulamento n. 675'e Antônio
Jbsê de Oliveira, regulamento hu-.
mero 866, e os conduetores Manoel Ferreira dos Santos e Francisco Rodrigues, respectivamente
'
dos bondes Leme e Gávea, até
6. ultima hora- não tinham sido
encontrados tambem pela • po'
licia. ¦

OS VIAJANTES COMMER- FOI DESCOBERTA UMA FACIAES PREJUDICADOS NO BRIGA CLANDESTINA DE
ESTADO DE MINAS
ÓTOAMITE EÍB SVGOF^ALO
A União dos Empregados do A policia de Nictheròy prendeu
Commercio envia uma re- o proprietário e apprelienpresentação. ao sr. Antônio deu grande quantidade de v ex-¦
ri plòsives *
Carlos

INDO DE ENCONTRO A UM
TAXI, UM "AUTO-OMNIBUS"
DEIXOU-O GRANDEMENTE
AVARIADO
Duas- senhoritas escaparam
^ 'milagrosamente

Uma fabrica clandestina de dynamite no municipio da São Goncalo, ali bem perto de Nictheroy, e destinada á fabricação de
petardos!
A denuncia que chegara aos
ouvidos das autoridades policiaes
da vizinha - capital ora grave e
convinha sér apurada, pois, talvèz houvesse relação com o ultimo attentado levado a effeito
contra o estabelecimento commercial da firma Grlllo, Paz &
Comp.. situada á rua São pou'Dizia-se
renço.
que em determinada.casa daqueíle municipio
um indivíduo fabricava, om largà escala, o explosivo' para a
confecção de bombas.
Orientando-se pelas indicaq5os
que lhe foram dadas, o 2o delegado auxiliar, sr. Octavio Land,
organizou uma caravana e dirigiu-se para o local indicado. Ao
chegarem á travessa Leomildo,
os policiaes foram logo informados do logar onde existia a referida fabrica e para lá se dirigiram, dando o necessário cerco,
â casa. Ahi penetraram o.delegado e o investigador n. 37, om
companhia de escrivão Joaquim
Guimarães.
Foi uma verdadeira surpresa
para os que lá dentro se achavam entregues â fabricação dos
explosivos! A actividade era extraordinaria...O sr. Octavio; Land
deteve logo o primeiro individuo
"nome
Joaquim
que encontrou, de
Antônio .da Silva, proprietário da
fabrica clandestina, emquanto o
escrivão lavrava o auto de apprehensão de todo o material,
que asslmfol arrolado: 110 cartolas de dynamite "Super" e 117
da marca "Nobel"; j tres caixas
de chlorato de potassa, pesando
150 kilos; copiosa quantidade, de
massa inflammavel, um pilão de
mistura, peneiras, barricas de
pólvora, etc. Tudo isso foi transportado para a Central de Policia de Nictheròy, com as devidas cautelas, .
:Na 2" Delegacia Auxiliar,- onde
foi!instaurado ri inquérito sobre
o recente caso das bombas, a
que acima alludimos, Joaquim
Antônio da Silva, o dono da fabrlca, prestou hontem declarações. AÍlefeO-' què a dynamite
que preparava ali era para fornecer a' vários .negociantes de
Nictheròy e Sâo Gonçalo, sem
outros, desígnios. Aqueíla auto:
ridades intimou outras pessoas a
deporem' no inquérito, que prosegue.
-^^

.Na avenida do Mangue, deu-se,
hontem, mais um desastre de auto-omnibus, e que, só por obra
da Providencia não teve maipres
resultados,' alem das avarias soffridas por um taxi, contra o qual
opesado vehiculo foi esbarrar.
Em muitos outros, porém, que
diariamente so verificam pode-se
dliser, as victimas contam-se,
quasi sempre, ás porções.
Taes desastres, invariavelmente, se dão em conseqüência da
precipitação ou imprudência dos
conduetores de taes vehiculos,
que talvez na ânsia de subrepujarem, em competência aos demais meiqs de conducções, a nada mais attendem senão a chegar sempre primeiro que qualquer outro vehiculo, o, dahi, andarem contlnuadamente, cm vertlginosa carreira, levando de roldão tudo quanto,
de qualquei
maneira lhes tolham a passagem,
á
frente.
pondo-se-lhes
No desastre de .hontem,
por
exemplo, assim foi:
O taxi em que viajavam duas
senhoritas, e que ia em marcha
moderada, a certa altura, afastara-se para um dos lados da rua
e.dcmlnulu, ainda mais a sua velooidade, numa prudente manobra de seu conduetor, afim de
evitar um choque, que sor|a, naturalmente, inevitável, se assim
não agisse, com um dos diversos
outros vehiculos que se aceumulavam a sua frente e aos seus
lados. ,
Com essa manobra, o chauffeur do taxi deixou aberta, a um
dos seus lados, uma pequena passagem.
Nessa oceasião aproximou-se o
auto-omnibus n. 11.728 da Empreza Auto Viação e;0 seu conduetor,. sem. attender a que
o
enorme vehiculo quo dirigia não
poderia passar pela mesma, metteu-o por ella com a maior das»
imprudências!
O resultado não se fez esperar.
Indo sobre o taxi o auto-omnlbus p comprimiu violentamente,
delxahdo-o grandemente avariado e sô não victimou as senhoritas que nelle se
encontravam,
por verdadeiro milagre.
Populares que assistiram ao
facto, agglomeraram-se em torno e, naturalmente, procuraram
tratar de soecorrer as moças fluo
suppuzeram vlctimadas.
Com isso, deixaram fugir o desastradò chauffeur do omnibus,
què, aproveitando-se da confusão
e dtt ausência da policia, fugiu,
pondo-se, assim, a salvo do castlgo que merecia, pois, salvo do
flagrante, certamente nada mais
soffrerá, visto que, os inquéritos
instaurados nas delegacias sobre
esses' desastres, sâo sempre
de
resultados nullos.
,
Entretanto,' a reincidência» dos
desastres de omnibus que, dia a
dia, vão num crescendo impres»
slonador, já chegou a ponto do
merecer enérgicas
providencias
da policia, não só de repressão,
contra os chauffeurs, mas, tambem junto ás directorias das emprezas que exploram esse melo
de transporte.

i

Em defesa dos viajantes commerciaes, ora arregimentados em
seu quadro social, a directoria da
União dòs Empregados do Commereio do Rio de Janeiro resolveu interferir junto ao governo
do Estado de Minas, no sentido
de ser abolido o iníquo e injusto
imposto que peza sobre a mesma
classe, quando em viagem
naquelle Estado.
Neste sentido; a directoria re-,
ferida reuniu-se
hontem. extraordinarlamerite pára fixar os
termos
de uma
representação
que deverá ser enviada ao presidente do referido Estado, Nessa
representação, a União demònstra insuffismavelmente quanto é
injusto o tributo exigido aoB^viâcommerciaes,
elementos,
jantes
.propulsores do intercamblo.commercial entre Minas e as demais
unidades da Federação:
Hontem mesmo, a directoria
da_ União, logo apôs a sua reunlão extraordinária, enviou
um
telegramma ao sr. Antônio Caçlos em defesa dos interesses dós
prejudicados.
As associações commerQia.es de
todas as praças que enviam ropreseritantes commerciaes ao Estado de Minas, a União enviará
um officio, solicitando congregação de forças em defesa da mesma causa.

EPIDEMIA
DE GRIPPE
Apesar da grande disseminação' que vae tendo a grippe na
Europa, presume-se que ella não
attingirá o nosso paiz, graças â
estação calmosa em que estamos
actualmènte atravessando.
Em
todo o' caso, ha toda conveniencia do publico prevernlr-se para
nâo« ser surprehendido por ella,
como, aconteceu cm 1918. Uma
das medidas de prudência ai pOr
em pratica, consiste em tomar
um a dois comprimidos de Phenasplrina Bayer, ao primeiro signal de resfriamento. O excel-'
lente poder_thgci<ifSutlco da Phenasplrina se deve á feliz comblnação da phenacetina com a
aspirina, ambas dotadas da propriedade de abortar a grippe e
o resfriado,
sobretudo
quando
usadas segundo o "methodo Bayer" que consiste em tomar esse
medicamento juntamente com um
chá de folhas de laranjeira, ou
melhor, cóm uma limonada quente
.
(17205)
^ _____

Os pagamentos externos da
Prefeitura, vão ser fiscalizados
O prefeito, afim de evitar Irregularidades graves que dizem
existir, designou os officiaes do i
seu gabinete Cicero
Marques,,
Luiz Martins e Aurellano Amaral para assistirem
aos pagamentos externos nas dependencias da Prefeitura. " • '
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fectuado o mesmo, para lá tornaria, em companhia de sua esposa.
O .casamento, entre risos e festas, teve logar na residência de
Luiz de Affonseca, a rua de Humaytá n. '244 e ao escurecer, ao
approiimar-so a hora da partida do nocturno paulista, após a
despedida alegre dos nubentes,
foram chamadas ti-es autos, entre os quaes o do desastre.
! Os nubentes tomaram logar em
um delles, que partiu â frente;
om outro que partiu em seguida,
embarcaram
algumas
amigulnhas da noiva, que a queriam
acompanhar até a estaçSo e, ho.
'último,
quo tão'trágico fim havia do dar ao alegre acòhtocimento, 'embarcaram
Lulz.^sua
desventurada' esposa e a s"ra.:
José Teixeira, residente a praia
de Botafogo ,n. 398. .""
¦Essa senhora,- não iria porem,
até á estação»»»Pedro II. Ficaria
em sua residência.
Partiram os autos e ao chegar
|
á praia de Botafogo, deixando a
alameda
asphaltada,
por onde
corria atrás-dos outros, o auto
de Luiz desviou-se para deixar
a sra. José Teixeira, á porta de
sua casa.
Isso feito e depois de se deso auto partiu,
pedirem,
para
pouco adeante, levar a tão horrivel morto o infeliz pae em momento em que, certamente, o seu
coração pulsava na maior alegria de sua vida.
Da porta, onde ficara acompanhandq os venturbsos
paes,
com um olhar em que, talvez,
houvesse alguma Inveja a sra.
José Teixeira assistiu horrorizada ao tremendo quadro!

"CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira,
18 de Fevereiro de lt»27

Devido aipda»râ forte .compresAa, deu-se a explosão do "depõ»lto.'da gazolina eo a.utqfol logo envolto em chammas. Populares t;ue assistiram á triste'occorrencla, acercaram-se, buscãndo ! salvar os passageiros ; dó
nutoy D. Maria do tíarrho', que
nada soffrera com o choque,', pór!
esforços próprios e. auxiliada pelos .populares, conseguiu. sair ,dò
auto, geu marido,.por,ém,.aò que
se presumo, ficou; preso âs íerr>igens"jimasg,-ídas! do .carro, não
podendo dellas. se" ^depyoncljjiar,
n despeito».dos esforços !onvlhá-.
dos pelos circumstantes. As labarédás, crescendo ! rapidamente,
em pouco ..'envolveram''todo o vehlculoy e o seu infeliz passageiro;
levd. li. mais' trágica das mortes,
ficando inteiramente carbonizado!
Séntiridò-se' impqtèntés ' para
silvar a victima,: pois o fogo os
Impedia, de, sequer, se approximarèm do auto transformado
numa j-grande fogueira, os populares recorreram aos Bombeiros,
os quaes, chamados pelo-telephone, logo compareceram e extinBulram as chammas.
Mas, era tarde, já, pois, com
» decorrer do tempo, a acção do
fogo tinha sido complota, isto é,
não sé o desventurado passagoiro como o auto, estavam Intelramente queimados.
Embora, porém, não se houvesse o auto incendiado é do parecor que a victima não teria escapado á morte, devido aos ferimentos que recebera no choque.
O bonde do Leme, que descarfilou ficou sobre o auto e Luiz
de Affonseca, prondendo-o sob o
seu peso enorme. •
Para retiral-o foi preolso o auJlllo do carro-soccorr.o da Light,
o que se deu depois da retirada
dos Bombeiros.
O local, ficou cheio de destroços do auto» que ficou reduzido
a um monte de ferragens retorcldas. D. Maria do Carmo,
que,
oum grando
desespero
tentou
atirar-se âs chammas
procurando» abraçar-se ao marido, foi" conIda á custo, poios
populares e
conduzida para o Magestic Hotel.
O chauffeur do auto h. 6.207,
ficou, ao que ouvimos de diversas pessoas no local, bastante
ferido.
Apezar, disso,
porém, conse-

A FALADÀMNWSÃaf RU_SA
; DA pWRIA ;
Em Harbin considera-se imque os russos tentem essa aventura, militar
• ¦ Harbin, Mandchuria.— .janeiro
especial »Earà o
(Communicado
'"¦Correio
da
Manhã") — Os
boato., de estar iinminente uma
«invasão
russa na¦'. iMandchuriá,
largamente disseminados no Extremo Oriente, são» considerados
sem fundamento .nos meios i officiaes daqui.» i
boatos;; postos emj cir; Esses
culação por 'jornaes.-aqui ¦ chegados,? são .evidentemente ¦ creados
em Pekin :e baseam-se no facto
;do: Soviet haver nomeado, osr.
Leshewitch, üma.-.notável figura
militar vermelha, , para- -o' cargo
Üe vice-presidente da Estrada de
Ferro- do Léste Chinez, a qual é
controlada.por um directorio russo-chinez.
A invasão da Mandchuria, tal
como é propalada aqui, é impôssivel por vários» motivos:
i" .7. Uma acção militar contra qualquer parte da China seria uma violação directa.. da conannunciada
stantemente
politica
do Çpviet de amizade e sympacom o pov.o chinez.
thia para
'que,
Comprehende-se
comquanto
o marechal Chang-Tso-lin, o dictador mandchu, possa ter dado
motivos de queixa na luta pelo
controle da Estrada de Ferro do
Léste Chinez, nenhum diplomata
russo poderia scr tão estúpido ao
ponto de pensar» em represálias
militares.
Os chinezés levantarse-iam como um só homem se a
Mandchuria fosse invadida e a
situação
excellente
dos russos
junto aos nacionalistas cantonenses e ao marechal Feng-Yu-hsiang
estaria perdida.
2°— Tambem, uma séria ameaça de acção militar por parte dos
russos contra a Mandchuria encontraria o Japão prompto para
enfrental-a, se necessário, para a
conservação
dos seus interesses
na região.
—
A Russia, presmtemente,
3°
está-tão preoecupada com os seus
negócios internos, que rlhe não
será »gossivel metter-se em av»enturas militares. Noticias seguras,
recebidas' aqui recentemente,» dão
a conhecer que sc tera descnvolvido agora ¦ um forte sootimento
anti-sovietista
no •' Trans-Baikal,
em Armur e Ussuri, qu£ são tres
importantes districtos.
Num sentido geral; as relações
entre a Russia c o governo mandchu, em Mukden. têm detnonstrado muito pouca tendência para melhorar.

Mukden
não mostrou d-esejos
UJIZ DE AFFONSECA CASAde abordar a sua attitude a res-»
RA SUA FILHA HONTEM
Ferro do
peito da Estrada de
Leste Chine? e a sua politica' geTornando mais dolorosa e mais ral anti-communista. O governo
compungente a triste scena, ha do marechal Chang evidentemena circumstancia de ter Luiz de te continuará a insistir por uma
Affonspca casado, hontem,. a'sua solução das tres principaes questoes a respeito do controle em
filha ¦ft-íinda dc Affonseca.
Tinha tres filhos o mallogrado conjunto da linha ferrea, que é
funecionario: os srs. Leopoldo e um ponto de ligação essencial, ao
grande systema trans-siberiano.
Armando o a senhorita
Wanda, Essas questões são':
lue noiva, ha tempos, do sr.
A
guarda dos fundos ferroAdolpho Reis, contador
da agen- viários em bancos chinezés e ruscla do Banco.do
Brasil em Ca- sos, em partes cguacs.
tanduv.-iíJ, casâra-se
hontem.
Paridade nas posições executi
vas da estrada. •'
TRISTE DESFECHO
Limitação dos direitosAext u!;
DE UMA
FESTA NUPCIAL
yos do gerente do Soviet
Anta a situação actual, parece,
Tendo obtido uma
os chinezés têm as melnVés
pequena II- que
exactamente para a rea- probabilidades de vencer nesses
^nca,
tres pontos.
"WQão do seu
enlace matrlmoOutras questões de vulto em
"la>. o Hr. Adolpho
Reis, viera torno das relações sino-sovieticas,
daquella localidade
ao Rio. e ef-' com caracter, administrativo ou

Os üecrétôs liòníém
assignados
O presidente da Republica assignou, hontem, os seguintes decretos, na pasta da Fazenda:
Enviando mensagem ao Congresso sobre a necessidade /de
um credito especial de 29:645$97G
para pagamento a J.-G. Araujo,"'
em virtude de sentença judiciaria;
Rectificando a lol n. 5.157-A,
da 12 de janeiro ultimo, que fixa
as quotas de caridade para
o '
exercicio de 1927. A ratificação |
"No'
ê a seguinte:
Estado do'
Amazonas será distribuído ern,
quotas eguaes pela Santa Casa da ,
Misericórdia de Marianna, Santa,1
Casa São Gabriel, Asylo São Ga-'
brlel do Rio Negro, Instituto de
Tuberculosos São Sebastião de
Manáos e Instituto ."D. Bosdo",
em Manáos;
Cassa a autorização concedida,
â Sociedade Montepio- da Fariillia
com sede em São Paulo, para
funecionar, na Republica;,
Aposentando o remador da Alfandega» j de Maceió, Estado
de
Alagoas; Tito Manoel do Nascimento;
•
, .
Promovendo a .2° escripturario
da Delegacia Fiscal no Estado do
Pará o 3o escripturario Osmando
de Araujo Costa;
Nomeando 2° escripturario dà
Alfândega de Fortaleza, no Ceará, o 3° escripturario da Delega«cia Fiscal do mesmo Estado, Ciovis de Vasconcellos;;;' -H«
Promovendo a 1° escripturario
da Alfândega de Fortaleza o 2°
escripturario Antônio dé Souza
Fortes.

A lei italiana contra
os celiktarios
Roma, 17 ("Correio, da Manhã") — A "Gazetta Ufficlaie"
publica o decreto de lei que terá
applicaçáo.contra os cellbatarios
entre os 26..annos de edade e
os 36,'excluídos os sacerdotes e
os inválidos de guerra.

REPETESE YllüiMOR DE
URRA NA YUGOSLAVIA
Em Sarajero e Ljnbinje a commoção tellorica abateu varias
casas
Belgrado, 17 (U. P.) — Hontem| 'pela manhã sentiu-se enf
Seravejo e Ljubinje um forte terremoto que destruiu grande numero de casas. Apesar dointenso frio reinante, a população tomada de pânico acha-se acampada,ao ar livre. Não houve victlmas a lamentar.

(>2-5à2 doentes attendidos em tim
aiínòé 24*294 matriculados;
em tim só dispensaria 1
'--—

:——

-ém—wr——'

A solução deste problema é para nós uma
questão de dignidade, nos disse o
dr. Amarilto de Vasconcellos ,'
9099908
— 24.294 é o numero da ultima ficha de matricula hoje, nesta
Inspectória. ' Foi com estas palavras que hontem nos recebeu o
dr. Amarillo de Vasconcejlos, estendendo-nos a mão e nos acompanhando até a' porta da Inspectoria de Prophi-lâxia dá Tuberculose, no edificio da rua Mariz
e ,BarrosJ, junto, á estação , de
Lauro Muller.
Deixámos, então, aquelle dispènsario onde os doentes ainda
se acotovelavam em
busca áe
¦__—¦——————______¦!

Ainda não estamos na situação
de confiar somente na educação
sanitária para nos libertarmos
do flagello da raça branca. E nem
mesmo os povos alphabetizados, o
fazem, como já vos, tenho dito
mais de uma vez.
'VasPára o' dr. Amarilio de
concellos, o -problema da tuberculose liga-se,.. intlmamonte ao
da habitação.,
Em uma. cidade
como a nossa, onde a pobreza se
arrasta nas encostas dos morros,
sem conforto, sem luz, sem hygiene, sô muito dlfficilmente se
conseguirá alguma coisa. Habitação! Casa para os pobres! Hygiene para as familias! Essa é
a origem do mal; sem seu exterminio pouco se conseguirá.
— O dr. Clementino Fraga —
continuou o dr. Amarillo — parece ter comprehendido esse facto. E tanto que já determinou
a mudança dos moradores dos
o Villa
morros da Mangueira
Rica. Continue elle assim, faca
o mesmo em relação aos do Pinto, S. • Carlos, Favella, e quantas favcllas existam por ahi, e só
teremos a lucrar, em beneficio
desses óbitos todos que se veriflcám tão assustadores.
Abrindo a gaveta, mostrou-nos
então':
1919 .,.».
1920 , . . . .. .
.
1921 . . ...
1922 .. . ; . ... ....
1923
......
1924 . . -.'¦': . _¦¦'¦
1925

IWMíwiiiiiiiuim iiii mu muniu
Dr.

Amarilio dc Vasconcellos,
que nesto momento dirige,a
Pruphyilaxin da Tuberculose

consultas e remédios, não sabendo que mais adm,irar: se a enormidade'daquelle numero de enfermos, se o esforço a que Se vêm
dando òs que combatem, a molestia tão infiltrada , ita população
infeliz da cidade.
24.294 tuberculosos matriculados em um.só dispensarlo! Quan-'
to de significativo tem esse numero, coliocado em sua ordem dc
grandeza, na relação dos coèfficientes que á morte arrasta, tètrlca e medonha; pelas' ruas do
Rio de Janeiro! Quanto de» expressivo tem esse indiçe, quando
a tuberculose continua, ainda, a
desafiar os impecllhos qüe se ahtepõem a seu curso • fúnebre e
terrivel!
— A campanha contra a tüberculose — havia nos d'to o dr.
Amarillo Vasconcellos, que dirige
a Inspectória no : impedimeníti
do dr. Plácido Barbosa ^-figpra
no primeiro plano do nosso problema sanitário.
Sabido que o
'
problema da peste branca, cuja
solução ê pára nós»úma" questão
de dignidade, tem que ser» resol»
vida . conforme • as ir'condições :«-do<
meio, econômicas
e de vida de
cada povo, não se pôde/pretender
fazer em um paiz de gente de
poucos recursos pecuniários, com
grande percentagem de analphabotos, o mesmo que entre.os povos ricos e instruídos, que têm
educação civica e hygienica.
Temos que: adoptar o que fOr
melhor, adaptado ás nossas necessidades e conveniências..

4.409 óbitos
4.C08
4.641
4.483
4.183
4.483
3.45B

— Somme! Somme v. — proseguiu — e veja para onde estariamos caminhando se não se tictivasse essa campanha benéfica que
se desenvolve sem esmorecimento.
E aconselha, a seguir, como todos podem • coádjuvar para o fim
da tuberculose:
Io — A notificação de todos os
casos á Inspectória da Prophylaxia da Tuberculose. .»
2" — Isolamento dos doentes
em domicilio ou nos hospitasa.
3o —¦ Educação sanitária nas
escolas, nas, fabricas, nas lojas,
nós livros; em toda parte è sementre nós. principalmente,
pre;
•
pòr melo do einematographo. —
Saneamento das casas; i e
4o
acção
constante1 e systemalica
contra os que escarram nos soalhos, nas calçadas das ruas, noa
bondes,
'— etc.
Protecção dos alimentos
5o
— não só visando os baclllos do
leite e da carne — como os posdepositados,
slvelmente
pelas
moscas.
—
Exame e, tratamento das
G"
mulheres grávidas, cuidados di3pensados aos reeemnascldos e âs
creánças dè édade pre-escolár.'
c— Inspecção mérlica dos aiu| ."
mnos das escolas; aulas ao ar livre ou com »as« janellas abertas,
gymnastlca sueea.
8o — Protecção dos trabalhadores, em fabricas e usinas onde
ha poeiras e outros riscos, com
a cooperação ,dos industriaes.
i -.fl'' — Prèventõriòs' pára os íilhos de tuberculosos quando os
ou morpaes são hospitalizados
".
rem.
'
10° —, Exame medico annual
não só dos que manuseiam ali^
mentos como de todos os estudantes, operários, caixelros, trabalhadores de toda espécie.
-— Por. toda parte —j falava o
dr. Amarillo r— tem.se desenvplvido üma larga/campanha de edu-

OS COMÍCIOS DEPROPAGAN- A chegada do sr. Washington
DA ELEITORAL
Luis a, Petropolis
17,
(A. A.) —O
DO PARTIDO DA MOCIDADE sr.Petropolf.9,
dr. Washington Luis,
em
Os que vão ser realizados na
próxima semana'
D. MARIA LUIZA
DE VOLTA DAS REGIÕES EM TORNO DAS DECLARADE PROENÇA CRUZ INHOSPITAS DO OYAPOCK ÇÕES DO MINISTRO BOUl-lleceu . hontem, ás ¦ primeiras • io"bordo
ras da tarde, a «r.i. Maria I/uiza de A
do"?tIacapá" chega- VIANO NO NOSSO PAIZ
Proença Oswaido Cruz. OFil-ha do sauram, hontem, mais dester- A acção desse diplomata na
doai), engenheiro Joífo -Proença, cra. a
extineta casada com o dr. Bento Osrados da Clevelandia .
waldo Cruz, nora, portanto, do saneaopinião do ministro do
dor do Rio de Janeiro.
Estimadi&sinia «q vasto circulo das
&terior
suas amisades, a sua morte causou o
mais triste repercussão.
Muito moça, clicia de saude e de
vida, d., IMaria Luiza Cruz, cònquiatara, pelo brilho de sua intelligencia
e pela nobreza de seus sentimentos,
uma posição de inconfundível- destaque
na sociedade carioca, onde tanto n sua
jfamilia «rigioaria, quanto aqueíla 'a
que se alliqu; ipelo casamento, são credoras da maior sympathia e consideração.,
Seu falleeimento foi dessas tremeudas fatalidades do destino, dessas que
difficilmentc sc conformam, os que a
conheceram merecedora tle uma existencia bem .mais longa.
ÍD. Maria Luizá de Proença Oswàldo Cruz' deixa viuvo o dr. Bento O.
Cruz c duas filliinhas, encanto dc seu
lar,« puríssimo, iima apenas com tres
mezes c a outra, de nome' Hcloisa,
eom sete annos. •
Seu enterramento realizar-se-á lioje,
ás 9 i|j> da manhã, saindo o feretro
da casa de seus paes, á rua da Kcal
Grandeza n. 155. •

Não sabe porque o aggrediram

Nova casa bancaria
em Collina

companhia
de> sua» familia e
acompanhado•'de• todos os mómbros do . seu estado-maior e do
major Barbosa Gonçalves, officiai de gabinete"' da presidência,
chegbü a Pèti-opòlis ás- 4 è 20
minutos da tarde em trem especiai. A gare da Leopoldina, garridamente enfeita, achava-se repleta de tudo quanto ha de mais
representativo' na sociedade petropolltana.
Depois de estar
em palácio,
s. ex. recebeu os cumprimentos
das pessoas que atê ali o acompanharam.
"Flora
A - Casa
Oriental",
mandou
hontem levar á.sra.
Washington
Luis,
uma
bella
"corbeille" de flores
natúraes.
Tambem o Banco dé Petropolis
enviou-uma "corbeille".,... .....
Petropolis, 17, (A.,A.) ---Devido u chegada hojo a esta. cidado.do.dr.. Washington Luis, presidente da Republica, é grande
o' movimento- nas
ruas daqui.
Os
edifícios
e casas
públicos
commerciaes apresentam as suas
fachadas illumlnadas o que empresta um aspecto, festivo..

¦
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\amork/miores

Um policial obstou a que a
pobre moça se atirasse
ao mar

200

0 cadáver do infeliz foi encontrado boiando no Sacco de
r "S:. Francisco •"—

Effeito Laxativo
Semelhante ao
Normal .

ATEOU FOGO A'S VES1ES
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Um julgamento original, hoje, Victima de uma queda soffreu
no Tribunal do Jury
fractura da base do craneo

«Licença» nos Correios

Uma vaga de despachante
aduaneiro

*

'.

LIVROS NOVOS
(hlimarães

José Pinto
"O Chile".

Centro Loterico
TERIA MESMO MORRIDO
AFOGADO?

so usando as
Pastilhas

cação geral da população. Tratou-se de disseminar ò conhecimento- da hygiene
pessoal, em
grande escala, afim de que os indivlduos pudessem aprender a roforçar a sua resistência contra
o desenvolvimento de symptomaa
activos da moléstia.!.
A campanha-contra» a tuberculose tem s|dó dirigida, np seca,tido de encontrar' os numerosos
'-vetoindivíduos t_Ue haviam sido
cidos pela moléstia, afim de» roforçar a sua resistência e restituil-o de novo á saude, se possivel, e em segundo logar impedir que infeccionassem a outras
pessoas. Isto implicava naturalmente o estabelecimento de instituições, como os dlspensarlos,
o trenamento de muitos médicos
na technica do
diagnostico,' a ',
construcção de sanatórios para o
tratamento de casos incipientes e
de hospitaes para os casos mais
adeantados e a segregação', dos
indivíduos que, tendo sido vencidos, pudessem constituir, uma
fonte de perigo para os outros.
a
Mas — continuava — havia
*
oppór-se a falta de verba. Lutando com as difficuldades que
os. duzentos
tanto assoberbam,
contos que1,Unhamos até o,anno
passado mal chegavam pára á»
dispensai-lo
manutenção
desse
central e dos dlspensarlos de BoNovo,
tafogo, Engenho
Ramos e
Bangú..
Hoje, o Interesse que se vem
tomando, tem conseguido, feliz»»
mente, alguma coisa. .A própria
verba foi augmentada e melhor
âpparelhada. como vê — a essa
hora percorríamos as dependencias da Inspectória,— já se cbnsegue fazer'face ao grande'mal.
Aqui no Rio, nas habitações
communs, .ha, ás vezes, 30 tuberculosos!
i.
i.
E revendo as notas que tinha
ao
serviço do
â mão, relativas
anno' passado:
. Doentes examinados pela prjtmeira vez nos dlspensarlos, .'».,'. ¦
14.702; notificações «recebidas, ..
2.585; eram de tuberculose pul-.
eram;,de
monar ¦ aberta, 2.574;
2.621;
tuberculose
pulmonar,
eram T. L.,'T; eíarii T» G.', 1*0/,.
13;
eramT.
M.,
eram T. O., 8;
' eram suspeitos,
eram T.,» 360;
7.967; reexames feitos nos tlispensai-los, 3.762; consultas paya
medicação hos dlspensarlos, ....
44.038; total de doentes attendl- ,
dos nos olnco dlspensarlos, 62.562.
Não. desejo lembrar, a. rnep
amigo a triste, lamentável e.ver-.
gonhosá sltuajção em que tlod
mantemos quanto» ao coefficiente'
de mortalidade pela tuberculose.
E ' qual a razão?
•
1» —! Falta do Isolamento dos
doentes oontaglantes em domlcllio ou nos hospitaes, que nãò têm
os,leitos bastantes' para as nos''¦¦'' ¦
soS necessidades.
2» — Pela ignorância da popu^Se evitar1 esèa
lação dos' meio
terrível moléstia, falta deeducação hygienica, resultante do aijalphatietismo.». .»,A,».vm. .-. ..,,.'
3? — tMs^iJS(Si\.«.l59i "^Pv-I-!68habitação.
condições de
slmas,
parà\ás classes pdbi-es'— as1 casos
de commodos e os barracões infectos sem ar, sem luz, sem aguá,
promiscuidade
onde vivem em
criminosa, tuberculosos de. todas
as edades e em todos os períodos
da moleslia.com creanças-em estado de receptividade. mórbida e
os adultos em condições de . se
reinfectar.

j O livro dp.^r. .José Plpto, Guimarães, "Q Chile", onde' ò autor
estuda, com competência e cuidado,., o sympathico paiz. andino
que» sorri á beira, do Pacifico,
dando-nos, em paginas honestas,.
á sua historia, as suas riquezas
natúraes, a aua vida e moderna
actividade, tudo isso em syntheses vibrantes, ê uma obra inte;
ressantisslma, que- a nossa im-.
'não era de
preprensa ,— como
vêr —. desdenhou,.deixando.de a
commentar,
/E' notável como a frlvolidade
"literária absorvei em
geral, a áttenção da.nossa critica, em prejuizo de. livros, .tidos,,, logo, por
indesejáveis, apenas
porque se.
revestem de uma feição, .mais- ou
•
menos profunda e séria.»
,;
O livro dosr. Pinto'Guimarães
não escapou ao silencio da pra- >
'
.
gmatlea...
O que» podemos affirmar,- poCONTOS rém, ê q"ue,/a vasta monographla
que temos em mão, sobre ser de
um grancle-interesse pelo desert-.
volvlmento do assumpto e das.
que se lêm com prazer, e curiósidade.
. .1

Communicam-nos :¦'
"O Partido da Mocidade realizará no dia 22, terça-feira proxima, .um comício em favor da
candidatura de Maurício de Lacerda a deputado pelo 2o districto. Esta reunião será levada á
effeito' na praça da Republica,
junto ao monumento de Benjamin Constant; - ás 5 horas da
tarde. *-¦¦
Outro comício terá logar sobre a candidatura de Luiz..Car-:
"MaçaO paquete nacional
los Prestes, candidato do Partide.Mahâos e
pa", procedente
do à deputaçãp pelo 1° districto,
escalas, chegou
á Guanabara
hontem, pela manhã, trazendo
La .Paz, 17 (U.P.) — O ex- na quarta-feira próxima, 28, na
regular numerq de passageiros.
Marechal.» Fioriano,
fis
¦J Entre elles figuram oito in- ministro das RelaçSes Exteriores praça
felizes desterrados da Clevelan- sr. Dlèz de Medina e o ex-ml- mesmas horas.
'mandados
dia,
aqueíla nistro da Bolívia no Rio de Japara
O Conselho Dlréctori"
terra de peste/e de morte pelo
victimas tão neiro, sr. Flores,». protestaram
govovno passado,
somente da perseguição da poli. contra as declarações do actual
cia negregada de então.
ministro boliviano no Brasil, sr.
HOJE
Esses pobres homens que che- Antezana.
Inesperadamente,
apregaram
O sr. Diez de Medina, presentam, como
os que
aqui já
aportaram o mais. impresSIonan- para uma replica em que dete aspecto, porque todos trazem monstra que a Bolívia não ccestampado
nas faces
os èstl- deu
ao Brasil seis mil kllomcgmas dos soffrimentos atrozes por
Entre outros passageiros, viainhos- tros de seu territorio em conseque passaram náqüellas
Travessa do Ouvidor, 4, .
pitas regiões do Oyapock, onde quencla dos simultâneos proto- java hontem em um bonde' da
linha dè S. Gonçalo com destino
(16558)
encontraram a morte mais de 600 eólios de 1925.
a Nictheròy uma moça, quo, peInfelizes dos 1.400 que para ali
Na seàsâo de hoje da Câmara los gestos estranhos e um asforam mandados.
melancolia,
Não queremos reproduzir aqpi dos Deputados o sr. Sllvetla Ar- pecto ,de profunda
o que. nos disseram
esses, oito ce declarou, que as af Armações parecia nutrir qualquer idéa sinlstra. '
desterrados, pois foi o que. jâ dis- do sr. Antezana careceriam
de
Ao desembarcar na Jbstação das
seram os que fizeram parte das
valor,
se
não
fOsse
elle
barcas,da
plenlpolevas.
,
yUinha capital, a joprimeiras
: Sãò os seguintes , os desterra- tenciarlo no Brasil. Analysandoi von jâ se dirigia para uma das
dos da Clevelandia chegados pe- a sua attitude,. dlssp. que o sr. barcas ^.11 atracadas, quando, um
ló ".Macapá": Manoel
as inpolicial, suspeltando-lhe
Branco,
Pedro Alves,. João Moura, Luiz Antezana ficou em Buenos Ai- tençôes, convidou-a a comparePastor, Eurico
Gerson
Rodri- res, faltando aos regulamentos, cer á .-delegacia próxima1 da 1*
. Sabe-se apenas, que
o ¦ rapaz,'
gues,» Ovidio Cândido dos Santos afim de nâo receber o embaixa- circumscripção.
e; Gaspar Corrêa da. Paz.
saíra'
Ali, entre suspiros,- contou ella járum tantov alooolizadOi
dor Saavedra no Rio devido a
; Um outro desterrado, que vianto-hontem
â» noite de uiii bar
ao commissariç Mesquita a caunha nesta turma, de nome AIU- ser seu inimigo pessoal; fazendo sa dos seus soffrimentos:
existente
no
Sacco.de
S.
Franuma
:io Lima, desembarcou em Sâo a propaganda de Tacna e Arica
Nictheròy,
em direpagina de amor na-historia de cisco, em
«casa do »sr.
Salvado»^ gravemente enfermo. para a Bolivia, contra.a vontade sua_ vida, cheia
Constante
de lngratldões, cção á
«•-*
do Peru', contrariando a uoliti- razão pela qual sairá de S. Gon- Lobo, fiscal do imposto, de consumo, morador á Avenida Quinca do governo e combatendo os calo, onde mora, para atlrár-se
as águas da Guanabara, pois es- tino Bocayuva, actualmènte auprotocollos.,
não mais
tava desgostosa da vida.. E só sento com sua família,
¦¦¦
¦
. O.ministro das Relações Ex- não realizou o : séu intento ¦«— apparecendo:
"encontraterlores qualificou a acção do terminou ella — porque aqueíla
Hontem, fòi 6 Iníéliz
advinhãra
o pensa- do .morto, O Cadaveç-; bolçiya junsr. Antezana "como um acto praça lhe
to á praia do Sacco de S. Franmento.
•
precipitado", sendo a cessão sóA moça, que se» chama Cio- cisco. e vestia
camisa,»
apenas
mente de trezentos kilometros.
tilde Rodrigues Pereira, e conta presumlndo-se que haja morrido
Antezana insistiu em suas nc- 21 annos de edadè ficou nà de- afogado,: ao tomar banho adi.legada, devendo hoje.lser-lhe da.0 corpo foi removido paj-a o
cúsações.
.
do o conveniente dfestlnò'. '"». "¦ necrotério local, com uma gula
dá policia'/dá 2" clrcumsci-iPçao.
Atê" á" última hora as autoridades apuraram que o seu
nome era Albino da Silva,. BolteiT
ro, com 24 annos presumíveis,
•
O Tribunal do Jury devia julO menor Octavio Guimarães, preto, e empregado do Br. ConsLobo.
, ' "
gar, hoje, um caso original, ten- de 10 annos do edade, filho de, tanto
¦ —¦— «* tm* nm
tatlva de soborno, em que é rêo Maria Guimarães,
morador
á
'
José Francisdo Leite.'
rua Senhor de ,Mattoslnhos n,
10, foi victima de uma queda na i Foram coiícedidãs 'polo rtilnlsAvenida Rio Branco, soffrendo tro da Viação, a funecionarios
fractura da base do.craneo.
No posto de Assistência
do
dos Correios, as seguintes llcenEm estado
de commoção,
Meyer, foi soocorrfda Maria Rio ças: seis mezes, a Arlindo Fer-.',
beiro dos Santos, residente
menor foi
conduzido
o
para
nandes Oliveira Gulmàrãe's; quarua
Posto
Central
de Assistência, tro mezes, a Felippe Souza MatProjectada^
21,
numero
OhrlstodoUno de Moraes, tendo afim de ser soecorrido e após os tos, tres mezeB, a
onde tentou contra a exlstenJoão Vascon"foi
cia, ateando fogo ás' vestes: A sido nomeado fiscal do imposto ouratlvos recebidos,
interna- cellos de Albuquerque Mello, dois
trèsloucada, que ficou bastante de consumo, requereu ao minis- do no Hospital de Prompto Soe- mezes ff. Moacyr Carneiro.
....
queimada, não explicou os mo- tro da Fazenda exoneração do corro.
FÒI 'eonsiderado'"llcenclado âté
tivos que a levaram a praticar cargo.4e desFío^ant» aduaneiro
A policia local-não tnve =clenordem,i»»io
praticante
'st segunda
capita:,
.
nesta
semelhante gesto.
cia do oceorrido, •
Henrique Chaves de Medeiros.,_-^

Uni osso duro de roe*...

O lavrador Manoel. Caetano
Vieira conversava com
outros
amigos, na' estaão de Anchieta,
respectiva,
próximo & agencia
qnando do grupo se . approximou o Indivíduo Nilo Fernan«es, que, sacando de uma' ná-.
valha, avançou
aquelle,
para
afim de ferll-o.
Os
companheiros de
Vieira'
como
o estatuto da não puderam evitar que o refepolitieo,
União dos Trabalhadores Ferro- rido individuo levasse a effeito
Não
viários comparado á situação dós uma estúpida aggressão.
defender,
recebeu
podendo
cidadãos do Soviet residentes na sé
um golpe no. pescoço e dois no
Mandchuria, estão para ser nc^raço esquerdo, sendo, por Isao,
gociadas directamente pelo con- soecorrido no Posto de Assissulado rus.so dc Harbin e as au- tencia do Meyer.
Vieira, que não sabe porque
4oridades chinezas competentes. Oi
novo cônsul geral do Soviet, sr. foi aggredido, depois de convenientemente medicado correu â.
Legrand, quc deve chegar a Har- delegacia do 23" districto,
onde
bin dentro em breve, entregará narrou o facto, adeantando
quc
o fio russo da meada das nego- a 'scena covarde foi
testemuciações.
A' partida do sr. Le- nhada por empregados da es-'
grand foi annunciada de Moscou tãcão alludida,.
O criminoso fugiu a acção dá
durante a primeira
semana de
dezembro, mas evidentemente foi policia, ciim o procura.
«8 ém* b»
j
sujeita a retardamentos diplomaticos. Pôde'ser quc o Soviet deseje esperar
por uma situação
niais favorável, antes'de iniciar
O ministro da Fazenda assias necessárias conversações.
A actividade communista russa gnou a caxta-patente que conceem Harbin recentemente, provocou de autorização para funecionamento da casa bancaria Antônio
tambem
a actividade defensiva Junqueira Franco & Comp., com
dos chinezés, que apprehenderqi sede em Collina, no Estado de
mais de cem, mil loanirthletos»
São Paulo-
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DOENÇAS VKNERBAS — -Tratmento gratuito nos seguintes dispensa»
rios:
¦
\
Avenida Mem de.Sá, am: Hospital
Pr6-Matre, (S6 mullicrcs). Av. Vene»
zuela, 150 (Cies do' Porto).; Policli»
nica de Botafogo, rua Bambina, 141 j
de Moraes,
Dispensario Viscondcssa
Avenida Pedro Ivo, 146 j'Posto.de Pro.
Rural
da
Penha;
Ambulato»
pl1yl.1xi.-1
rio Rivadavia Corrêa, rua. Flora n. 1 jr.
Engenho '13,
de JDéntro t rua Paulo oe
Frontin,
dás 8 is 10 horas'••,;,da .
-¦ .'.»., .. ¦,
manhS.» 1
,
. ' ,(6815)
;..__.
¦•
-m »m* rn-

Para apurar as contas da;
E. F. Victoria a Minas

O direotor geral do Thesouro.
designou o 1* escripturario Raul
Cahet para. secretariar, a jilnta
apuradora das contas referentes ,
ao 2° semestre, de 1926 da Estrada de Ferro dé «Vltítorla a Mlnas.
- -,
iii,

Uma vaga de corretor
de fundos publicos
O director geral do Thesouro
restltulu ao syndico da Câmara
Syndlcal dos Corretores de Fundos Publicos, para prestarl inforao
mações, o processo relativo
requerimento em que Alberto De- '.
zon Costa, pede exoiíeraçãq âo
officio de corretor de fundos publicos da praça do Rio de JanelTO.

.
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Cobrança eiwutiva
de diversas contas
A Directoria da Receita Publica remetteu ao 3*»;procurador'
da Republica, pan. a, devida: cô* ,
branca, diversas, contas-nos ter
taes de 298:867$2fiO .a 84-.080J231 ,,
o libras .9» 794-8-1, rejHBttMas. íielo Lloyd Brasileiro' (Patrimônio
'49Nacional) com S oíficibs —
'.'
A de.14ide'àbril de 19Í5 e 152|8
de «30 de novembrp de 1926.
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CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 1927
"

'

is?- iii.i -s -jKSier.tava. AK-r.i âisao,
Sttsss. ?«aa«Sa havia qualquer
«ás*, de _u_saiit-: o felizardo
«*. «ta vtráaâe, funecionario,
<_a. site trr.V.-.hüTiaci hoje, amaaà&, «soàíaiâo <js íJhefes da re"| At.J;-.\„iv»
?.\'i-'J.-. ser compéllldo
CCSS ÇCO» v&ÈK&M, SíSSí 43BJS Spaatâa&o,
tUÍMftSfUS
ük 9*5» asses, sssâgnar o ponto.
wcsíík». «b íãjÇií
DeKa&s wes «síw» tsst Síra 31 Ss» para muitos venturosoa
.- A**.\.»».. 140ÇÔÔ0
SS-iísjàâes âos smdicatos politiBHuim_{
l» ès assasar -j«á»-se; >{<stòR> mffl w :!,- . -.-.S.-. .'..cr.-..'..-i.Yíl...
!•*£$; <c&í*x*-s* «*?* «S s*~è
ÍStàá «o ptíasar «ra sova. desg«t a» sa>s» ète sss&e S»^í . .••-¦"'..;-:..•, . ssnsSr . "cartola". E*
NuUlftS- *X«1» ^nw»*-»». J*» **» <x«&i> * «Jsrí» iwfe í«- wm fc&to «saias trabaJlhosa. Nesse caso, o
J&âtoti w» ihfcsi» ...;»»....» JS» í». & (Kt» s««s»*0 «ft ***£*»¦
Si
tiJBUi Wtbíliâ* ».»»»»»•.»» -4** **» tísítt, < —T .»"•! "•-• <Jfc SS*?* — S«33«i;.-.T,'.:-..-' è imaginário.
«tò«*sa Si»*». 2CSo apparece r,a
»c-íü. i «esa* k«s k£ * «àswes» •:•:
TSâSíSOiKfc* I íes » amai» <t «6_ ôjès w_! *
pscrtâsS .-• nem ao âia do pa&a-.-.;-.;.-. «te seus vencimentos são
la»*» o» «aadfc «essa, swnSÔHos por «uti. funecionario,
»í!g-^âitóH)w«_-_»»
__
luss.laSte («• sstscaas uas «asas «Sr* wiâ, «jae se apresenta com a
•easijHjjiíBít- procnracSo... A for*RS3tóf- &*«"*»"•• *»** *^5íW*t 1 w*ã_ ft, «sms se vè, ensenhosa e
*>__*!tV*W»l *ft BWSSÜ.Íiáv«sKi-c«
«as te«s t5s&K«s; * .?'..-. -•:..? âisseminsda do que
«iiui» * Sal *ãe 5l»*s, _ sí.1 §^ f^issi <fe áJkaaífwx <sí« «s
ass&a. semte pí-k.i.
"ST
K«íí>ív> R*i*n •&? ¥!«»*; » 3&»S i*-** JP>lfcP$* •* «««*> km*»
:-T; Jc.-..;--, ft ceãsa hanal.
»;%Jf)E**;ès5-'?,St
«^r»!---;
v.í.-.- »jfe Ss í*t*is _ «» A*à»
-^ ¦ ««aca v-^avt.».. A'JT!.::.\ Jfteàtem, « secretario do
ii*'*»*
"
'
5JS»» Sn»*»*!»; *s Kütt*S«s d» mT* »J>* *Sí*-<Í5t->. Sa^Btetí.. <em :-;...J.".i exsmo naa
^
SU- « M -. .-..'is, « >r. Em«ü«
O* jgssBsà» t»^».» çsçSíoaBàt Èti2as íte -p^tan«ito do pessoal
>,'..-:..->..-.. .- « HM <ÍU l.<\"í-.\t» *_t s<!os* tá-. SS foS~3_ jSsss» T, JJ.Jr.-.V; r,i r.:M:'c.x descobriu
_i.-«s « «» í*lio A. <_» lima. <« ratsainsè». i\sr ws a-rèsc» it» swàs ôs TÍnte -"cartoTas"! JNaa
.-.'.;:•.-. .'ic-yií-TiSi-.-.üs da munici•4 $«j-£gfOi <s« s«ííx r^c«vs3SHSsá*
^*J8âtíte, ft de «!rer qne o mssmo
KS?«e&i&. u s«sr*5í iàss «Sjtó» -v.v.-M-fr-i Bsms esemplos não
aè« «5 ssasajas» Xàajfwa.scãl»
.••.'->;.-..-.;-..-. -une. íseto Isolado.
4»5^r»fâsís ?«sccftfâ i« trax*r '.•T..::.-;.-.-.-r.-.r.Jír.r.-.f.-tc...
^S !*:•<¦.-, pemderar que «ssos &hu»
fes* èí«XB*t«•£*?«« it ||i|j$U*_.
s» se, «de «nn íado, mostram o
X* Sfe FlWKSÍvX <5fíft &&S --i- -'"--v T.v;r.-.;vo dce que force&«¦ «aijwsai^i « spasfc «Wr ísa pw xír«r $l trtpa fona por
loi» v.".¦.¦. ¦ ¦ .-• Sflixi- «ma MM «teiSa. T-, Tft-U-i-.mTa.
por outro,
CCO ^-:;.-», c-.-.-v s« :í:'jl Sfl& íi- ;-.. '.-n; J.-. . Sesoaso
o a Incúria,
Os ;-:v;.-.£-r,\» >_ucí & IU« sac«ís Njv;«ic*í jfe 0»jaç«k, afâ
sts&s .-'.'.--.-'.J.-J.T.ic dos que, por
fes*s *< Ss?èi3» Sus».
tes**, «os títeatros
O XíiNíJjr «esaíina «s"O s«s *a*s StisecSes, deviam melhor
«s r;?-.iíC::-.'.r <o y.i^o dos dinheiros
ifl^KS «flft «l i5««t»»scife
líBÇíKiísiáA <fc st «sàniàr »* <s- $«w> è>^«s*wsto « » RStswàíis arrancados dos xnunlclpes em pe*
i&giit waís «*m*v*k$c* ^s os4*
í--..*-.-..- t.-.tv-.í :.-.?. KcM.i saber ain<yat . « »ass*; «s <ccs-3«s, »ss
âa s», sas ixsparticSes iederaes,
-T
í*ssâ«a «So í.5Vi-r.'i uhi infini«twss ia* ^Sia «satswr^t » «*-1 ^sasiSi^9SíiJ, <â* «r4M assas fetâ- â»*è «Je *c*itt-as'B.
Porque os
«Nssi»&s üi&aas 3*r* ãt«_ks_ I| w; jaX
~.
sse
.v-:v.v.r.-i %a esâ»a
ks» rão *.- («smàjà*
"oManas* Ihès ^o familiares e
«• «wws*»^ wes **s «Ç »«»-1 «asçaaa waat.-aíia »s«as &
-wrt*<«r»
atiSaa parece atft que tiveram
i MaMltrvtAecit; «as*
«mr*, ^Kweodo ja
fsc&SSSis
««sta.. JSssc wksv. ««»-«_ sA» Jg SBiflàs wçeesaíaaâs ctóa»
«í wto«. 5tóSfr« ?«**g»s- í tem «jasísa* a» jesx*»», *
"-T.;?;
fcawiti»;» ?«tiâfe, ia
xsícsp» f
am tcric.cr.ir.ima de São
^
^W;- c^^^ caswaal vsa _s»
Batíte i^B- - sr. Carlos de CamT'-'-f ã&. <est& i^ateando os ser¦•-.•--:.?
pi«staâas pelos picaretas
*-/«'* ** «msagt*» *s CutaxaU j ««aasscsr imíssòís ssíssí.í*3*s- •àk So!pi>Ensa,
Cm desses ganlia«Cuteca . wtntótw. sí*ç?|al
*««». Sçs i^axOte d» -íssís. _«s» ¦âarra âe t*Sr3o, sempre a frete
«áa*!** «s írts «âas tâç
j o» »$ * «« «swfeps ãs c*» «SSCÍ8 quaJuser Jsomem de reca«a <ô «fttwte, »sa Isrxxaáesr* «fe I aa^íii* á.«.ia-s* è
día, Sae © se_ carreto e que'ífüt
¦Nussssi*
mw> S^5-<
«a àw «^
'..V ;v;;:.•¦;'. .v.s J-c..-. ';-,-.< v # sa^_s ft f
ròa. pelo -.r.-.T-.-.h.i cerca, de 30
Msà^s c*$*«s íí» «afcaxaaa as
«atos»
«sacuNSitos . *»* »os trístotuíts
ifcsaNfe&.
O sr. r.T-J.-i Tavares nelmu
rat«ij« píSss às£ss*ík- &s<e«
ÀS W»ífcS. *s wauats, «iS |«K *a\w« Èfiíí*-» Ea» «asajàíàu «aw». JRroxaxíâmente as libras do
iptSíS x*3)tós c*>o.-.íva-.-.-.. v-sU-N-r- í^S«a$ tnsssntssSís <&s «smã?»» lastótoto do café estão multo reiíiatíjimRWtt, a ,-'%v.-.>.- . »àfâ'òítí» fcs omàugiSSs to»
áíWP» dssSâís, e-por isso o secretario
sws «a ire*» «s jjsik.1»s « »s m&»'ttMÜfeto *wá s«ss«saxa
I â». Easeaaa do JEstado foi redu»|ç»«- jar* » <_sa «era cs tets» jí» sSssda e
jiMlsi-: . 5í®ft <<p«: ^í*s
-x'.-,
prece, ate chegar ao lioa-v. >--* í.; J»v.ír.-.
o.-.Vc.; <*k«, 3SWSKOS&!- ifc &l&^<-»
a&awss a *ga* ícaaà* «a ia» i Hc|< tss^ass *s £mb£5*s <5s 3sS* de S cont»». Quando um
•áts ife tensa* «Se Seílau «a m>- j^j^ & aasBkm ws &»;»», ptóííe xiv. de aieroadejar a conr.T-' impSe tabellas, acmewe. wywOMiCl, c iaiàes.
«st tesa «j«as a íw^sasà* áa wásjicà.1,.
fâ«B!f»à- « wi^Ss «asüsoà á«s- «ísaRRíií •çqc«&-» O «aíKv aç»5- .-:.:.-. a v-'-«~-iJa que lhe querem
-xwsS&fcT^í), tm>a âc «sresssr
^ <ç» _§gí- <fe safe k«sss««, Jfactr»
i.--> ';X".!.,cs ".hc*
>.;V.:t.-.:r .-. jK«am «>s «ísJis «&«*?**&. Pata
O qxie se percebe . que os
3ata
liíiri «jHtrid* às i*s»3*5 è u^saá «Stíssa
tv,;;.-*. '<;kge» >.-v.-:r:.-.f que compram jornalls* ;:-v:.''.-. £si^ia«to tr*x*\am S$$o ssaíwsss!** «ss*ásvtt^. «<st Bas tas «aa e ,'.;-:..-'.ro do
povo têm
«* ãwi^sts ijjK «• íavi»» j>os5«i k* tt* »$nâ*^i*i ««s s*aàs$«s ".--.ct, í\pi-r:cr.í-;a dessas coisas...
eaçüí®* «sü»te> «snsse vfe&ikàss

EXPEDIENTE

I

_sstò«. sssaa wsa âs fcSfcjwíS,
«risSssít s» sa c, J-ttC!.'*; eis
"
sas» $*.«, ¦ ...'... ...
Cassa —;.'. «*Ss n» «a átesS&ssi
«Ssbèsó- «te ssán m», ea&iüsàí
& sae&Sc-t Busjn. smá» Soas»
!»; Ita^sa-fcssfis-ss WBgew*
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da Faculdoçle de MeiUcliaa. Pa-4,
lavras textüaés do professor Ma-=
galhães:
"... a reforma de 1925 é uin
arranjo nefasto,- dlspendloao é
lllegal, que o seu inaplrador. fez
ddla o aeu beneficio, - que o seu
executor desnlvelou; o en8lno,
perseguiu' tia de3aífé*cfos,-.dlstri»
buiu favores illiòtos- aos apanlguados, gastou d patrimônio da
JFaculdade, o legado Silva' Cos.tro, ficando a dever centenas de
centos a fornecedores, transferiu
com eacandolo para a ultima aêrie medica quem não tinha habilitacão regulamentar; negou a
professores Idôneos e honestos o
necessário & docência e ao amparo doa doentes."
O sr. Rocha Vai não tem ontre seus collegas quem defenda
com destnterease oa seua de8Todo o . profeasorado
mandoa.
delle se queixa; nelle vê um aigoz e um desorganlzador de tudo
em que se me ttu. Fols, é a um
homem desses que foi entregue
'serviço de Aasl3a direcção do
tencia Hospitalar. . --.
Livre-ae o sr. Washington Luis
de semelhante auxiliar, emquanto
é tempo. Mais vale prevenir dd
que remediar...

<

i

'

..

¦"
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ft moral financeira do

negociou, na suecessão presidenciai, o seu -subsidio de vke-presidente. Minas Geraes, quando arrastado ao Tribunal ¦ de Paris,
estava nadando em ouro; desde
1919, só conhecia saldos em sua
financeira,' ascendendo
balança
esses, sómente nos,annos de. 1924
tS 1925 a 70.072 contos de réis.
Para que queria o sr. Mello
Vianna o dinheiro pedido aos
credores do Estado? Para distribuil-o entre os • seus comparsas,
para comprar as pennas venaes
que o elogiavam para consutímiar a
isua obra de devastação, moral,
'uma das mais corrosivas que já
ae tem deparado neste paiz... -

serviço ao paiz, denunolando com
altivez as manobras polittóas dos
protectorea der jogatina, deabro,-;
gada.
' ,
Correu -o boato de que o prefeito reaolvera: tranaformor as
feiras-llvres em verdadeiros- mercados popularfiB, a exemplo d.a
que se rèallztim lia capital paullata.
Chomoü-se de. S.. . Paylq ãlguem com autoridade no assumpto, addiolonando-ae-lhe um ajudante, amboB vencendo, provável~
mente, boas retrlbúlcõed.
As feiras-llvres continuam, porém, no regimen da mols extensa
"liberdade,"... para não dizer
desordem, máo cheiro e balburdia..'.
Isso o vorlfioftmos hontem,
numa pas8agem pela feira que
ae realizava-na'praça da ítepública... ^,-'-_-_. 'tombem'
_„.Y';¦:;-«.'cõntlAlém dó müls,
nüa a _, eapeculaíão,, doa. interme1 diários aem, eaoruflulo, que go»
zam de favores excepcionaes e
concorrem com o oommerolo retalhista, sujeito a pesados impostosi ,

O sr. Washington Luis, quan- ta Cruz, que lá anda pela Euro.
do-assumiu a presidência da, Re- pà a i-espáir.ecer, descansando &__
• Entre as oceprrencias mais mepublica, substituiu, como de pra- volumosos serviços prestados í
moraveis da' ultima administração
xe, a maioria, dos . superinten- cara pátria. Nomearam «stm.
de Minas, deve incluir-se a esdentes de serviços de immediata ço bonito commissario <lo "]r|jH
tranlia attitude que seus dirigenconfiança
governamental. Alguns, de onde se transferiu par5
tes, contrariando, e comprotnèttertporém, ficaram. Agarraram-se'ao Manáos, passando depois para
do a tradicional honorabilidade
casaco do enclausurado da rua Ruy Barbosa, dc longo curso, mi.'
mineira, tomaram em face dos
inter- lizado na carreira para Hamburdos Aymorés e pediram a 'junto
de
titulos
diffede
portadores
venção do grande padrinho
go. Deixando o Ruy, foi para o
rentes empréstimos levantados em
ao seu suecessor. E' as"sim'qué Bagê. O papel do protegido do
França, para o Estado. Em-lise explica a continuação de va- general Santa Cruz foi encárrenlias geraes a historia já é
burocratas, entre os gado de fiscalizar o conimandanrios desses
conhecida da maioria do pu"destaca
Prohlblu o sr. Prado Júnior
o sr. Cantuaria te dd mvio. O encargo en
quaes se
blico, riias ha, certamente, muioa empregados e funccionaGuimarães, director do- tloyd. muito honroso no tempo das ,jt.
to ainda o que contar para que
rios da Prefeitura se Occupem,
'¦
Como se: sabe, a superintendençift Jações,. da- espionagem quc o ex.
guè a conheçam melhor ds pro- aob.'¦ píetèJxto algum, do. emiamldessa empresa tambem costuma presidente instituirá como o ser.
e
filhos
do
Estado,
prios
grande
nhamento ou despacho de papeis
mudar, com as sttecessõès1. gover- ; viço importante; de sua adminis.
para que procurem indagar" o' de" terceiros em qualquer departração. Quem era o liomem que
namentacs.
Taes
fazem
tamento
municipal.
seus
das
papeia
què
governantes
'• 'tornava
assim alvo dessa
O Lloyd é uma das maiores;'; c sé
rendas que lhes são entregues, au- ad poderão aer encaminhados peseus
interessados,
e
affrontosa espiona.
deste
Ios
rendosas
senecuras
mais
próprios
todos
grosspira.
os
annos.
gmentadas
despachantes
Realmente, o Estado de Minas, procuradores ou
paiz. Ainda ha pouco alluditnps ,gero?. .0 • sr,. ..Dcoclecio Walin.
ao .façto de terem .sido collocados gton, que .foi . agente do Lloyd
embora a coopéraçãp das suas municipaes.
Idêntica providencia foi tomaTodos ae'recordam1 ainda da á disposição dessa empresa/alguns
classes trabalhadoras lhe assegü- da ha annos nas repartlçOes íejenv, Nova .'"-York e; um dos mais
acção violentar-e perversa-danetde ; do|Iares,.) em-' Nova considerados' primeiros pilotos da
milhares:
rasse recursos amplos, cohio mere- deraea, e mala tarde o caao foi
gregada poIÍOla fontoureaca. São
A despeito de ter sido levanta- te, para fazer, face a seus com- regulado em lei. O
prefeito não 'conhecidos, em mlnüolãs, oo nt- Ydi-k;:-pari çdtnpra dèf carvão, companhia. Resumo: o protegido
do o estado de sitio em todo o
promissos, foi arrastado aos tri- tomou aaBlm uma medida de ex- tentados nèfandos então pratica- déatlnadd a Central, nãb obstante do; sr. Sanfá-'Çfuz, que esti a
território nacional, continuam, om
dado enorme prèjui- passear na. Europa, compensandobunaes
estrangeiros, para pleitear, cetieão. Antes o que íez foi bal- doa, â sombra de ura estudo de ter * ò Lloyd:
4
varios Estados do sul, as,medichicana,
uma causa qüe dei- xar uma circular altamente, mo- altlo "preventivo" e a pretexto zo ao -Thesouro, recentemente,' se das cànceiras dos inestimáveis
das de excepção, tal como ae as pela
ralizadora. E' pena que ella não
indU3tria ednw .responsável.-, pela brise ;de. serviços'prestados á pátria, dei»
nossas garantias constitucionaes jwira . fortemente abalado d' seu vá mala adeante, acabando com de defender-a rendosa
ordem conlpüs.tiv(s.l da, referida estrada. xou, o Lloyd, ha'seis mezes, mail
de-tal
Foi
legalidade.
da
credito,
e
que propiciará aos pai- ob ohamadoa "zangBeá", qúe tanpermanecessem . como . anterioro descalabro qúe dia não ae pausa
sr;.; .Cantuaria Guinará??;. .^em. ou menos, arredondando uma boa
zes .prestamistas, um conceito er- tos
mente, suspensos.
prejulzoa têm dado ad edm- que não venha"á baila, mais um
embargo de. já não'-estar" nd Mi- pecuriiav
No Rio Grande registrou-se, ronco acerca da honestidade dos mercio.
ciaspecto feio daquelle período
'nisterio da- Viação'o* Sr1. Frán»
não faz uma semana, o caso da brasileiros, Certo ha,, em nosso
A sua resolução tem ainda a lamitoso.
Diz.-se,que-.foi para o Recife,
prisão do deputado Luzarda, que paiz, consciências de lama que grande vantagem de acabar com
cisco Sá,-dispensado',: dá; fdrmáli» o antigo' niotocyclista, a multipli.
Ainda hontem foi.acceita a dea policia borglsta levou para o
eamala
á fronte da adminis- uma das modalidades
nunola. oíferecida. contra um ãe- dade ,'da_ cdncdrfència, corijinuará cár' honestamente o dinheiro que
xadrez, por 24 horas, sem a me- çollocadas
tração publica, criam a nosso res». eandalosaa da advocacia admíHla- legado auxiliar da pollola fontou- como iforiieèedof; dá,,Cpntral.','i-; ganhou no modesto- cargo dl
súaslmnor oonalderação pelaa
tràtlva municipal.
¦Mas! nãp ,'vinids' hòjc-,'.éstudar.
resca, sr. José de, Anurém Furpeito, lamentáveis equivdços; õs
cdmúrissaflo ,dp Lloyd. 0 sr,
munldades. -,....
JReBta ver, porém, sá ê oü não tado,
vio-e
sumn^arla
ha-yer
espandaíosp caso: do forneci. Cántuariai. Guimarães não tevi
por
esse
Chegou a vez, agora, de Mattd francezes, porém, .jiossos credores, definitiva essa resolução.' "Na
um
cidadão
deportado
mentoi,de..combustível; e simíésGrosso, onde, segundo as lnfdr- eqüe confiaram silas economias Prefeitura, aè medidaa moraliza- lentamente
demittir o moço toforças
notablH- boçacuipas
"típ paia
mações que dali noa vêm, não se para serem empregadas em em-, doraa duram pouco... E' que o syrio! Essa autoridade
coisas; jfliiidasrpasça''- riitó
faetoa
general'.Santa Cruz, àconde
uma
série
zou-se
'
por
das hos, -ominios^doi/sr.-'' Caifitüa- selharii|io-llie. .apenas
permitte a saida de quem quer prehendimentòs
de um Estado prefeito ainda não recebeu a vique sc reliescandaloaos e prepotenteB, bém
que seja, que' não tenha o seu prospero, precisam saber que es7- alta'do sr.. Frontin ou um reria Gúi-iârãés; ''Quando :o: saüdo- rasse.
camparia
algum tejnpo. 0 .çom-'
acção
sua
como pela
por
continuando
passaporte policial,
ses homens, embora investidos do cado do sr. Vianna do Castallo. nha do jogo... Não, obstante, o so pdlítícb ííílo- Peça'iiha' arrenmissario fez uma,: saida simulada
"íris'".
em xrtgor, tanto noa telegraphòs
se apresen- dou'o'páqíiete.
poder e da autoridade publica,
,dd. Lloyd, e obteve, do chefe da Secção dt
como nos correios, a mais rlgoo' qua- arbitrário ,ex-delegado
durante
Imprensa
A
que
não podem ser considerados figuta, agora, como 1 victima, ao elot- pára .irèaliíar, sua .viagem,de çrai- Navegação, um ^logar de inspe»
rosa censura.
drlennio do sitio,-vivou afoclnlm1 Que pagaridà â,q Jsforte, era • cdmmisJNSo sabemos se o governo íe- ras- representativas do grande Es- da no Thesouro, eata revoltada torado livre desta capital
do sarioidesse navio-o. sr; Boaven- cíòr de câmara'.
da
memória
fará
elle
juizo
tado,
se'
apoderaram
da
porque
deral esta, informado dessas ocoom certas peças humorísticas
inde-,
Oisr. Cantuaria. sentiu-scídes.
tocado
carioca?
O,elei
tura Barros, antigo empregado; da
E' mesmo poaaivel sua administração para envergo- qúe se representam, actualmente, povo.
correncias.
ares
quem,
empresa .-Pois' -bastou o .facto de autorado ,—- quantas, vezes tem
que se estenda até la a influencia (lhar, até no estrangeiro, d nome neata capital, pelo facto dèllna pendente, para appellà.com
agora o
de
songa-jnonga,
não
sido,
fazendo,.'qúe,
percebei-felizmendo sr. Vianna do Castello... .
de seus filhos. Minas,
ter es'se'ihõniem' prestado gehticonterem alIuaBes. áo eBtadlsta
que ainda no ultimo pleito, como
ao afilhado do gt.
te, não é o sr. Mello Vianna... mirim que" Viçosa exportou para delegado auxiliar, . tanto espezl- lézaá áb sr; Nilo, nai funeção que e intimou'
*í.Santa •
dos
desinterminável
A' série
Cruz,- presidente-bís
nerat*
Cattete.
Ê'- preciso conhecer,'em suas '.'itèmpo
lhe dará', em. 24; .do' corren- exérÇiaVà bordo, para que o.permandos dó sr. Calmon,'na pás80 ^sr^. Bernardes, qut
- a historia dessa indeco»
Na j sua indignação,- Oa jorna- phou!
;dó
origens,
sqguissem"
impiedosamente,
vindo
te, a resposta mereçldal..
ta da Agricultura, d^ve-se JünllBtaa de penna alugada, appellam
eile;. afinal, a contrair grdVCèn-. ;saiss'é:,'.i Pois agprã,; o liomemtar o que um acto • do - actual rosa chicana, para que fiquem
o chefe de policia, a requepara
suggéstBés do go- fermidáide, de
ízinho' ;'foi, nomeado,"'dascommissariii
Quando,
çor
taes
rodesmascarados
impostores,
de
revelar,
acaba
governo
que morreu,".4epois
rer, por Intermédio ãa censura, vérho fluminense, foi creado, ha
primeira!
ad
conduzindo um funecionario
de crueTmente éspesinhadd: é fe- do,'Citihéilo, umai
que tia .sua òiisadia, não .recuam um ftalieos-corpita em; favor do
pouco tempo, mais um officio de baixáíoV ,
iunidades,do Lloydvlogar de que, yiolontamerite, lia- nem mesmo deante da reputação
prisioneiro da rua dos Aymorés. justiça, na'vizinha capital, já se
via sido exonerado.
¦Havia no Cattete, no Cattete
¦Eànl fica esboçado um dw
de seu paiz. Minas Geraes, fez
Essa gente anda multo enga- sabia ali, Se' ánté^mão, abertaafilhaum
collocar
curioso
Precisando
tia praça de Paris, suecessivamen- nada, suppondo que ainda esta- mento, que o felizardo indlgitado
do tempo' do energúmeno .aspectos dà curiosa .chronica do
do político na Bahia o ex-tltuem eatado de sitio, , mercê para abiseoltar o cargo de eserl- de 'Viçosa, um -. moço bonito, que Lloyd, do sr. Cantuaria Guimamos
te;
operações
de
credito;
quatro
lar da Agricultura não trepidou
do qual se arma o governo de yão, era um filho do juiz fe- exercia a importante funeção de rães, e os processos que deterem afaatar o ajudante de inspe» em 1907,.em 1910, era iç-n, em
uns tantos poderes, que, em pe- deral. .Muita gente,' porém, não tnotocyclista...
para aciidir mais minavam a escolha de funccionactor agrícola desao Eatado, no- 1916. De todas cilas constou, como
normal, não podemos sup- quiz acreditar no qué se'
propa- rapidamente áos
o cargo de aju- circumstauçia fundamental, que se rlodo
recados dos rios pára a desmantelada empre.
meando-o
para
-.,
-,
':".;-.-.".::.---?;•.
.
lava sobre O easó.dado-o grande amos. Protegia-o o
V..--r.tc-r.i uma as- dante-agronomo do „ Posto., Zoote- tratava de empréstimos ouro, es- portar.
1 ¦¦'•''*:¦<: : r- :.¦ «^HSiàíK
general San- sa.
A censura theatral, sob muitos numero de funecionarios^ antigos-.-.-.:.:.-.
f .".-.'.>';-.-. dis sotáos do Joclcey- clinico de Lages, logar que nm.» tando- essa menção feita tanto nos
s«*í
^ © «riaaâd 3twa
inaté
vista,
de
julgada
pontos
¦ IUI IN ¦"•
e competentes, que trabalham no
CSaí. psja a c'í:c".o da nova di- ca existiu.
^«4 ôssgâal * »â «aàtaío «. «a
titulos, nas folhas dos coupons, constitucional, não pôde ir até
foro de Nictheroy o tambem, como
-x&. jiNfesfíSà àmj*S3-»s * j»>S«*. #
stíteri*. verifitanão^e tambem
De Herodes para Pilatos, an- como- nas noticias redigidas e
onde suppoe a ignorância presu» os demais viventés, -têm' as' suas, •/polo povo^primcipalniente pin Ituyuta.a', tos, onde embarcara, | nó "Giullo C»
I^tna iQnâMrò «f «tá?«s <â*s|
a vr- v.-.s.:.1 de ama bajulação re- dou o nomeado a. ver se desço$!»;»&* ^l*x«i8S9S pKjvüPtsMa-feí I
;:•.-.??.-¦.--.:-,.-., a mais sisniíicativa bria onde se collocar, porque, distifXbuidas.Tpelds". lançadores do mida dos', reclaniantea... . A aua justas aspirações. PoisTbem. onde Tealiiou uma: tonfereiujia...,'. -,- •are?,-,com destino â Europa, o
-,.
Apuar dos .podidos dos chefes situa- Antonio Covello, leader da Camau
., ...'.-.,.,.,-- i acção aoffro limites natüraea,' nãb Hdüve.dicóricúrsd,' parà; o-preongií5*s 1}*íüss * fifcí-íòísstw dtj.
i^sdJsa qxje se i»deria imaginar, apezar de munido do' respeotlvd empréstimo.' ••
-'¦0'râi evidentemente,
«®aks «*|«!«àftáts. ^argà*» *s|
nem podendo èatár Aujeí- chimentoâo logar,'a què concor- cienistas dali, notáva-se ipequená assis- dos Deputados.
eatando,
o
dtpdàs
de
ateeStas,
oom
applaúso
não
èncçhquando'
nomeação,'
de
titulo
tencia á ,sua.conferência e aos poucos
\ ' ssaàí^jis <aè í^Sa >_í jRksíws e I
da -.-. J.-:•,:,.. varias propostas pa- trava quem- lhe. dêaae poaae. Em- candidato a uma dessas transa- ta. ao arbitrio de censores mala reram apenas dois cahdldatoB, o
«_ SS»&$ <ât 3>sswiíla * «í« ««a» I.
povo o foi abandonando,- deixando Tudo por ncoôrdo.. ,1'
incapazes.
menos
ou
«a s«âis >í-;•.-.-.t-riios.
quanto isao, o feliz protegido ia cções comparece aos centros -fi'BOb varios sendo um delles um escrevente. o conícroncisla rodeado de meia duzia
é
A.verdade
que,
A lista foi' remetttda ao pre- de situacionistas, visto o mesmo ter
T.--. surpresa, srr.-il, porém, a abiscoitando as vantagens do em- nanceiros e óbtem o lançamento
aapectoa, a figura minúscula do sidente do Estado, e como o sr.
FoMAi-SzA, 17 (Do corresptmdttsi)^
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Subiu finalmente hontem; para onde ..estava . hospedado o «ferido contemplados os srs. Peixoto e" ¦ Tt-gar as conseqüências desses abu- te 'da especificação, dão-lhe pre|íite8t»as
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O sr. Victor Konder está inte- Petropolla, o' sr. . .Washington deputado, iizeram as maiores de- philo,
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8SSN» <&c Wi*s?«*ik<$ «pae *fcxv«s» i
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Ahi estão 03 reàultados de ilma desprezível dos negocistas,-furtar- Código de Contabilidade e8tàbelo» te a fugir ãa canlcula, procuran- o districto pela sua candidatura, ji
<8*,;* ;®«*»ia o ÍS*> át ..-.-.- ite-iafc-iiMfííia tóí s *•«»* ¦* de prsjáeíKâa. E para que não administração funesta que bb ca- se, na oceasião do pagamento, ao ceu varias espécies de concorrenVlctOTiÒtã.
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ü*»»*Que. teria demorado, assim,; a As violências no Piaulij
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Hoje o Tribunal do Jury vae frendo o franco papel uma for- do. Ha' entre nôs a industria' dos parelhado. Não possuía, sequer, que. esti ameaçado. '
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Desde o inicio da' campanha to em papel daquelles mesmos como uma de suas causas prlnci- reparado.. Sõ não foram,'porém, da compressão official.
a<i« *&S!S wxa*s~<âQ»às, a jsj <fe btssdo «««statiílaisí»» 5«ia. è**-- ívr.-.-. arbitrariedade a commete aroheologicos, ao qual poucas
wair». «tó tJ>i*»o S. lV&v\";.-:.;ss*-. tk«s3t« da ptót, «««tfesaaa a «%e- -..-¦-. «na «ãle chamado. Tornou- presidencial, quo rebaixou o paiz empréstimos,, para os quaes havia paes a demora do pagamento respeitados eni sua integridade,
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ça a produzir oa seus effeitos.
«íísjsaaa SS» •B «asas escabrosamente diffi- o sr. Bernardes, para que elle ouro. Escolheu, para essa missão, diar esse mal, por melo do um costumam estipular penas de prii»eS*
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Bahia, 17' (Do correspondente) — quadro dé Nossa Senhora ,e o
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Os jornaes denunciam que o governo Menino Jesus de Bartolome, ava«•íJ&SÍ* «J8ç íht ic* <à»dc» saiistí- x*»-«* *«v*s ds iSscistao da $e- ....Ts de saneamento que tomou quatro
governo
liado em tresentos mil dollars,
*«&¦» CilfcT* BelmssíKi tsícsr^ixa' v.ívV. SscfSKd» «_-_ íassas, wt*V para concertar a Policia, incluiu annos, que o, suborno.vem sendo
liente em uma dessas operações pagamento no Thesouro, o prazo
Os trens que .fazem a commu- esti enviando diariamente officiaes dc um auto-retrato do Murillo, uma
de 30 dias, considerado- no com- nloação diária desta cidade com a policia para as localidades do interior, pruz de bronze dourado, um por« sana jçte «s«aj<rià»c«« ^s taad» * a««5« d» $\xx««iô «s» «c* a da «contração 60 agente Pi- uma arma^politlca. As portas dos de crédito.
onde sabe que será denotado nas iír- tal mourisco,
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o melo-estadlsta era presidente, j O comparecimento de um EsNão. é difficil conseguil-o des- fegar oom granãe atrazo. A Leo- nas, afim de impedir a eleição nesses madeira repreaehtando São" Se¦::..a :c.: -v -<k Aàm. a fita da gwita «txü.'««iss««i3a**-i
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ferença que chega em, alguns dam seus
*k D» Manctó, saiíaáo at e 1 dc>- & «id*** «MkJ ««a_ií<«*5&íi de sr. Oaricüano de Gftes resistiu. foi uma especie de manna para tas ao bom nome do Brasil.
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exaltados mesmo, entre os quaes , Bahia, 17 (Do. correspondente) — notificação de que em virtude do
ij^g ^ atewis t;,,» iatíaeto- da via mais S, consideração do coisa senão a compra do "Jornal credores, foi còridémnado até no
-nt «sMWjawia* «vxm as *: VieDlz-ae que essa liberdade mols l^m
que se dizia sub-offlclal da O sr, Moniz Sodré está visitando os deoreto real, seis dos objectos s«^ «sÃ5aâ*s «raia «us !«»L,,,^». g,^ x^,^ p^a P»áO- sr, TfaiâiinBton JLuls. E' um ml- do Commercio" e a do "f>alz", pagamento das custas. À senten- absoluta que relativa, é üm hiate
na sua revolta contra a municípios do 2° districto, por onde riam comprados pelo listado paa dat. Tr^»ixa« e^.w«l ««* ^TT ft__T__W^i^
«»» _ r.ifiro que vale mesmo aquellas ém operações que os arrojados ça do Tribunal de Paris, é assim na campanha morallzaãora, de- Armada,
ra o Museu Nacional pelo preço
Leopoldina, que não lhe dava ,0 i candidato a deputado federal.
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Tal.
«--adesgraçada
situação
e
do
costume
cabresto
votos
de
Os objectos
slstido' da venda.
ma affrontaâ,iiaçãO qúe elle, es»
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.bernardismo não olhar, a' meios
st «1 sr» »$5*«isr *> iiasiit_is&v< t«ci«í«5. JRNspri* de »o. Bíatvardes, presidente, des- pio da desegualdade' dá,"' justiça eto..;"
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fl |l E NOSSO

Um espectaculo Inédito

que o"Correlo da Os "APrem|os da Rainha

â

Manliâ" vae of£e~
recer Á população
f
carioca
" ¦ • domingo amanhã e

rsoosoooc

Grande concurso de Sambas,
Maxixes, Lundus, Canções, Em~
boladas e violão para o Car~
naval de 1QZ7

Capital" avisa As pessoas que disputaram o ;Conenrso da, Rainha dos Empre?ados do Commercio, organizado entre os clientes ão seu
"royon"
do perfumarias, que
foram premiados os seguintes
concurrentes:
6.216 — Ottokar do Brito,
Cinema Pathé; 6.200—Walter Baner,
rua
São Pedro.
187, sob; 6.200 — F. Azevedo, Bello Horizonte; 6.192
-— Meclo Andrade, rua Copabana, 195; 6.170 — Gustavo Dias,
Machado,
Minas;
—
(5j158
João Geraldo da
Silva, Mariz e Bairos; 6.150
— João B. Moraes, Recife;
6.130 — Clovis de Rezende,
rua 2 de Dezembro,
36;
6.111 —- P. Moraes Valle,
Rio; 6.100 —M. de Almeldu, Avenida
S.
João (São
Paulo) .
Os prêmios acham-se á disposição dos respectivos merecedores e deverão ser procurados até 15 de março próximo,
(16557)

POLUI BM DISTRICTO

«

Chronica.' de Portugal

«¦¦¦¦¦¦^BnKmiiBaBaiBMi^iBHi^a^^^Bg^^

O comido dehoniem
naPraça da Bandeira prejudicado
pelo máo tempo
:•••«:

MUDANÇA DO ARSENAL PARA O ALFEITE — PLANO GERAL DE CONSTRU
CÇÃO — A CONCEPÇÃO DE UMA OBRA NOTÁVEL — ACTIVIDADE
CONSTRUCTIVA E ÚTIL AOS NOSSOS DESTINOS — A JUNTA AUTÔNOMA
E AS BASES DO CONCURSO — AS QUEDAS DK AGUA — JAZIDAS DE
CARVÃO NACIONAL E A SUA EXPLORAÇÃO — TRIBUTO PAGO AO ESTRANGEIRO PELA INDUSTRIA —PROTECÇÃO-INDISPENSÁVEL E BARA•
TEAMENTO DA ENERGIA ELECTRICA — OITO MEZES DE DICTADURA E
A SUA OBRA — O NOSSO OURO DESTINADO A ENRIQUECER A INGLATERRA — A CASA DOS BICOS — PROJECTO DE RECONSTRUCÇÃO QUE
E* COMBATIDO E NÃO CHEOA A EXECUTAR-SE — A MANIA DE RESTAURAR — CRIMES DE LESA-ARTE — O MUSEU DE ARTE ANTIGA —
MONUMENTOS QUE EM TODA A PARTE PERMANECEM EM RUÍNAS —
OBRAS MAIS URGENTES QUE CONVÉM REALIZAR

Maurício de Lacerda e Adol- leiro, constituem, como trlumpho Bergamini, que' realizam no pho, a sua verdadeira batalha
momento político que passa um do Marne.
enérgica e decisivo
movimento
A offensiva desencadeada pereacolonario afim de moraliza- los seus adversários, de um morem o voto, honteíii, a tarde, do brutal e implaçcavel entrara
--flflftftftflflfl/WC
compareceram & Praça da Ban- pelo campo da luta, com uma
deira. acecãendo ao convite de furla bárbaros.
seus admiradores ali residentes.
Parecia no primeiro momento
Eram cinco e mela horas da tar- que tudo estava
perdido deante
do quando os dois políticos che. da fereza dos golpes,
e
esgaram á concorrida praça, sen- cudos fragis, os nossos que,
peitos o
do logo alvo da attêhção e da os nossos nomes, esmagados
pela
curiosidade dos quo os aguarda- pressão das armas que nos visa"iMacurrfbà''*, canção
vitm ali,' Impacientes. Fez uso vam e golpeavam com estrépito,
3—
da
palavra, em primeiro logar, o Iam ser liquidados,'
¦1 —• "Vae comprar um boloven Nlcolau Modesto que em sacrificados, caindo a fcrrasados,
11-,
vibrante oração estudou a indi- vre, O voto sincero e a opinião
de"
6) JOÃO DA GENTE
soberania
vldualldade
de
Adolpho
Bergabrasileiros,
dos
no
D E mini,
poder desses
MOREIRA
;-%
7) JOSÉ'
a voz que não se calou e brutalizadores da consciência
AGUIAR (Juquinha)
*,alma que não se enfraqueceu corruptores do coração popular,o
Os concorrentes deverão es- 8) TURUNAS DA MAURI- na longa e tormentosa tempes- que nós estávamos esoudando e
tade quo durante quatro annos defendendo.
tar sabbado, ao meio-dia, no paiCÈA
desencadeou sobre ò Brasil.
Eis senão
o genio naco do Theatro Lyrico. As 12 1J2 9) JOSÉ* LUIZ DE MORAES Se Não
houve, srs, exclama o cional fez o quando
seu milagre e,' em
será feita a chamada,
sendo
orador, um só attentado as ll- uma semana, a opinião, culta e
(Caninha)
herdades publicas, um sô crime honrada da cidade, do paiz intelconsiderados désistentes os que 10) URIEL LOURIVAL.
do nefasto bernardlsmpi que não ro, arredando-se dos jornaes
a ella não responderei"
que
recebesse da palavra quente de nos aggredlam para eseravisal-o
Bergamini a critica severa, a aos seus apetites,
'
os isola, os
--»
censura cabal. Elle, continua o afunda, os imobiliza, na contra
Os concorrentes ao Grande orador, não esmoreceu
só offensiva do seu desprezo e ãa
NO LARGO DA CARIOCA, Premio O QUE E' NOSSO de- Instante, incidindo por isso,umexaSua repulsa aos cossacos do poctamente,
nas
iras
do
desflbrado der,
nos ¦ visavam demolir
verão estar em frente ao coreto,
tuchana de Viçosa. Nos precisa- para que
SABBADO, 19, ÁS 8
servir a este ultimo., ;
no largo da Carioca, ás-6 horas moB eliminar do scenarlo
E
o
aggressor
publiteve de recuar,
.
dá tarde, excepção do n. 1 — co do Brasil figuras como esse bater
HORAS
em retirada, recolher as
vendido
da
rua
Treze
de Maio e suas armas Infames deante da
(J. J. AZEVEDO JUNIOR)
sambas, lundtTs, que por motivos de compromis- eomo essa Messalina de Viçosa. opinião que o condemnáva, num
(Maxixes,
Maurício do Lacerda, diz o sr. grande gesto mudo refugandò o
carnavalescas)
marchas
so anterior executará a sua mu- Nlcolau Modesto, nós soffrlmenjornal desabotlnado e corrupto,
tos a que Bernardes o sübmét- que hoje elogia e amanhã ataca
— AFRICANOS DE VIL- Bica antes da hora marcada.
teu,
incarnou
a
alma
heróica
do
com o mesmo exagero como o
LA ISABEL:
A's 7 horas será feita a chapovo, brasileiro, torturado >e hu fez quanto ao orador, ou com a
— TURUNAS DA LYRA: mada dos concorrentes, sendo milhado
pelos seus caprichos mesma lnslnceridade como o fez
"O boi", saipba
considerado desistente o que a Elle ahi esta de novo, a al quanto ao prefeito de Nictheroy,
"Vira negrada"!
ma .aberta para a luta, rematou só porque contra uni teve ,0 Inella não responder,
o orador, nesta luta gloriosa em teresse de uma
."O nosso valor, marcha
e outro
Xi'
que se empenha com Bergamini, o serviu no seu qadelra
interesse moríeDA GENTE:
RUBEM GAMA, MOZART escrevendo,
—
JOÃO
assim,
memorável tario.
"Aruê de
Changô"
CORRÊA, CLÈO HERDY AL- pagina na Historia Política do
Essas duas fôrmas de còrru"Invencíveis Democráticos
pção negativa e positiva, segunVES BARBOSA, AUGUSTO Districto Federal.
Subiu â tribuna, em seguida o do os casos, provocaram
uma A Casa dós Bicos, segundo u m quadro em Azulejos, anter ior ao terremoto (detalhe)'
CALMON DE ALMEIDA (São deputado Adolpho Bergamini, re(Sae Mocórongo)
verdadeira execução do diffamaPaulo)
OSCAR
LEMOS
MARQUES
DÁ
GAMA
cebendo-o
o
(Trio
povo cóm uma pro. dor, forçando-o a estrangular a
Uma das obras de importância
interessa não só a Marinha do Sul e Sueste, percorrerão fc
e
Carioca)
FRANCISCA
ARAUJO, longada salva de palmas. ,
diffamaçâo. Esse resultado vale destinadas a descongestionar a que
de Guerra e tambem â Marinha terreno do
• DlssB Bergamini que. se appro- por um
podendo leplesbsbiclto, que afastaria rua do Arsenal, por ser dos or- Mercante Nacional, além de ser var materialArsenal,
a o
GRANDE xlmava o
- RAUL M. SCANDELL: concorrentes
e aviamento a todo
federal no qual do pleito o candidato,' se este, em terlas mais movimentadas e de estabelecido
"Dá o fora", maxjxc
de
forma
a
obedePREMIO farão suas provas no se vão ferirpleito
o
local
ondo
existam
trriialhos;
idéas contra interes- logar de vêr no fracasso do jor- dlffioil transito, é a
"Seu Xarlestão no sertão",
já projecta- cer a todos os preceitos techni- offiolnas bem montadas, devidaLYRICO
independentes nalista a derrota do político,- não da mudança do Arsenal
THEATRO
(sab- ses, consciências
de
Macos
e
econômicos,,
será
segundo
mente localizadas umas em relacontra cérebros vendidos, almas preferisse confiar icomo confia rinha
bado).
choro
para o Alfelte, que fica ao as próprias palavras do enge- ção fts outras, esplendidas masem grilhões contra ihtélligencias na
obra do suborno, contluando sul de Lisboa, da outra banda do nheiro
vogai da Junta, apetre- ohinas e ferramentas farão com
— JOSÉ' MOREIRA
DE
algemadas ás, fichas do panno- a comprar votos e até preten- Tejo. Este
concebido e chado dos ihals modernos machl- que o trabalho dentro do futuro
AGUIAR (Juquinha)
verde. Vem ahi o lance final da dendo compral-os, aos lotes, das debatido na projecto,
JULGAMENTO
imprensa e no pai-- nlsmos, podendo nas suas carrei- Arsenal, possa fazer-se em
"Vae
pongrande
em
pugna
o
bernarmarcha
mãos de chefes e chefetes, como lamento do regimen monarchlco, ras ser dotado de guindastes dições de bffereter
qüe
quebrar",
séria concordlsmó- desfarçado apparece apoi- se o eleitorado fosse gado de voltou agora a ser,discutido,
"Christo na Bahia", samba
so•O julgamento
rencia
aos
dos
seus
congêneres
será
ando nomes indesejáveis. A luta córte, que assim se comprasse bro os propósitos dé realização
publico
"Ai Carolina"! samba.
" estrangeiros; pois vindo a ser
feito por acclamação, median- está esboçada e nella nós que pòr esbeçk.
proxbna, segundo o que so de: dotado com tão boa machlnaria
7 — Maestro SA' PEREIRA: tc a fiscalização de uma com- nos, batemos pela moralização do
Deante do Insuccesso da sua prohende duma entrevista concomo estes, tem sobre elles a
"Paulista de Macahé", samcoto e pela libertação das cons- campanha de candidato o que de- cedida ao Seouío,
pelo distineto
enorme . vantagem do possuir
missão de arbitramento, presi- ciências, comparecemos serenos,
engenheiro
era
via
renunciar
.a
sr.
uma
Sequeirçt,
candivogai
ba
mão de obra mais barata e tão
dida pelo director-gcral do con- firmes e convictos das nossas datura afundada naquelle insuc- da Junta Autônoma do Arsenal,
"Mangaba", samba
ou mais perfeita do quo elles.".
• o resulta- responsabilidades. Aqui estamos cesso. Mas como megalomano antevendo ria sua construcção,
ser
curso,
podendo
As officinas, docas, carreiras
"0 homem
hontem estivemos e como não recua, insiste. O povo que em enthuslastloos termos, um
que eu gosto", do annunciado immediatamente como
e planos indicados, que a áctual
amanhã
estaremos
dos
mais
percorrendo
repellio
o
silencioso
boycott
notáveis
no
e
grandiosos
. samba
Administração do Porto de LiBapós a terminação dc cada se- os recantos do Districto Federal já
á sua folha, que o repilla nos ;stabeleelmentos navaes da Euboa tom na margem norte do
8-SEBASTIÃO
SÁNTOb rie de provas ou no prazo ma- nossa- cruzada sublime inspirada urnas, na derrota
do seu nome ropa.
Tejo, ficarão fazendo porte do
pelos mais puros Ideaes. Não será mais uma lição de meu poNEVES: .
E' opinião de todos aquelles
ximo
de
com
horas,
o
resnovo Arsenal o portanto, admi48
• "Trepadeira", sambfc
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etc.
Cirurgia
parte
com
genital,
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(16536)
no pai- (Solos, por Durval Soares de 3) OSCAR LEMOS
(16455)
tem sua matriz no Pará, com
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NHA
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6
mas
ficle, 6 coisa respeitável;
, estudados todos os meios de tal
); solução poder ser evitada, náo
'jLse encontrou
ainda forma mais
»f
acceita vel para conseguir o des'.,.congestionamento
e
rua;
da
!
nunca um outro projecto, daria
na sua realização, us vantagens
da amplitude e de belleza.
Aberto o concurso, que abranSge a construcção do novo Arsehnál no prazo de 5 annos e cx. ploração industriai durante o peVrlodo do 75, segunao os planos
jâ elaborados, poderão estes ser
i ,alnda alterados pelos concorrentótés, com a approvacão do governo.
/
exifi A' sociedade adjudtcataria
I ge-se a sua formação no prazo
de trinta dias, com o capital de
, dois milhões de libras, incluindo
«¦400.000
como
participação do
Estado, metade da qual em esem mometade
a
outra
e
pecie
transferidos.
veis
o immoveis
Cincoenta e cinco por cento do
capital da sociedade, será representado por acções nominativas,
a
portuguezes e
pertencentes
a estrangeiros, ininalienáveis
, cluindo a participação do Estado. Desse capital total, 900.000
libras
preenchidas
podem ser
por acções do estrangeiros.
todos
eternizar
de
O propósito
especial;bs serviços públicos,
signifiquem
mente aquelles
' um vantajoso e que
notável melho6
hom
ramento,
que tenha o
seu fim neste paiz. Ha pessoas
talvez lcvudas
por dellgente e
na verdade
vontade, mas
iboa
obstrucionistas e bem' condemnaveis Intuitos, por não facilitarem
e antes dlfficultarem a realizaçâo de obras de embellezamento
e progresso, que as nossas bondições, perante as necessidades
do commercio e do, turismo, ja
• não podem tolerar.
Resta accentuar,
que al6m
dos applausos que endereçamos
aquelles que se propõem realizar
melhoramentos de
estes
todos
que a capital carece, — quando
possam ser executados no prazo
de cineo annos — como nas condições Io concurso para a construcçfo ão ndvo Arsenal, não se
perp jtuem, antes se abreviem no
iutcwae de todos.
t. s. $
Jâ em tempos expuz as vantagens que adviriam para a nossa riqueza publica, na solução
do importantíssimo problema das
quedas de agua do Douro, que a
vizinha Hespanha considera cauma inde produzirem
pazes
eomparavel fonte de receita o a
que nôs, associados por melo de
um accordo cuidadosa e convententemente estudado, não deveriamos oppôr descabidos embaraços, obtendo incalculáveis vantagens para o nosso engrandecimonto econômico.
Portugal dispõe de multas e
enormes riquezas ainda inexploradas: a força motriz e de illude maior
minação, necessitam
desenvolvimento e uma mais larpara que sejam
ga producção
barateadas, de maneira a favocontra a
aa industrias,
recer
drenagem de ouro, que constituindo para o paiz o mais direotamente pára essas empresns dc
producção nacional, um tributo
pago á Inglaterra, na pormanente dependência do carvão estrangelro, podemos e devemos
obstar, libertando-nos dum tão
oneroso encargo.
E' por demais sabido, que teimportantes
em Portugal
mos
jazigos desse combustível, e subanalyse,
recente
uma
mettido a
Já provou egualar-se quando nao
seja superior, ao carvão de Carnós, sempre
no entanto,
dlff;
Inconsciencia
numa
dispostos
criminosa, a preferir á nossa, a
producção estrangeira, continuaos carvões e
a importar
mos
Inglezes,- abandonando n
óleos
cheia de
situação
desoladora
uma
embaraços a exploração da IndUBtrla de que dependemos, obrigando a nação ávida artiflciosa
de balões de oxygenfo, nas mãos
seguras
de mais
de estranhos
vlBtas e patrióticos intentos, que
.procuram assegurar o seu futuro:
contra uma concorrência coita,
fazendo arrendamentos a prazos
longos ou infiltrando-se nas boclêdades exploradoras, com capitaes sufflclentes para mats tarde, poderem obedecer aquelle seu
pensamento que antepõem a tosem
dos os outros interesses;
direitos
que, mesmo os nossos
de soberania, constituam objecto
de attenção. Convém, depois do
desenvolvimento das industrias
portuguezas apôs a guerra, que
a par e
acompanhadas
sejam
pelos governos -no seu
passo
tornando
constante
progresso,
menos pesados os seus encargos
e mais prospera a sua existência,
co*- proveito nacional.
Não ha o direito de permanecer iiiheto a esse crescente desenvolvimento, na conflemnada indifferença dum, morddo e desO negraçado estacionamento.
voeiro que nos possa envolver,
nossa
á
seja
denso
que
por mala
o passo,
não nos tolho
vista,
quando a vontade 6 andar. Ha
pouco ainda, dizia um titular de
uma daa pastas governamentaes
a propósito de certas difficuldaá soludes que se apresentam
"se um dlà
ção dum outro caso:
—
E se
faz-se".
me decido, isto
eSBa solução em consciência é
utll, se é justa e Interessa ao
paiz, por quó espera? Que es•tranho
caso é este de relegar
'.para.
amanhã o que já hoje vem
tardiamente?
Ha cerca de oito mezes decorridos, que existe a dictádura iniciada em 28 de maio e o que te
.tom feito, ê pouco; em relação
ao que so esperava e os partidos
políticos não faziam, por mais
.se dedicarem a questões que não
interessavam iá nação, e sô aos
próprios partidos prestavam cuidados. Se nem esta experiência
satisfaz as condições da nossa
iaotual existência, por falta de
'
energia e de actividade administratlva, teremos
que confessar,
com grande magoa nossa, que
faculadmiráveis
nós
possuindo
dades de provada intelligencia
em todos os
o trabalho
para
'campos
de actividade humana,
; somos falhos de vontade e bom
isehso, na direcção dos negócios
'¦.'do Estado.
não ê
Felizmente,
assim, e o mal está apenas no
não
de
calmos,
em
que
Costume
.podermos andar mais depressa
,pas repartições do Estado, pela
a agglomeracão de gente sobrecarregada de interesses^ incalículaveis, a ponto de se atropeílarem, e atropelarem todas as
'boas
vontades que surgem. Diz
e muito bem, um distineto offido
exercito, em artigo num
dal
¦,jornal do Porto:
"Como ninguém vae pedir aos
poderes constituídos lá no Terírelro do Paço, os milhões de 11ibras com que se pagam annualmento os combustíveis estrangeiros, (oleoa o carvões) cuidam
de problemas mais graves, guardando estes para a véspera de
eleições!"
Ha em formação, largos proje¦ctos de construcções de centraes
hydraulicas: do Douro, do Cavado, Rabagão, do Paiva e da Serra da EBtrella, etc, a que ha
pouco, num congresso de electricidade, em Coimbra, o ministro
do Commercio dera todo o seu
apoio; porém, esse ministro transltoij jâ para a pasta da Guerra, è os empresas permanecem
na esperança de melhores dias...
. Tudo necessita da acção do
'.poder central; e é urgente que
,este se exerça, auxiliando ma, iterialmente a obra promettedora
.das empresas com uma conveniente e criteriosa fiscalização,
e justos
em decididos, rápidos
propósitos, para áttingirmos o
prospero futuro que temoa dcante de nôs.
Possuindo carvão nacional Cm
•abundância, qual a razão porque
«havemos de persistir negligenteabaoluto
num desprezo
mente,
pelo seu aproveitamento, dando
a
que noao estrangdro o ouro
cessltamos dar dlíforente desticondição
Acaso
alguma
ho?

mysteriosa nos obriga ao perpetuo enriquecimento alheio?

* * *
Chegou agora a vez de' falar
da celebre Casa dps Bicos. As
discussões em matéria de arte,
"Beápertár
são motivo pára
:nOs
espíritos mais cultos itm interesse, que obriga ao estudo bem
interessante das coisas do passado, que tivemos sempre envoltas pelo mysterio, apaixonando
os críticos e os historiadores. Ê'
a prova de que na. mentalidade
de hoje, ha evidente slgnáes de
Vida e a febre dum renasclmento, que começa por afastar-nos
da theoria errada que se adoptou
e é necessário não manter: construlr e não deitar abaixo, conservar e não adulterar restaurando, aquillo que constitue elementos consideráveis de estudo e
fazendo parte da nossa menosprezada riqueza artistica, merece
respeito, devendo
constderar-se
sagrada e intangível. Tal como
se encontra a Casa dos Bicos,
cuja construcção data do seculo XVI, attesta a perpetração
dum crime oommettldo om consentir, que depois de ter servido
de cnvallarlça, ainda subsista o
desacato representado pelo deposito de viveres quo nelle se mantom, com desprezo e inconsclente desrespeito, por uma obra tão
curiosa e de pittoresco aspecto.
Existe na Hespanha uma construcção da mesma
época, um
bem
semelhante,
mais
pouco
num
conservada
e respeitada
critério justo, digno da cultura
dum povo quo acima de tudo
preza e estima todas as manifestações de arte, cQtno a mata
valiosa documentação do passado.
No século actual, jü não se
pensa como no século XVIII; e
caueou surpreza,
depois duma
larga discussão sobre os chamados palnets de S. Vicente — que
signal ficou
demonstrado
por
não serem do Santo Valenclano
o antes tudo indica, tratar-se do
infante santo,
como affirmou
num livro notável o illustre professor sr. José Saraiva, — que a
da
commiasão
administrativa
Câmara Municipal
de que faz
árcheologo
distineto,
um
parto
se lembrasse de reedlflcar aquella typica construcção, hoje, considerada monumento nacional.
Foi a Casa dos Bicos fundada
por Braz de Albuquerque, filho
natural de Affonso de. Àlbuquerque, o pertence hoje â senhora
d. Dayse Maria da Silva Knlght,
senhora ingleza pelo casamento,
actualmente residente em Londres.
Essa cásá, segundo um
painel cm azulejo que o sr. FerAlmeida
conserva
nando
de
emoldurado no átrio do seu palacetc, na rua Ivens, e parece
obra executada noe fina do seculo XVI, prova ter tido .sobre
a parte exlatente, mola dois ânconstrucção
dares,
segundo a
andares
que foram
primitiva,
certamente destruídos pelo terremoto de 1765.
Por discordar dos propósitos
renovadores da casa que foi de
Braz de Albuquerque, deliberou
a Câmara querelar um artigo
publicado no. Jornal de Noticias,
do Perto, assignado pelo sr. J.
Paulo Freire, um vigoroso jornallsta e escriptor distineto; isto
no
opiniões
outras
provocou
mesmo sentido divulgadas, determinando a Câmara a desistir da
obra que estava decidida a realizar.
Ha multo que fazer e a nede novas
cessldade é extrema,
construcções de casas de habitação. E' indispensável e urgente,
no plano de
o prosegulmento
de
melhoramentos;
conclusão
avenidas e monumentos que havendo sido começados, aguardam
a decisão camarorla, para que
sejam terminadoe. No que existe
realizado, de monumental e de
bello, além de valioso, para*o
eatudo de épocas passadas, não
ha necessidade de mexer*eé um
Jâ o disse em
crime, tocar-lhe.
jornal de Lisboa e não será demais repetll-o: Do velho Egypto,
através da Grécia, de Roma e
de todo o mundo culto, atê aos
nossos tempos, nada se restaurou e apenas se conservou. Em
pintura, o que se tem feito no
museu de arte antiga, ê lnconcebivel o tem de acabar; porque,
ninguém tem direito de mexer,
retocar ou repintar obra de arttstas, que repousam jâ nas densas trevas do pasaado. No museu de pintores primitivos, tudo
está tão; repintado e envernizado, que parece saido agora das
mãos daquelles mestres: o colorido é um disparate, na maior
parte doa quadros semelhantea;
e bnsta considerar as qualidades
do transparência de côr e brilho
das tintas de que se serviam, os
pintores primitivos, todas vegeautores
taes,
que os próprios
dos
â
excepção
preparavam
azues e das laccaa, em confronto com estas que hoje fornece a
comprehender
Industria,
para
que restaurar, ê estragar.
de
Os museus
de Athenas,
Londres e do Louvre, conservam
as figuras das estatuas da arte
egypcia, greco-romanica, de todas as civilizações remotas, desde
o periodo prehistorico' até depois
da edade média, mutiladas, sem
cabeça ou sem braços, taes como
foram encontradas.
O Parthenon,
o templo de
Niké, o Colyseu de Roma, â Bastlica de Constantino, oa templos
de Balbeoke de pálmyrá, na Sy^
ria, tudo permanece intacto e
em ruínas, como muitos outros
ainda, que seria' longo lnnumeconhecidos em
rar e são bem
todo o mundo, como documentacivilizações
de
já
ção preciosa
mortas.
A reconsideração da Câmara
Municipal abandonando o proposito de reconstruir esse edifício
setscentlsta, unico exemplo entre
nôs de construcção tão interessante e de bizarro aspecto, svttsfez o desejo de todos os que
prezam atnda essas recordações
ouja historia está
do passado,
apenas esboçada e existe dlspersa pelas pedras dos monumentos, enegrecidas pela. acção coratravés duma
rosiva do tempo, «vivem
envoltas
eternidade, onde
verdes
dos musgos,
nas sombras
-os memórias gloriosas dos nossos
artistas, dos heroes e dos santos.
Lisboa, 8 de janeiro de 1927.
Alfredo Cândido
¦\CIDO URICO? ARTHRITISMO?

URIÀÇIDO
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"Habeas-corpus"

(17047)

prejudicado

Ao juiz dá 1* vara criminal foi
ha.impetrada uma ordem de
beas-corpus em fayor de João
Leoni, sob a allegação de estar
soffrendo prisão illegal, e que foi
considerada prejudicada.

0 juiz é incompetente
O juiz dal* vara eriminal juipara cogou-se incompetente
nhecer do habeas-corpus' impetrado em favor de Jòsê dos Santos, qúo allegava constranglmonto illegal por parte da 4* pretoria criminal.

0 crime é da alçada do pretor
O juiz da 7* vara criminal, por
a, Luiz
ser o dellcto imputado
Ludgero Freire da alçada do pretor, maridou que' Os" autos baixassem â pretoria originaria.

Tanto demorou o processo,
que o réo foi absolvido
O juiz da 7* vara criminal, por
falta de prosegulmento no processo, julgou improcedente a decontra João
nuncia offereclda
Ribeiro Marinho, aceusado de esindetelllonato e apropriação
-.*. * *
*
bita.

A Vida Social Correio musical
NATAI4CIOS

paes do noivo é o tenente Alexandre
Assumpcao e senhora e no religioso o
sr. Pedro Breves e a senhorita Esmeralda Ney.
'Realizou-se hontem, em Lisboa, o
casamento da senhorita Ãíaria Clara
Cardoso de Oliveira, filha do cmbalxãdor do Brasil naquella capital, com'o
sr. Oscar Pires (Io Rio, auxiliar db
consulado. . A cerimonia teve todo .0
brilho, assistindo o corpo / diplomático
ali acrf ditado.
Durante a cerimonia
religiosa' cantou o tenor patrício CámarRo, da opera cômica de Paris. '£ealÍzoú-se hontem o crijàce ntatrimonial do sr. Pedro Fcbula, funecio»
nario do Laboratório Militar, cora a
senhorita Lydia Coelho Teixeira.
—®-_
BODAS

PIANISTA AIiONSO ANNJ- mais bellaa e mais promissoras
afftrmáções de temperamento arBAIt DA FONSECA
ttatleo.
Passa hoje a data.natalicia do dr.
Dito Isto, não será preciso acFranklin Sampaio, director do Banco
cresoentar
mais nada para se saConstrnetor
do Brasil.
Üm
concerto
impedido.
em
-— Faz annos
ber que Alonso Annibal está foro
hoje o ¦ st: Flaviano
São Pnulo ?
da Rocha 'Medrado;" auxiliar desta íodas contingências terrenas, multo
'O
lha lin longos annos. O Flaviano, que
mundo artístico nada tem acima portanto das competiçfles
nas [suas humildes funcç3es, nos dá dia
que transformaram o
que ver'com o político, ou pelo partidárias
a dia as me.horès provas de. uma ami*
famoso P. R.' P. num verdadelzade leal, receberá pela festiva data,
menos nada teria q.e ver; ás- ro saco de gatos.
de todos nós, as mais sinceras de»
sim o imaginamos, talvez ingeDeveria ser assim, mas não C.
monstrações de estima.',
Os eminentes blchanos do Innuamente. Por Isso, multo nos
anjios hoje> o sr. Alfredo
(—Faz
Pimentel, antigo e estimado funecionaternacional Partido Republicano
surprehendeu uma noticia, vin*\ de
rio da Imprensa Nacional.
Sáo Paulo não comprehehdem
Faz annos lojc d. Lconor Ri*
da de São Paulo, cidade que tan- eaaaa subtllezas. Para elles, só
beiro Estella, esposa do dr. Z. Gomes
to se tem dtstingutdo pelo oarl- há uma arte: a de fraudar a
Estella, clinico' c capitalista residente
nho e seriedade com que cultiva vontade das urnas. Elles sõ renesta capital. O casal, por esse moticonhecem um gênio: o gênio do
vo, receberá as pessoas de suas relaa arte musical.
cabresto eleitoral. Elles só apções no palacete dc sua residência, á
Festejam amanhã o 40o anniversario
Não
encarecer
a
preolsamos
Avenida Oswaldo Cruz n. no!
pláudem um artista: o das actas
seu consórcio o sr.
Alexandre
—• Faz anuos hoje a senhorita Mer* do
a ' um
Lamberti dc Souza Guimarães,
esti- personalidade do ilIuBtre pianista falsas e só comparecem
cedes 'Caniaratcs, que correspondendo mado contador da Fiscalização, do Porconcerto: ao concerto machiavelAlonso
Annibal
da
Foiípatrício
as felicitações e gentilezas de suas to do Rio de Janeiro, e d. Cora Bi'ac
lloo da pollttquice.
amigulnhas, lhes offerccerá, i tarde, Guimarães. Seus tilhos. senhorita Co» seca, um
dos
mais brilhantes
E' claro, por conseguinte, que
um jantar e, á noite, uma mesa de rina e Hernani Bilac Guimarães,
fa, vlrtuoses do teclado, assim pro- os gatos borralhelros do P. R.
doces,
zem celebrar naquelle dia, ás 9 '/i ho»
Faz annos hoje o sr. Mario Cos* ras da manhã,, na egreja de'* S.
clamado pelos mestres da crltl- P. não poderiam, de fôrma ulJo/ip
ta, antigo político na Gamboa.
Baptista, uma missa em acção de gra*. ca européa, Nôs mesmos jâ lhe guma, permittir que Alonso AnFaz annos hoje o dr Nelson Mo- ças. A' noite, o casal òíferecerá «11
nlbal offerecesse o produeto 11rato, avaliador privativo da fazenda sua residência, á rua Álvaro RanioV tecemos, nestas columnas, os elo- (lUldo do seu recital annunciada
Nacional ,e advogado do nosso foro. 11, 48, eni Botafogo,- uma feçta dan- gios mais sinceros e enthustastt- paru uma destas noites aos cofres
'a*
Os scus. amigos e collegas da Associa» sante para
do P. Democrático.*
solcnnisar
auspiciosa cos.
ção Jurídica Popular e da Assistência data,
Tudo, menos isao.
Nüo ê favor nenhum consideJudiciaria Militar do Brasil preparam»
'
E vae dahi, o sr. governador
lhe festiva manifestaçSo de apreço peia VIAJANTES
Irar o sr. Alonso Annibal como dó thesouro municipal
.
.
baldou
auspiciosa data.
um dos nossos mais eminentes uina ordem, que reproduz outra
vinda
de
ordem
cima,
cassando
Parte brevemente para a Europa .0 cultores do plano.
NASCIMENTOS
ao pianista a licença de realizar
dr. Victor Gonçalves, que pretende
Pois bem, foi com grande sur- u seu concerto no Theatro MuniPortugal,
tempo
demorar-se
em
algum
movimento
e
de
recipal. E, ao que se diz, a policia
presa
justo
Acha-se enriquecido o laf (Jo sr.
aos demais
Antônio A. S. Cruz e de d. tucia junto dc sua familia.
volta que ficamos sabendo que vae Intervir junto
Paim Cruz, com o nascimento do ro»
O distineto
facultativo dirigir»sc»á esse festejadlsalmo artista não € empresários para quo ease conbusto Antônio, nome que receberá na depois a Parisí onde,
certo
não
se
realize
em parte aipor alguns me- visto com sympathia por certa
pia baptismal.
guma.
— Está em festa o lar feliz do sr. zes, .se consagrará ao estudo da espe*
De quem é a culpa?
da Paulicéa...
gonte
Antônio do Carmo Netto Braja e de cialização de um ramo clinico, regres»
Do* Internacional Partido SufPor que? Ignoramos.
sua esposa, d. Consuelo Pires Braga, sando cm seguida áo Rio para conttfraglsta?
pelo nascimento de uma galante meni' r.uar tio
aqui
Abrimos
espaço
para,
exercido
de
sua
Não. A culpa é de Alonso Anprofissão.
na, .a Oco, oceorrido a 15 do corrente,
Os seus amigos c admiradores, pre- com a devida venla, transcrever nlbal, que acreditou estar tra"Folha
o artigo da
da Noite", de tando com outra gente, Oh, inparam-lhe affectiva despedida.
NOIVADOS
— Procedente
Grosso, São Paulo, de 14 do corrente, genuidade!..."
de Matto
Mas tambem quem manda o
chegou hontem a esta capitai d. Di»
nos denuncia o facto. .
Contratou casamento com a sertho- borali Messcry Galachj, esposa do sr. que
ar. Alonso Annibal offereçer o
E' este. Vale a pena aer Udo:
rita *Dilah Teixeira Soares, filha do Affonso Galachi, estimada r, can flaute
produoto do seu recital aos co"Ha noa
sr. Arnaldo José Soares e d. Rosa El- em Corumbá.
grandes artistas, na-®vira Teixeira Soares, já faliecldos, o
do Partido
Democrático,
oionaes ou estrangeiros, um fun- fres
sr. Oswaldo Macedo, da firma Macedo de ingenuidade que nos ni- quando faria muito melhor guarREUNIÕES
do «5a Irmão, desta capital.
vela âs creanças. A aenslblllda- dando-o para sl!
V de excessivamente apurada os
Não saberá o applaudido artissocial
Kealizou-se
na
síde
hontem,
CASAMENTOS
¦a reunião semanal da Liga Camoneana, torna quasi insenstvelB áá con- ta
que vivemos num paiz em
tingonclas do
sob a presidência do dr. Ignacio Ra- vem, fazendo-osmelo em que ripassar por cima que a liberdade de opinião ê ama
¦Realiza-se amanhã, o enlace matri» poso,, que, após a leitura da acta da de certos preconceitos invuinemonial da senhorita Francesca Valen» sessão anterior, pelo secretario, e as raveis na mentalidade dos bur- das conquistas maravilhosas que
tini, filha da viuva Salcrnio Valentini, tratar dos interesses sociaes, falou
nos recommendam aos olhos de
,
a personalidade do grande poeta guezes.
com o sr. Djalma Guimarães Fonse» sobrelingua
Está neste caso, senhores ju- nacionaes e estrangeiros?
portugueza, que foi Luiz de
ca, do alto comnicrcio desta praça, fi- da
longamente
Camões,
sendo por isso
rados, o notável pianista Alonso
Perdeu, portanto, o seu temlho do industrial sr. Eduardo Guima»
Annibal da Fonseca.
rães Fonseca e de d. Laura Medina applaudido pela assistência.
pò e deixou de deliciar os seus
Oecuparam a tribuna a seguir, os
conseguiu
Este
da Fonseca.
moço
um
logar
As cerimonias, civil e religiosa, que srs. Othilio Carneiro e Oswaldo Ro* do relevo entre os grandes pia- admiradores.
o debate so- nistas
terão logar ás 3 e 5 horas, respectiva- drigues, que, effectuaram
da época. A imprensa de
mente, na residência dos paes do noi» bre a imaginação c o raciocínio, sendo Paris,
que ê para nôs a ultima
INSTITUTO NACIONAIi
oratória o sr. Eucly*
vo, serão paranymphadas pelos srs. e -juiz desta pugna
¦
em matéria de consipalavra
des
Pereira.
sras. Alexandre Moreira da Silva e
DE MUSICA
—s>—
artística,
não
fez
ocogração
João Ignacio Coelho, por parte da noiNo Instituto Nacional de Munomias de palavras, com reteva, e pelo coronel Kayinundo Barboza FAUiEOIMENTOS
renda aoa concertoa de Alonso, sica, estará aberta, de 18 a 28
c senhora, por parte do noivo.
— Com o sr. Octaviano Fernandes
procurando, pOr sempre,em dea- do corrente, das 10 âs 3 horas
dc Souza Cherem, filho do sr. Octa*
Falleceu no dia 15, em S. iftwlo, taque a eminente personalidade
viano Ernesto de Souza Cherem, do á rua Herval n. 70, o sr, Carlos D. desse mualco de "lá tiaa" (lá bas da tarde, a inscripção para os
commercio desta praça, e de d. Ca* Nogueira da Gama,
somoa nós) e fazendo justiça á exames de promoção e finaes de
-— Falleceu na avançada edade dc aua virtuosidade
rolina Fernandes -Cherem, casa-se hoje
planlstica. E a solfejo, canto e instrumentos, os
a senhorita Maria de Lourdes * Santos 87 annos, d. Joscptiina Carneiro de
Ney, filha do sr. Francisco C. Ney, Mendonça Taylor,. mãe do . engenheiro exemplo de Parla, as mais cul- quaes se realizarão de 1 a 10 de
funecionario do 'Ministério da Agricul- Oscar de Mendonça Taylor, da Inspe- tas platéas da Europa aouberam
tura, c de d. Dahil Santos iNcy.
ctoria das Estradas de Ferro, e avó reconhecer em Alonso uma dasmarço próximo.
O acto civil, que, devido a luto re- do engenheiro Marcello Taylor C. de
cente, decorrerá na maior Intimidade, Mendonça.
terá locar na residência dos paes do
10
O enterro realiza-se hoje, ás
noivo, e o religioso, ás 4 horas, na horas, saindo do Sanatório Rio Com*
apoia nâ prece dos que são huegreja de S. Francisco Xavier.
mildes e pacientes.
para o
prido (Santa Alexandrina),
Serão paraiiymphos, no civil,
os cemitério de S. João Baptista.
LÚCIA
Quantas centenas de desencarA DÔR DE UMA VIUVA nados nessas condições de Lúcia
lhos serão empregados, com o auxilo
passam diariamente pelos grunavios
de nove
novos, capazes de faO Circulo Christâo
tem um pos espiritas!
zerem za milhas p, hora e empregados manacial de factos dignos de
Entre os vivos,
quantas veexclusivamente na linha entre Cabo •registro, possuindo tambem uma zes temos presenciado esses desextraordinária
collaboraçào os- esperos Criminosos! Quantas teVerde e Fernando de Noronha.
trai. Por isao, vamos tranapor- mos ouvido a uma mãe,que perfilho, gritar que Deus
tar para aqui um dos seus es- de um
hão existe; pois levou-lhe ofltudos medlanimlcos.
tià.0 muito numerosos os exem- lho! Oh! blasphemla, que não
a
Infinita
pios de desencarnados
que se somente amaldiçoa
manifestam, pelo sonho ou pe- Bondade,_mas vae ferir também
o
coração
de
outras
mulheres,
loa
médiuns,
Buenos Aires, fevereiro
pedindo que o£ nau
1927
de
ohorem, : nem os envolvam em vivas ou invisíveis, que nutriam
(Communicado Epiatolar da "United
de
saúda- aos seus peitos á» alma de crifluldoa
perturbadora
Press") — Embora' a Argentina esteja
de,
porque, esses fluidos os anca partida agora do collo deaduas vezes mais distante da Europa
á
auperflcle
da
prendem
Terra; sa mãe egoísta, que vocifera a
do que os Estados Unidos, esta caelles não podem contemplar a sua prece do revoltada I .
A resignação traz a consolaprópria obra resultante de uma
pitai dentro em breve receberá corres-ncarnaçâo bem
vivida.
Detl- ção. Sejamos pois, resignados,
pondenclas postaes do Velho Mundo
nas palavras, nos penaamehtos,
dos
no
vOo,
conservam-se
nas
em metade do tempo que as cartas
Jlfoscott, 17 (EBpeclal para o oamadas astraes inferiores, ela- nas acções e em todos os actos
levam para chegar a Nova York, cm "Correio
da Manhã") — Ealáo montam quo tamanha cegueira da vida.
virtude do contrato postal aéreo assi- sendo commentadlsalmas
A morte ê nascimento para o
ob
em to- dos que ficaram na Terra
•*
gnado entre os Correios da Argentina dos os circulos as aceusações le- impeça de' tornarem-se uteis aoa Espirito!
o a Companhia Latecoire, de França. vantadas pelo "Pravda",
Honorio Rlvereto
deata próprios que, chorando-os com
novo 1 serviço deverá ser iniciado a capital, contra 03 srs.
Joynson tal excesso, lhes entorpecemos
movimentos,
retardando-lhes
o
HIcIçb, Nocker Lampson
e oude setembro »lo corrente anno.
tros membros do
britan- gozo ao percurso no espaço liLOTERIA DE MINAS
Por meio desse novo serviço, quando nico do Haverem governo
aconselhado o vré.
100 e 50 CONTOS
elle estiver em pleno funecionamento, rompimento das relações entre a
Quantas vezes se tem sonhacm 25 do corrente
com uma pessoa
uma carta enviada de Buenos Aires o Grã Bretanha e a Russia, assis- do
querida,
.
morta,
chora
seni
tido
recebido
pela-qualse
assistência
ou
do
Paris, .por exemplo, terá resposta em
(16537)
esperança, de um reenoontro, e
Buenos7 Aires dentro dc dez dias. Essa sr. Sablln ex-embaixador Czarls- esse
morto
se não
ta
em
França
e
agora
pede
que
residenali
troca de corresjxttidtnaias não pódc
com
sua ' ausenCla;
te, assim como de haverem accei- afflljam,
ser feita agora cm menos de 43 dias, to a assistência actlva dos "rus- nem o afflljam com taes manicom as datas a favor.
sos brancos", notadamente
nas festações de deseaparança; diz•Serãq combinados no serviço acro* eleições, na greve geral e na po- se feliz, mas
a dor de quem
lhe deplora o deaapparecimenpianos, hydroplano» e navios. A linha litica estrangeira.
"
*
to
nâo
o
deixa
gozar o fruto
começa em Tolosa, França, seguirá por
dos seuB labores. O pensamenalguns pontos da África*até Cabo Ver»
to de quem o
chama aolda-o
de. JDnlii, irá por meio de um vapor
na atmosphera. do planeta.
especial, até á • ilha Fernando de NoE' Inutil apresentar exemplos
Manifestaram-se
em
greve,
desses
sonhos, mas ou menos hontem, os operários da fabrironha e, depois, pelos ares, até ao
vulgares, utll será,
co- ca de sedas da Piedade, pertenRio de Janeiro e a Buenos Aires, num
porém,
— O com- nheçér o desvio de tim desap- cento á firma Avi
Berlim,
Nover & Cia,,
total de cerca de 12.400 kilometros, mandante 17 (U. P.)
chefe do Exercito, gefortemente preso sltua4a á Avenida Suburbana,
que,
que se vencerão cm 16& horas ou sete neral Heye, falando na commiB- parecido
ao pensamento de uma pessoa Os paredistas, que estão
com
dias, viajando-se dia c noite.
são dè guerra .do Reichstag, du- viva, desvairou com a dôr desta intuitos pacíficos, visam a obiltar,
hoje,
declarou
o
Reimovimentar-se
de
não
quo
actenção
de
pflde
um
augmento
daqui
commenta o conA imprensa
nos
chsvvehr não
progresso ainda seus salários, o que não consetrato, salientando que é muito favora» ohswehr não quer a guerra, mas Cordo com o
quer a guarrâ, mas não affirmado,
e,
acabou
obsea
despeito
de
diversas
guiram,
vel 4 Argentina. O mesmo é o resul» precisa estar preparado e trena- dando
por amor a quem o cho- tentativas,. .
tado de dois annos de esforços da La» do para uma emergência dessa raVa.
A' hora do inicio do trabalho,
-pára
se estabelecer na Ame- natureza.
tccòére,
O .vivo, desesperado, com a au- reuniram-se á frente do esta•***
.
¦•
*m*
sencla db ente querido caiu em /'íelecimento
rica. do Sul. A companhia desejou uma
fabril
impedindo
melancolia, recusou todo' o con- assim,
subvenção argentina, que lhe foi reos
companheiros
que
forto
e'
delxou-ae
morrer,
esnão
adhcalutas
en«usada systeraatioamente.
O governo
pudessem
perando
que o aeu deua per- trar om serviço.
francez, porém, já a subsidiou com a
mlttlsse o encontro do que parA
do
20'
districto,
polida
somma de 35.650.000 francos para ns
tira antes.
Oúçamos, pois, a, chamada a intervir nb. caso,
Rodrigues, seguinte narrativa
linhas aéreas postaes que ella <xp'ora
Ayres
Francisco
medlumnlca constatou desde logo
caracter
nuno Mediterrâneo,
de unia alma que, ergueu para pacifico doe grevlstae.
predio á rua Miguel Ferreira
Entre12:000*000.
mero
186,
o céo a preCe dos lncohherentea: tánfo, para evitar possíveis depor
O contrato e por um periodo de dez
sordens, foi organizado para o
annos c a Latccoére poderá renoyal-o
IMPACIÊNCIA
Renato Coelho Machado, terrelocal, um policiamento conatanpor outros dez annos, sob a condição no á rua Aritony, por 2:400Í000. .. Meus
amigos,
quando, para te de 2 praças dá polida MlllRocha,
de
Maria
Anna Amélia
dc que não appareça butra companhia
satisfazer as necessidades do meu tar e dois Investigadores
da 4"
vl solitária na delegacia auxiliar,
que faça uma offerta mais favorável terreno á rua Marr MascarenhaB, Espirito, me
tendo
sido
Terra, porque o unico affecto o facto
para o mesmo fim, quando o contrato! por 1:500|000.
levado ao cqnheclmento
expirar.
Jorge Alfredo Vinchou, predio real que tive, foi, segunde ou dõ 8° delegado auxiliar.
n. .14, julgava, despedaçado pela morHoje, uma commissãò de opeA companhia franceza cotnpremette- â rua Ribeiro Guimarães
te; quando me envolvi nos ore- rarios conferendará
20:0005000.
com a dlse a fazer pelo menos uma'viagem por por
. Jorge .Alberto Vinchou Filho, pea da' viuvez, mlnh'alma como recão da fabrica, expondo-Ihe o
semana entre a Europa e a Argentina predtò â riia Ribeiro Guimarães, que se sentiu rodeada de trevas fim
almejam.
qüe
também. Deprequei a DeuB, pró-,
e a reduzir esse intcrvallo para qua- por '30:0001000.
da inconsciencia,'
sa do delírio
tro dias dentro de tres annos dc ini»
Alfredo'Pereira da Silva, pre- que me levasse, e <. pedi ao meu
ciado o serviço. Com seis mezes do dio ã rua José dos Reis n. 6E, esposo
viesse buscar-me, afim
primeiro vôo, a Companhia estabele» casa V, por 4:500*1000.
de nos reunirmos de npvo, no
cerá prazos certos. Salvos casos de acFeliciano Jordão, predio â rua cêo, como éu acredltaya ser q
86,
casa
n.VIII,
inevitáveis,
logar
onde'foram
cidentes
a Companhia de- Cupertino
se reúnem: as almas
por,
O ministro da Fazenda indefejustos na Terdos que
positará nos Correios da Argentina mil t5:000$000. .
em que a
Eu pensava que á justiça riu o requerimento
pesos papel para, cada demora dc um . Lafayette Gomes Ribeiro, sitio ra...
firma
Amaral Augusto & Alves
era semelhante â justi-,
dia e 5.000 pesos pelas viagens que â estrada da ' Gávea Pequena, por de Deus
interpor
recurso
sem
pede
para
doshomenS!
35:0008000.
ça
suspender. Como a linha cruta o Broo deposito prévio de multa.
desillUBão!
.Que
Castro,.,
terreno
ft
Joaquim
de
neccitar
sil, a comp.ti.Jiia deverá
cor* -rua
Lemos do Britto, por 1:20011. • Meu esposo conseguiu apparespondenclas para os navios que detacenandoMaxlmlno Alvarez, predio á rua recer-me. Sorria-se,
xcin portos brasileiros e se responsaMiguel de Palvà n. 45, por .... me qué
eu esperasse... Náo
bilizem pela entrega das mesmas.
comprehendi o aviso e mats do
20:0001000.
João Luiz Martins, predio â rua que nunca-lhe pedi ardentemenA unica remuneração da companhia
Pelo ministro dá Fazenda foi
será a de 18 centavos por gnmma ou Coelho Rodrigues n. 30, por .... te viesse büscar-me.
recebida .-hontem em ;audtenola
A visão não mala voltou; meu especial uma
tracção, incluídos os saccos, os cn- 7:000í000.
commiasão da diD. Maria Brando Lavor, terre*- pensamento porém, arrebatava- rectorla da Associação Commerviiltorins, etc, para as viagens á Euno â estrada do Macaco, por .... me... Acabei presa do delírio da oiál do Rio de Janeiro, composta
ropa, e a de cinco centavos por granimorte. Quiz matar-me pelo ve1:000Ç000.
dos srs, Alfredo Mayrtnk Veiga
ma, 'nas mesmas condições, para o Bra»
José Alves, terreno â estrada neno... e o frasco saltou-me das e Raul Villar, em companhia dos
sil. Os Correios da Aimentina hãb do Macaco, por liOOÓÍOOO.
máos... Repeti a tentativa ,com
negociantes importadores de pa-'
cobrarão'mais do que isto para ot que
Joaquim Rodrigues, terreno â o mesmo resultado, orando sem- pei, representados
srs.
pelos
pre ao esposo, para que yleBse
se utilizarem das nulas aéreas. As rua Olga, por 3:000S000.
Amadeu Andrade, Heitor RibeiMario Seraphlm da Silva, ter- bUBoar-mê, visto Deus não me rb Filho, Oscar Rudge e Eduarunidades não spderão exceder de des
attender aoa rogos...
Nenhuma outra companhia reno íí. rua 24 de Maio, por ....
grammas.
Consblou-me lima Idéa: deixar- do Guilherme May, pela Socleaérea poderá celebrar contrato Idêntico 10:000*000.' .
Anonyma
Llthographlca
de fome!
rpeila
ABsIm dade
D. El vira Oliveira Santos, pre- recuael morrer
com o governo orgentnp, sem que os
alimento...
todo
No Fluminense.
dio â rua Alzira' Brandão n. 79, meu delírio
era o meu •Foi objecto da conferência a
não
Correios da Argentina estejam mandanjá
30:0001000.
próprio penaamento que ou sen; portaria n. 87 de 1" de fevereiro
do pelo menos quarenta por cento das por
da Ultimo espedida
D.-Luiza Gonçalves, terreno ft tta lmpelUr-mc em
busca
suas correspondências européas por in
Inspector
pelo
morte...
alguma coisa me arre- da Alfândega desta
rua Viuva Cláudio, por 2:950$000,
capital, que
tcrriiedlo: dá,Latccoére.;
Bernardino Joaquim de Mattos, batava-agora! Ah! sô depois da considerou como disposição inA noticia da assignatura do contrato predio â rua Muniz Barreto nu- morte, morte duplamente orimt- terpretatlva do decreto legislanòsa, reconheci que o esposq, tivo n. 4.084,
foi recebida muito favoravelmente pela mero 26, por 80:000|000.
de 31 de dezembro
t>. Paulina Pimenta, .terreno oedondo-me' ás supplloaa, se ai- de 1925 o art 1° do decreto n.
imprensa argentina, que manifestou a
tambem, e me dera a
luoinava
6.181,
de
26
crença de que o serviço assim proje» A rua Moraes e Silva, por 17:600$. idéa de suicldar-me
de
Janeiro ultimo,
pela fome.
José Fernandes Teixeira, prectado não encontrará difficuldades que
As minhas precea não o dei- que elevou para 800 reis a taxa
dio â rua Nunes de Souza n. 1,
áão possam ser contornadas. A impren»
xavam subir; bou EBpirito, fra- do papel para escrever.
por 10:000$000.
A commiasão
fosse
solicitou
sa britannica de Buenos Aires mani»
André Panno Dallce, predio â co tambem curvou-se á minha considerada como elevação de tafestou a sua tristeza pelo facto da rua Figueiras Lima n. 41, por dôr, fio necessária para mim... xa e não disposição InterpretaCego de amor, cooperou para o
C,rí*Ilrctan!ia não ser a primeira a or- 15:0001000.
meu suicídio e a eeparação no tiva o artigo citado, para os efJosé Maria da Cunha, terreno, espaço
ganizar um serviço postal entre a Euuma centena de an- feitos de ter para aua execução
â rua f. .Tnclntha, por 1:500*000. nos.por .
ropa e a America do Sul,
o prazo de 90 dtaa estabelecido
.
.
terreno
José
em
Francisco,
A Latccoére disporá Ce duzentos apMeus irmãos, aqui tendes um pelo Código de Contabilidade.
8:400*000.
.
Irajá,'
por
. O ministro da Fazenda, depois
fruto
dos
da
revoltados.
prece
parelhos, para o serviço, sendo cllea
Victorino Tavares, terreno á
Guardae-vos; irmãos, de fa- de ouvir a commlsaão, prometcapazes de levar uma carga de uma
3:000*000.
Avenida Paris, por
zer o que fiz.
O bem julgado teu ouvir a respeito o inspector
tonelagem, com uma media de 180 kiManoel Alves Guimarães, terda Alfândega desta capital e relometros ipor hora, num ra'o de acção reno â estrada Vicente de Car- perdido•— na Terra cresce no es- solver,
dentro em breve, o nedlê
o
selo de Deus
que
paço
dc 1.000 !».iIr,metrn«- Quarenta am-axe- valho,.por 6:000*000.
—. e torna-se nialor quando se do da commissãò*
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0 SERVIÇO POSTAL AÉREO
ENTRE A ARGENTINA
EA EUROPA

Esse serviço deverá ser inicia- 0
do em setembro próximo

"PRAVÍ)Á?,FAZ

DESÇO-

BERTAS

Uma denuncia, contra a acção
anti-bolchevista de vários
membros do governo
britannico

f

QUEREM GANHAR MAIS

Uma declaração do commandante do Reichswehr

Estão em greve os operários
da fabrica de sedas
da Piedade

OS QUE ADQUIRIRAM IMMOVEIS

Quer interpor recurso sem
depositar a multa

A TAXA DO PAPEL PARA
.ESCREVER

ULTIMA H0SA
0 avião de De Pinedo
não conseguiu levantar vôo

Portugal no Brasil

flolama, 17 (U.P.) — 22 horas e 30 minutos — O marquez
Do Plnedo esteve desde âs 18.3u
das communi»
até ás 21.30 correndo com c A organização
"Santa Maria" de um lado pa»
dades na índia Portugueza
Lisboa, 17 (A. A.) —Annunra,outro dentro do porto, fazen"
cia-se
quo o governador geral da
do esforços para decolfal-o, mas
índia vae apreaentar, brevemensem resultado. A's 21.50 o pi- te, á approvacão do gabinete o
loto italiano conduziu o seu ap- projecto que jâ elaborou a respeito da organização dás comparelho para o ancoratlouro, de- •.nunldades.
terminando a descarga do 00,liO antigo convento de Corpus
trós de gazolina o^60 de oleo.
Chrlstl
' No momento que telegraphaPorto, 17 (A. A.) — J& esmos começava a descarga £0
tão terminadas as formalidades
combustível. Por isso achamos
para a transferencia á província,
De
do edifício do antigo convento de
provável, que o commandante
Pinedo faça ainda esta noite uma CorpUB Chrlstl, que, a pedido do
civil do Porto, o Minova tentativa para deixar esta governador
nisterio das Finanças concedeu,
cidade a caminho de terras bra- a titulo precário, para a Instai»
lação do Collegio de Regenerasllciras.
ção, a ser qreado para recolher
os menores em perigo moral.
A construcção de uin campo
de aviação no norte
Lisboa, 17 (A. A.) — Como se
sabe, o Ministério da Guerra nsShanghai, 17 ("Correio da Ma- sumiu o encargo do construcção
nhã") — Sabe-se
aqui que o do campo de aviação do norte,
"Chau- na Senhora da Hora, para o quo
transporte
americano
mont", vindo com tropas de San será inscripta a respectiva verDlego — cerca de 1.250 fuzilei- ba no orçamento daqudle mlnlBros navaes —* e destinado a Ma- terio.
A'
Jn8tanoIas do governador
ordens,
nllha, onde aguardaria
tenente-coronel
teve instrucções do governo ame- civil do Porto,
rioano no sentido de mudar de Nunes da Ponte, Já foram Inlrumo, dirigindo-se para esta cl- dados os indispensáveis estudos
dade.
do campo.
O "Chaumont" deverá chegar A comniomoração do centenaaqui a 24 do corrente mez, serio (lo Pestalòzzl
gundo informa o cônsul americaLisboa, 17 (U. P.) — Foi comno, sr. Gauss, que acerescenta
que os fuzileiros navaes ficarão memorado hoje em todo o paiz o
a bordo, sô vindo a terra se o centenário de Pestalòzzl.
seu desembarque se tornar neEmigrante em viagem
cessarlo para a defesa das vidas
Lisboa, 17 (U. P.) — Partio propriedades dos americanos, ram
para o Brasil, pelo paquete
dado o caso de levantes xenopho- "Baden",
176 emigrantes portuboa dos elementos anti-commuguezes.
nistas.
Foi tambem noticiado hoje que
O anniversario natalicio de
o almirante americano Williams
Gngo Coutinho
"RIordenara aos cruzadores
Lisboa, 17 (U. P.)t •— A imchmond" o "Clnclnatti", que estão agora em Honolulú, que es- prenBa fellolta o almirante Gago
tejam promptos para vir a está Coutinho pela passagem hoje do
cidade, se o almirante assim con- sou anniversario natalicio.
siderar preciso.
O total das forças estrangeiras
presentemente nesta cidade, com
exclusão das japonezas, ê o seClnb Gymnastlco Portuguez
guinte: inglezes — cinco mtl soldados, marinheiros
e fuzileiros
Abrem-se no proximo domlnnavaes, dos quaes quatro mil go, das 3 âs 7 horas da noite, òs
jâ estão desembarcados; ameri- aalões
doata sociedade
para a
canos — mil e cem marinheiros realização de uma matinée dane fuzileiros, quási todos em ter- sante. Tocarão dois optimos jaazra, estando os navios ancorados banda;
no porto desta cidade, e os franPara a realização do grandioso
cezes — oitocentoB marinheiros e baile de ímbfcndo de carnaval Já
fuzileiros, todos descidos em ter- vem a directoria tomando as hera, estando os navios anoorados cessai-las
providencias* para que
no porto.
o meamo ae revista do máximo
esplendor e brilhantismo.
O incêndio do. Cnramulo
Temos presente o ultimo nu»
mero da "Folha de Tondella"
Lisboa, 17 (U.P.) — Os acaque nos rdata a calamidade sòfdemlcos do Porto, Coimbra e Ua- frlda pelos habitantes da Serra
boa realizaram uma manifesta- do <3aramulo, om 1 e 2 de outubro ultimo, por um violento ln>
ção collectiva de apoio ao gover- cendio
em suas mattas, que cm
no, entregando no general Car- dds dias consecutivos devastou
mona no palácio do Congresso uma superfície de mala de 15
uma mensagem com mil assigna- kilometros, envolvendo nas auas
casinhas
turas. O general Carmona agra- chammas, numerosas
de aldeões que tanto enxameadeceu, promettondo cumprir á vam aquella linda,serra, delxanrisca o programma da revolução do-òs na penúria, na completa
miséria, aem lar e sem haveres,
de 28 de mato.
obrigados a viverem da caridade
Lisboa, 17 (U;P.) — O decre
publica.
de
indemnizações
abrange
to
Como o jornal que temos presente, tambem' estranhamos que
tambem
as empresas jornalls
a
colônia aqui, principalmente os
ticas que contribuíram com nofilhos do districto de Tondella, e
tidas tendenciosas para incre- auas vizinhanças, sabedores dc3mentar o ultimo movimento re- s& desgraça, não procurem auxiobulo,
com um
pequeno
voludonario. O MDiário,de"No- liar
ticias" está incluído entre as fo- aquellas victimas da fatalidade.
Colônia numerosa e generosa,
lhas punidas.
corto multas lagrimas irá estancar e mUitoe beneficios irá fazer aquella gente que está a. vlver na miséria. Appelamoa potí,
os conterrâneos dos slnls»
. Em sua residência á rua do para
Senado n. 15, falleceu esta ma- trados, na certeza que tudo farão
para minorar a sorto de tão
drugada, âs 2 horas, o ex-énsalador da companhia do Thea- infeliz gente.
Obra de Assistência aos Por»
tro S. José, Izldro Nunes.
tnguezes
Desamparados
No ambulatório desta Instituição portugueza, a cargo dos drs.
Arnaldo Ballestê, Antônio Cabral
Roma, 17 (U. P.) — Confor- Pitta, Manoel Pereira da Silva,
Pereira dos
me foi annundado aqui tiveram Oduvaldo Moreira,
inicio hoje as relações entre o Santos, Ariatldes Pereira da SilVaticano o a Lithuania. S. s. va e. Abel Botelho foram attensendo
Papa Pio XI concordou ém ins- didos
3.474
associados,
titulr uma llter-nunciatura em 1.724 consultantes. 1.019 de cura91
Injecções
tlvoa,
Kovno
appllcaram-se
e nomeou lnternunclo
monsenhor Schioppa, o qual des- de 914 e 580 diversas, Ao dentlsempenha presentemente este car- ta dr. A gripa de Faria foram
20 sooloa
go em Haya.
que necessitavam de
Monsenhor Sohloppa
residirá seus serviços, assim como ao dr.
e dt*.
Leal occullsta
parte do anno em Kovno e a Eutydiio
outra parte em Haya. A Llthua- Augusto Linhares, laryncholonia resolveu por isso esfebele- glatq. Os advogados da Obra drs.
cer uma legação junto ao Va- Rodrigues Neves, Moacyr de Antlcano.
drade Carqueja e Mario Brandão
As relações entre os dois Es- atténãeram na sedo a 69 associaaBSumptos
tados tinham aldo romptdaa pela doB
sobre diversos
,
Lithuania como protesto contra forenses.
A direcção em suas reunlBes, a
a decisão do Vaticano reconhecendo a archidiocese
de Vilna pela secção de repatriações decomo sendo
parte do território pois de devidamente Informada,
'
da
instituição
nolaco.
médicos
pelos
quanto âs condições monetárias
dos requerentes concedeu 8 pasaágens o mela a assodados e
suas famílias, Indigentes a quem
a mudança de clima poderá rehabilitar para a vida e para o
trabalho.
Buenos Aires, 17 (A. A.; —
A thesouraria recebeu de menNa sessão de encerramento do solidades, renda eventual, assisCongresso Sul-Americano de Box tonclaa medica e cirúrgica a fmfot Inserida na acta a informa- portancia de 31:447*000 e desção do delegado da Commissãò pendeu com socCorros. repatriade Box do Rto de Janeiro, sr. ções, assistências, medica, clrurJulio Noblle, BObre os trabalhos gica
o hospitalar,
commissões,
de organização
da Federação ordenados, expediente, impressos,
Brasileira de Box, para que ella etc. a Importância, de 29:833*900.
posaa a vir filiar-se opportuna- Tendo assim um saldo de 1:614*
mente á Federação Sul-Amerl- iliie passa para o mez seguinte.
cana.
— A soa ultiO Congresso resolveu tambem Lusitano Clnb
recommendar â. Officina Permama festa e as próximas da
"Commissãò
nente que procure incentivar o
dos
Mandamais possível esBa Iniciativa da
1
durins".
commiasão carioca, afim de crear
vínculos com
novos
o grande
Transcorreu admiravelmonte a
paiz sul-amerlcahó e fomentar o vesperal ' dansante de domingo
cultivo da "nobre arte" entre 03 ultimo nos vastos
salões dessa
amadores brasllelroa.
estimada aggremiação luso-bra,»'
Vários delegados manifestaram sileira. Uma orcheBtra de
proo desejo de levar ao Brasil um fessores animou as dansas inln"Commiasão
quadro de*varioa amadorea dos terrüptamente.
A
diversos paizes
sul-americanos, doa Mandarins", de
é
ou mesmo de um sô, afim de dente o ar. Gomes daqueCruz,presiestá
concorrer para que easá inlclati- organizando duas
promettedoras
Va seja ooroada do prompto e festas
para o carnaval, de que
esperado exito. Easa visita se- daremos
detalhes
dentro
em
ria feita assim que estivesse or- pouco.
ganlzada a Federação Brasileira.
Buenos Aires, 17 (A. A.) — OrfcSo Portugal — A vespeForam as seguintes as resoluções
ral de domingo ultimo
da seBsáo de encerramento do
ExCedeu
a todas as eapectatlCongresso
Sul-Americano
de vas,
a esplendida vesperal danBox:
8ante levada a effeito domingo
consultar as asaoclações filia- ultimo, nesta conceituada • sociedas sobre a aonveniencia, ou não, dade
recreativa. Das b
de aerem ob futuroB campeoqa- âsll çrtiStlw
horas, noa amplos jalõea
tos disputados de dois em dois reinou Intensa alegria, promoviannos,
e não todos
os annos, da pelo lnegualavel
jazz-band
como até aqui;
Schubert. .
Nos dias 26 e 28 do correnacceitar um systema uniforme
para a classificação por ponto8; te serão realizados 2 grandiosos
rejeitar a Indicação que man- bailes á fantasia, das 9 âs 4 hodava admlttlr-se a deolaração de ras da manhã. Tratando-se dc
empate em jogos do campeonato; dois bailea exclusivamente
para
acceitar a indicação para que os ¦ sócios e suas familias; não
os referees e jurados de cada haverá convites, sendo exigido o
campeonato sejam indicados pelo trajo completo, fantasias distinpaiz .que o organiza;
ctas, recibo 2 e a carteira de
adiar parao próximo congres- Identidade, que é Obrigatória.
so a resolução sobre a adopção,
Hoje das 8 ás 10 1|2 horas
ou não, do systema eliminato- haverá a cOBtumada reunião inrio nos campeonatos ou selecções tima, para os sócios e suas fasul-amerloanas;
mlllas.
reeleger o sr. Gerardo Slenra,
Escola Brasil Portugal
presidente, e Rodriguez Jurado,
vice-presidente da Officina PerCom um corpo de professores
manente da Confederação
Sul- novos estão funecionando regu»
Americana de Box.
larmente as aulas inocturnas e
diurnas desta nova escola, que
ylaa
preparar a mocidade do
Brasil e de Portugal, para a luta
da vida, visando tambem engrandecer moralmente as duas granParis, 17 (A. A.) — Realiza- des
jmtrias Irmãs.
ram-se hoje os funeraes do meNao aô o ensino primário comdico brasileiro dr. Paulo do Rio pleto, como ainda musica, deseBranco, -contem fallecido nesta nho e dactylographia constitue o
capital.
objectivo do cnnlno permanenti

Pelo Telegraiihq

Os americanos em preparativos defensivos na China,
tambem

Mo Rio de ]anejro

Ainda o movimento revolucionario em Portugal

FALLECIMENTO

As relações entre o Vaticano
e a Lithuania

0 ENCERRAMENTO DO CONGRESSO SUL-AMERICANO
DE BOX

Os funeraes do dr. Paulo
do Rio Branco

da Escola Brasil Portugal, qm
está funecionando nn vnstó p«.
dio da rua Julio do Carmo, 74
Estão sendo ministradas aulas
especiaes a qualquer hora para
senhoras
homens,
e iroanças,
que não dispõem de largo tem.
po para estudos.
A secretaria da escola attendt
a qualquer candidato das 10 da
manhã, ãs 10 da notte, sendo
fornecidos aos alumnoii todos os
livros necessários.
Casa de Portugal
CENTRO BEIRÃO — A directoria do Centro Beirão realizo;.
quinta-feira ultima, a sua reunião semanal, cujos trabalhos
estiveram
bastante
animados.
Pre8idiu-a o Br. Accacio Arthur
dos Santos Leite, lendo estado
presentes mais Os seguintes dlrectores: Apollnario Duarte Costa. Io secretario; Manoel Monteiro de Gouvêa, 2° secretarioPaulo Pereira Cardoso, 1° the**,
soureiro; Idylllo Duarte, 2o procurador: Manoel Jacintho Per.
reira, blbliothecario e .loão Augusto Pereira, do conselho fiscal.
Concedida a palavra ao l" secretario, foram pelo mesmo Hdot
em primeiro logar a acta da reunião anterior, que foi approvada,sem cnientítis, e a seguir o
numeroso expediente da sessão,
do qual destacamos o seguinte;
Officio. da Casa do Minho annexando uma proposta de novo
associado; deliberado agradecer,
Officio do sr. Francisco Pinto
Malhadinhas pedindo a aua tnsocial d»
no quadro
sprlpção
informado
Centro, devidamente
pela commissãò de syndicancia;
â secretaria para provldenolar,
Cartas dos associados srs. Joaquim Manoel Caelro e Julio doi
Santos Perdra, pedindo licença
por tempo indeterminado por terem de se ausentar desta capital, que lhes foi concedida, otficio da Obra de Assistência tios
Portuguezes Desamparados agmdeaendo a remessa de oito propostas para sócios daquella prestimosa assoólação.
Convite da'
Câmara Portugueza de Commercio e Industria para a assem»
bléa de 11 do corrente, na qual
será' empossado o seu novo conselho director, tendo o presidente
tomado a si o encargo de comdo Centro.
parecer em nome
Carta do associado sr. Eduardo
Paulo de Macedo agradecendo o
auxilio de repatriação prestado
ao comprovinciano Joaé de Souza, e salientando a solicitude
com que o meamo foi attendido
peto cônsul geral dr. Sampaio
Garrido, quando apresentado pelo
Contro ãauella autoridade pnrtngueza."'Memorandum dá Com»
missão Inioladora remettenuu a
copia da acta n. .78, da sua pe»
nultima reunião, que foi lida.
Pasaando-se
aeguidamente S
ordem do dia, começa por iisnr
da palavra o presidente, para dl»
zer que achando-se presentes dl«
rectores que não puderam comparecer â assembléa geral qut
approvou os estatutos da Casa
de Portugal, julgava de seu àever referir-se, em ligeira exposição, aoa trabalhos da assembléa, o que fez, descrevendo detalhadamente
a
actuação do
Centro Beirão, e salientando o
acatamento que mereceram as
suggeatões
encaminhadas pela
sua directoria.
Aproveitava o
ensejo de ser esta a primeira
reunião que se realizava depois
da referida assembléa, para Be
congratular
com todos as seus
companheihos pela finalidade a
que estão atttnglndo os trabalhos da fundação
da Casa de
Portugal,
que outra não podia
ser, em face da patriótica, Intenção que preside a tão nobre lillclattvá. 13' de lamentar, porém,
continua s. s., que uma apreclavel parte dòs nossos compatriotas não lhe tenha ainda em»
prestado o seu apoio; muitos u_ivez porque até agora não refleet iram sobre o que virá a ser a
Casa de Portugal, esse grandioso
emprohendlmento, cuja lei basica, tão criteriosamente elaborada pelo alto saber e reconhecida
competência dos nossos illustres
compatriotas
srs.
conselheiro
Teixeira d'Abreu e Carloa M.
Dias, ha de ser a finalidade de
uma campanha sadia e o inicio
de uma cruzada de amor pelo
engrandecimento da pátria e pelo
bem estar da nossa família. ,
As
do
presidente
palavras
mereceram de todos os presen»
tes os mais enthustsatlcos ap»
plausos, tendo sido em seguida
trocadas impressões acerca da
convocação da próxima assem»
bléa
incorporação do
para a
Centro á Casa de Portugal, cuja
data ficou dependendo apenas da
approvacão da redacção final dos
estatutos.
1
Foram approvadas as propôstas de novos sócios constantes
da relação abaixo, e depois dc
discutidos mais alguns assumptos, foi encerrada a sessáo âs
11' horas da noite.
Sócios admittidos: Villa Nova
de
Paiva,
Gabriel
Rodrigues
Fonseca; Satam, Manoel Lopes;
Vizeu, Celestino Abreu Vougui»
nha e Francisco Pinto Malhadl»
nhas.

Uma moção de confiança
na Câmara franceza
Parts, 17, (U. P.) —A Cama»
ra dos Deputados durante os debates do projecto
supplementar
approvou uma moção de confian.
ao
Rnj'ministro,
ça
primeiro
mond Poincaré por 363 votos a
favor e 185 contra.
A emenda
que determinava a reducção nas
taxas dos automóveis foi rejeita»
da.

um casVmystcrioso
Tentou contra a existência
deutro de um auto
Quem ê a protagonista do mysterioso facto que, talvez, encerre
um caso grave de adultério, nlnguem sabe. Nem mesmo o sen
nome, foi dado a quem quer quo
fosse,-, sabel-o, porque a Assisten»
cia o oceultou.
Llmita-se
assim, o facto, a
uma mysteriosa
passageira de
romance trágico.
Um auto, o de n. 613, parou &
porta da Assistência.
Saltando delle, o seu chauffeur
pediu que removessem a sua pas»
sagelra, que havia, durante a via»
gem, teptado contra a própria
existência, tomando forte dose de
lysol.
Depois, sem que ninguém lhe
oppuzesse o menor obstáculo, o
chauffeur,
apoderou-se da bolsa
da passegeira, e negando-se a dar
qualquer outra explicação sobre o facto, motteu-ae novamente
no auto o foi-se embora.
Que teria dado causa ao gesto
tresloucado da mulher?
Quem seria ella?
Mysterio completo!...
A policia, nada soube dizer a
respeito e á Assistência negou-se,
obstinadamente,
a revelar, se»
quer, o nome da dama myste»
riosa!
Apôs
exhaustivas
investiga»
çfies, conseguimoa apurar, vagamente, que a mulher se chama
Carmen e 6 casada com uni ne*
frociante de seccos e molhados no
Cattete.
Em todo esse bairro, porém, não
ha quem conheça um negociante
de seccos e molhados; cuja esposa
se chame Carmen.
Não ha, ou, pelo
menos, náo
houve quem qulzesse dizer que
conhecia...
A dama mysteriosa que estava
vestida de cor de rosa, quando
deu entrada ná Assistência, foi
internada em estado grave, no
Hosnltal de PromDto Oaccorro..,
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CORREIO DA MAtfttl;—. #retã3fêí)ra,irae fevereiro de 192?

Telas ú Palcos

ACADEMIAS
í Ella deixou-se apaixonar pelo
&E$eOLAS
¦

i

Telas
VARIA? NOTAS
A "RAINHA DOS EMPREGADOS
POSOU PARA
KO COMMERCIO'!
UM FILM — Foi uni dos acontcci*
mentos Je maior sensação nos primei*
a eleição de mlle.
ioi dias ¦'..' iiimii.
"'Rainha
dos Emprega»
Noemia Nunes
innumeras tem
dos tio Conunercio".
sido aá homenagens preatadas n Sua
Majestade: Náq liouve, entretanto, até
agor-a -i cxhh ção dc fi'm algum onde
mlle. Noemia Nunes fosse apresentada.
Agora, porim; puubemnji que utna cxcellente pêUiouUi detaHiada, com todos
os aspectos da Majet5tade cm questão,
nas pralis, nos bailes, naj misteres
*unmo no lar —
profissionaes, e aoaté nojsa
pub'tco. Kssi
será exliibida
HBBS-waaH

J ^^^'

J0/y. JJ//' "'/¦'/:

JÉÍSSSÍ
fijn interessantíssimo, que por ccrlo
constituirá um legitimo successo, esttéa sesuuda-fcira, dia 21, uo Parisitnse, que se -prepara
para acolher
toda a legião de "subditos" da .Rainha
dos Kniprcgados no Commercio.
Mas o programma do Parisiense, na
próxima semana, abrange cinda um
outro film, que ,oor ai só constituiria
Umbcni motivo de grande exito: Ri.
chard Barthelmcsa, o gala seduetor, iractuar em uma pel.
repreheiuivcl, vae "Tú
licula admiráveis
não és meu £i*
lho!".
Eor todas as razões, é de esperar
uma «aniaiu de festa, para o velho ci*
nema da Avenida, onde mais uma veí
se confirma que nelle todos os pro»
giamma.i sáp selecionados.
—X—
MAIS OM FILM DA FIRST, NQ
ODEON — O Odeon, ou antes, a Cia.
Brasil Cinematographica,
tendo cm
stus cofres algumas dezenas de lindos
films da First National, vae lançando*
os mrcimciuosamentc, intercallando-j»,
no Odeon, com films da Urania (aliemães), e da grande marca americana
Universal. E cada film da First quc
surge c um encanto. Haja vista esse
segunda-feique vamos ter na próxima
ra naquella casa. "A Illustre Desço*
nhteida", possue um esplendido elenco.
Atina Q. Nüsson é t principal prota*
jonsta. Nós todos a conhecemos e
queremos, por sabel*a, olém de artis*
ta esplendida, mulher bella e nttraente. E Anna Nilsson fas nesse film um
papel... mixto. Isto é, sendo moça, e
, se tendo metido em roupas de, rapar,
tem ella de sustentar o seu papel, por
força de c''rcumstancias, oara sua pro*
pria salvação, e então eil*a interessan*
liiiima nesse papel. O heroe é Walter
Pidgeon, um rapaz desepennado, um
magnífico artista desses que alliam a
sua arte, á belleza mascul.na c ao. seu
corpo de athlcta. Surge, em terceiro lo*
«r, a linda louise Fazenda, que 6cndo linda em geral faz o papel de cancsla"A c portanto de feia — mas que
ent
Illustre Desconhecida" nos ap
bella qual é, .uma "vamp", isto
carece
í, uma mulher 'na
fascinadora, itrrastnndo os hc.nens. E
ainda Mitchell Ipws, um typo dc artista fõrté no seú
papel. Ha ouiros astros da First Na*
trona!, mas basta enumerar esses quo*
tro nomes para que tenhamos certeza
oe, que se trata de um bello film.,
Alis, bastaria acerescentar que se trá*
ta de um film da 'First, mas dc proptledade e distribuição do programma
Serrador, que vae alcançar truiunhos,
e começar da próxima segunda-feira,
ío Odeon.
—X-»
R0NA1D COU1IAN DE VOLTA
A HOLLYWOOD — Ronlad Cotoi.in,
6 querido ostro da United Artists, mal
ttfmmou q seu ultmo film para essa
conhecida companhia, obteve uma fiemana de férias, embarcando para Hoironia, a celebre cidades das ilhas de
Hawsti.
'Lá debaixo das palmeiras murmu*
'antes, sob a lua maravilhosa dos troíiiCoa,t *Ronald passou uma «mapa esplendida, gorando da l'berdade, longe
«os preconceitos da soc'edadc se deli*
cando çom os Costumes typicos da ilha
que são os mais curiosos possiveis.
Oe volta a Hollywood, Samuel Gold*yn para quem elle trabalha,' deu*'he
um 'novo papel, perfeitamente adapta*
TOli sua personalidade nrtist*'ca.
¦ 0 seu próximo film' se intitula —
Kintr Arlequim" — c foi escripto
especialmente uara elle por um dos
mus populares romancistas americanoi.
Este nnno, as ardentes admiradóra?
de Roíiald poderão apreciar o seu ídolo
em diversas pellieu'a9,
entre cilas*.
"Stella Dallas",
ém
trabalha taro*
bem a grande estrellaque Belle Bennettj
"A Conouista
do Dewrto", ÍThe Winnfng of Barbora Wordi), e "Uma Noi'
le de Amor",
amboá com Vilma
Banky,
HARY. PICKiFORD
ESCOLHK
KATHLEEN NORRIS PAWiES
CREVER O SEU PRÓXIMO FILM
— Mary Piekford,,a noiva do mundo
Çcmo»a chamam os americanos, decla*
lou a imprensa, que Kathléen Nòrrls
escreverá o argumento da sua proxi*
ma pellicula para. a United Artists.
ílary teve diversas entrevistas com
a famosa noveMista yankee, ficando
«moinado; qué' miss Norris
escreva a
sua, historia baseada*, em uma idéa for*
"ccida pela querida estrella, devendo a
mesma ser publicada em um dos mais
populares magailncs americanos.
Taylor seri o d'rect*or c elle não
Jxm
precisa de apresentações — quem.nío
o conhece através os comédias que *•
rWu pora Harold Lloyd?
Com taes elementos -é de se esperar
*«n novo successo ipara "tittle lÃrr".
spresenlnu o extraordinário film
joe
Aves «em Ninho", uma-da» "Chores
Producções do anno findo.
—X—
ROBIN HOOD... NAO SE'ESUuai^A... — E' tom sempre lem»
Mar.., e por isso não perderemos ocde avivar a memória do leitor.
?bSS
Kob.n Hood" será o maior film do
•mio e tem como protagonista o maior
««artistas da tela — Douglas Falr"Robin Hood"
fará época... "Robm Hood" dará que falar...
"Room Iiood" irá no mez de abril...
?. í .Hoo<i" é uma producçâo da
11United
Artuts... os leaders da ciaemalographia americana
CISE-TI.IEATRO CENTRAI, — A
empresa Pmfildi feliz como é
to.
das os suas iniciativas, resolveuem este
anno festejar o carnaval dc uma tna*
requ-ntadameute elegante c qae
jeira
tem diga com o bom
gosto dos «eus
freqüentadores.
'Para isso a empresa iPinfildi orgamiou um programma
para segunda-la,
T« e lerça-fcira de carnaval, quando se
realizarão dois grandit^as bailes In"ii.lis a fantazia, sendo distribuidoo
Jirios brindes entre os petizes que se
"«tacarem
pela originalidade e peia
«rata dc suas fantazias c dos pares
que melhor dansarem o maxixe
cbarleston.
Os quatro primeiros premios são dt
«or, havendo,
ainda, perto de ioo
"•"ros brindes para os demais
que «So
wiem premiados.
Com uma organização
perfeita
9'ie niz respeito aos vários detalhes de
««as.deste genero, a empresa Pintil*
01, estamos certos
disso, proporcionará
írf.n"c"Wdorcs do seu cíne-theatr*.
,™
uinaclcioso
divertimento que marcará
"ma (pie,,. Vemos,
assistir uma
"^«líica, coinpois, muita muelea,
2
muitas
fiores c hastante alegria.

avalanche
v"íro!eÍa.m'J.osJia_..*™lde
e <¦* ••"«'•ulí-lo conseguinte
. 7* uma
dei! toda
povoação.
» Como interpretes uma ipleiade
va
torosps artistas, entre os quaes dcCloire
\V.ndsor 1'at O' 'Molley, Wrt Fra
a» e Priscilla Bonner, etc.
-X—
«PARDA IMwm??"01^.^
— O cinema Gloria exhibir».
PERIAL
era 31 do corrente, enta magnífica
pro
ducçJq da Pan-FIlm de Vienna, xepresentada *io Brasil pela Urah.a Fllm.
(.ma. Crentener.
'
Calcada da admirável comedia de
Moinar, foi applicaila á cinema*
J-rana
tographm por Luuwig Nera, sob a dlreceio competente de Robert Wiene
A interpretação desta linda pellicii!»
foi confiada a artistas de valor,
lientando-se dentre elle» Alfred Abel «a-e
Mana. Kòrda, ambos dc ' reputação
inundai, e que emprestam ao film briini) extraordinário no desempenho dos
liapeis principaes.
De montagem luxuosa
perfeita,
nada falta oara que este esplendido
(ilm alcance o successo que,
por todos
jb motivos merece.
SONHO DE VALSA - A Ufa,
que
Jà sc impoz ha muito, a nossa admiraçao, ira mlmosear o publico carioca
com uma extraírilinania super.produ.
cção: "Sonho de Valsa".
Para que se possa Armar juizo se*
juro do valor delta, pellicula, basta dl*
zer-se que é tida como .rival de "Vor.eté , c, na opinião de muitos, supe*
¦wtíi n\?T-.. i1Sü>!1' Artistas como
\\llly Fritsch, Xenia Desni
(.lirishans são as principaes e Mady
gens deste suptuoso film, cuja personamonta(Wil e execução fanto enthusiasmo pro*
»1uziram nos listados Unidos.
Podemos assegurar
a exhibição
desta cinta monumentalque Irá constitui!
notável acontecimento cinemaUí raphi1.0 no Brasil.
—Y'—
AMORES DE CIRCO E O ULTI*
«O CAPITUX.O DE -OS MÍSERAvr-ib •— Inlciando.se hontem com
promissora «ichcntc o
do
ibeatro S. .Jqsií soffreu programma
a mudança do
drama, pois
já sc pôde apreciar
que
a fna nellicula da Universai-Jewel
Amores de Circo", com Pat • Mal»
ley c Marion Nixon nos papeis prin*
oipacs além de Hobart Bosworth,
csqiiecivel artista cujos triumphoso in*
se
contam ás centenns. Quem
ter
a sensação de um espectaculòquizer
aulhentico do circo, com todos os perigos q'ic
?", .,*' verificam, com as assombrosas
Habilidades de acrobacias e gymnoslicas
aéreas, "clowmsmo" e outras coisas intçressantes, que não deixe passar este
film que
esta a deliciar a
do ti. Jose,jí podendo ainda ver o platéa
ulti1110 capitulo dc "Os Miseráveis", —
Amor, Justiça c Liberdade, que num
entliusiastico e completo desfecho dá n
ult-ma pãrcella do -izo n
rabe
dispensar ás obras primas nquem
merecida
consideração.,No palco, e talvez anda
por pouco, o exito inexcedivcl dos Tu*
ruiiia da 'Mauricéa, com os seus choros, canções, sambas do norte tão do
agrado
conquistano cada dia
gcral,
mais um louro, pelos applausos que
recebem da platéa carioca. Ha ninda
outros números da South American
a, segunda-feira, annuncia-se
I?"r',j'1
Lealdade Sportiva", com Jack Pick*
foid.,

Palcos
NOTAS & NOfieiAS
A GRANDE FESTA DE HOIE
NO RECREIO — E' hoje, finalmen*
te, que no Recreio sc realiza o annun*
ciado c grandioso festival em homena*
gem á empresa A. Neves ô* Cia. e
dedicado aos autores de "Prestes a
chegar,..". Eis o seu soberbo pro*
gramma:
'Primeira sess3o, ás
7 3J4 — Primei*
ro acto de "Prestes a chegar..." —
o novo quadro "Café da Mãe Joanna",
e magnifico acto' dc cabaret, dirigido
por João Mattos, cabaretier, com o
concurso de Yvettc Rosolen,
Henri*
queta Brieba, Luiza Fonseca, Guy Martinelli, Coiichita e Ângelo de Freitas;
pelos artistas Arthur Castro, A. Stuart
Oscar Cardona e A. Souza — uma
cm instrumentos de corda; pe*
yàlsa,artistas,
las
Talta Alves e Asuncion
Cordoba, Gina -Mama/ c Rinalys, contratadas da Agencia 'Romano, respecti*
vãmente, canções brasileiras, cantos e
bailes francezes e dansas typicas, can*
ções regionaes c americanas pelo magnifico conjunto musical — A Embaixa*
da do Amorzlnho, —• sambas, tosdas,
modinhas, .etc.
Segunda sessão, ás 9 3I4 — Primeiro acto de "Prestes a chegar..."; o
novo quadro "'Café da Mac. Joanna",
estupendo acto de variedades, com os
seguintes artistas do tlieatro Phenix:
Pinto Filho e Marlska, duetto; Dulce
dc Almeida e Arnaldo Coutinho,' duet*
to da revista "Dentro da Noite"; Ma*
Ihilde Costa, monólogo da revista "Sua
Excellencia"; Edmundo .Maia, monplo*
go; do Trianon: Edith Falcão, ronlan*
za; Falmeirim Silva, uma surpresa;
do Gloria: a notável artiijta Aida Gar*
rido e os actores Henrique Chaves,
Américo Garrido e José Bamba, 110
desempenho do quadro a "Tosca", da
revista "Viçosa"; do íris: Juvenal
Fontes (Jeca Tatu), em seu rico re*
pertorio caipira; A Embaixada do
Amorzinho"; Ângelo Freitas, canção.
Bandas de musica, flores, alegria,
THEATRO
TRIANON — Reali*
zam-sc esta noite, no Trianon, em am*
bas as'sessões da engraçada .revista
|Vaes, então, Luis?", oS
sorteios de finos brindes que^primeiros
a fimpresa, de combinação com vatias das
nossas melhores casas commerciaes . offerece aos seus elegantes freqüentado*
res: E' mais um attractivo qoe consegue para suas recitas a companhia
Brandão Sobrinho-Palmeirim Silva. A
revista tem agradado
extraordinária*
mente, sendo todas as noites applaudt*
doa com calor.os interpretes dos papeis
principaes. O numero do "Passarinho
do mal" é sempre trisado: No dcseitipenho destacam-se Brandão Sobrinho,
Palmcrrim, João Lillo, -'Bdith Falcio c
buas collegas,

agradecimentos ,pelas justas referen- com nümeros
seus, todos muito in.
cias que lhe tiremos ao noticiar « teressantes.
premiére" da revista "Vaes, então,
Zazá Soares que brevcmçnte ingres*
iLuis?".
sara em uma das nossas empresas theatraça, deu-nos hontem o prazer de sun
GRANDE FESTA NO LYRICO - visita.
nos dar a noticia quc
Kcaliza-sc hoje, no Lyrico, a recita aqui fica para
com endereço ab publico e
dc Mario Nunes, autor dc "Sonho de -os seus admiradores.
uma noite quc passou...", com quc
líf... Paf... Puffl... iniciou seu»,
originaes e curiosos espectaculos no NOO CARNAVAL DAS CREANÇAS
THEATRO LYRICO — Vae ser
•neatro Lyrico. A recita é dedicada ao um
sr. Washington Luis. Consta o pro* tico, successo, mas um successo authen*
de
o grandioso festival
gramma, nas duas sessões, da represen* que Rego verdaie,
tação da comedia "Sonho de, uma noite theatral estáBarros, o estimado esrciptor
preparando
para a seguiiquc passou...", que terá o concurso
de Carnaval, no theatro Ly
dos srs. Luiz Peixoto, 'Marques Porto, da-feira
rico. Haverá lindos brindes para a.
¦Machado Florence
e René dc Castro
que se apresentarem melhor
110 quadro do xadrez, da melodista in creanças
fantasiadas e as que mais se distinguiternaciúnol Frasquita Dalva e do teno. rem na
parte theatral. Para a menina
brasileiro Rcposlto Cavalicri, no qua*
que apresentar a sua boneca com fandro grill-room do Casino dc -Copacaba- lasia
original, no Concurso dc
na. Na primeira sessáo haverá um acto BonecasmaisFantasiadas
haverá um premio
variado, servindo a actriz Davina Fra- especial.
A
matinée começará ás 3
"cabarctiére".
ga, que dirá versos, dc
Far-se-ão applaudir Lourdes Cabral cm horas da tarde, pelo acto theatral ttti
quc tomarão parte, entre nluitos ouuma canção portugueza,
Peplta de tros os tenores Danti Viggiani c Ori*
Abreu, na "Pobre de amor", -Graziella vald
e a galante menina Ma*
Diniz c duas encantadoras creanças, o rina Ferreira
Motta, que tanto successo fize*
minúsculo tenor Orivald Ferreira quc ram no
primeiro festival do Program*
cantará "Sanla". e "Sole mio", e a ma Infantil
realizado na noite de Na*
menina Ruth Diniz, que, aos cinco tal., Na
do Palácio Theatro
annos de edade, é já uma expressiva continua secretaria inscripção
aberta
a
'
para as
charlestonista. Na segunda sessão ha* creanças
quo quizerem tomar parte no
vera, além dessas attracções, um mo- acto
theatral,
ser
interes*
que
promette
mento brasileiro.
,
«àntissimo. Os pedidos de localidades
As de hoje são as ultimas represen* para tão interessante
festival.
chovem
tações de "Sonho de uma noite que diariamente na bilheteria
do theatro,
Passou...", devendo Pif...
Paf...
luffl reiniciar com peça nova seus achando-se já á venda os bilhetes.
espectaculos, após o carnaval, nos pri*
COMPANHIA NEGRA
DE REmeiros dias de março.
VISTAS — Jayme Silva, fundador da
Companhia Negra de Revistas que traYVONNE BRAND - A interessan- balbou no Rialto c
que se acha viate actriz patrícia Yvonnc Brand, que
jando no Estado de S. Paulo, acaba
alcançou
grande successo na revista de fechar contrato com o theatro Re»
°
,icnsala", ante-hontem, no publica para ali fazer uma temporada,
Íe
T,iahtce
1
Thcatrc, fazendo com elegância logp depois
do Carnaval.
o Príncipe de Galles, que mereceu as está marcada para sabbado, A de estréa
mar5
honras de bis, a "Dansa de Fogo" c ço
com a revista "Café torpróximo,
os Fènlanos, veio, muito gentil, pedir* rado", peça \
tem
alcançado
exito
que
nos uma rectificação: não foi ella a ar- em
a parte. Do elenco da compa*
tista que cantou uma canção franceza, nhia toda
o garoto Ottello, quc é,
referida na noticia que demos da "pre* apezarfazde parte
acenas seis annos de
miérc . Houve, de facto, engano na edade, um contar
verdadeiro assombro, como
referencia e deixamos aqui a rectifíca- o publico vae
ter occasiio de verifi*
ção fazendo a vontade á nossa gracio- car. Jayme Silva
pretende mais uma
sa patrícia.
vez encantar o publico
carioca com os
seus maravilhosos scenarios.
"OS TURUNAS
DA
— Hoje, ás 8 i|a c 10 MAURICE'A"
"FOCO DE BENGALA" —
i|a da noite,
No
novos suecessos da troupe sertaneja Palácio Theatro, dá-nos
hoje, a compaTurunas da Mauricéa", em seus sam- nhia CJiantecIer, mais duas representabas, cauções, descantes, modinhas do
da revista
Celestino
Norte; lambem sc apresentarão as no* eçõesAnnibal Pacheco,de "Fogo de Silveira
Bengavidades internacionaes da South Ame* Ia", com Ottilia Amorim, Carlos Torncan Tour: Rapoli, imitador de mães* res e Armando Braga nos
papeis
printros e levantador de pesos; Lada & cipaes,
I*»cwton, acrobatas cômicos e cquilibris*
tas sobre arame; Nils Christopherscn,
CONTRA-REGRAS
humorista do lápis. jNá tela, a interes- — UNIÃO DOS
Está marcada para hoje, depois dos
sante obra da Universal-Jewcll: "Amo* espectaculos,
a assembléa geral . ordi"s dc 'Circo", com .Pat O' iMallcy e naria
da União dos Contrá-Regras, em
Marion Piixon; no mesmo programma,
convocação, para discussão e
Amor, Justiça e Liberdade", ultimo segunda
votação
do.relatório da directoria e dos
capitulo do film "Os Miseráveis", c
do conselho fiscal e compareceres
11111 film documentado, sobre
a Ilha
do Governador, intitulado: "Pérola da missão dc contas, procedcndo*se depois
ás
eleições
da directoria e conselho
Guanabara".
Segunda-feira,
na tela,
para o corrente anno.
dois films da United Artists: "Leal* fiscal
Previne*se
aos srs. associados que
dade
corh Jack Piekford c
reunião se fatá com qualquer nu*
'Madge Sportiva",
Bellamy c "Casamento ou lu* esta
mero
de
sócios
quites.
xo", com Adolph Menjou t Edna Gurviance, dirigidos por Carlito.
"A CANOA.VIROU..." -. Com o
"A canoa virou...", os srs.
ZAZA' SOARES - Zazá Soares, título
(jue tanto brilhou nos nossos theatros A. Lúcio e Ernesto Ribeiro, acabam
de concluir uma revista-feérie em '2
depois
uma
de
longa
ausência
15 quadros^c uma» apotheose que
(le mais de seis, annos pelo Sul do paiz actos,
será'
á companhia , Juvenal
e da Argentina, váe realizar no dia 2_ Fontcsientregue
do cine-theatro íris. "A ca*
do corrente, uma bella festa no thea*
virou...", que além de ricos quatro Recreio, offéreeida ao sr. Washin* liôa
dros de fantasia, explora assumptos
gton Luis, com a representação da re* de palpitante actualidade, será musicavista "Prestes a chegar...", inclusive da,
o quadro novo, no qual tomará parte, beiropelo joven pianista Francisco Ri(Chiquinho).

O concurso para auxiliar
dos Correios
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LYDIA CAMPOS
E.STKKOU
HONTBM, NO PHENIX ~ Lydia
íCampos, a "vcdeíta" argentina ultima*
'''¦'•¦'•¦
•
'-. '
'
mente contratada pela companhia Olt*
> ¦ ¦ -' *'-'¦
tit"
néwa*Pinto Filho, estreou hontem na
revista "Dentro da Noite", alcançando
um grande successo em todos os nu*
meros que cantou e dansou, com a
¦
graça irresistível da mulher .platina.
J
__ C'73M)
A platéa* do Phenix recebeu a gracíp*
sa "estrella" com o enthusiasmo quc
conseguem os melhores elementos artlsticos da companhia e fcl-a blsar o
numero de "Charleston".
'Por outro lado continua o agrado
dos bailadas de Maria Olenewa o. os
"sketches" e "charges" de Pinto FiO ministro da Viação removeu,
lho e os demais actores cômicos.
para o cargo de engenheiro de

Remoção e nomeação na Inspectoria das Estradas

¦ A NOVA PEÇA DO GLORIA «CIRCO U-O-CHIN-TON" — Uma
revista satyra, em que a política é
tratada com... carinho. Uma revista
em que ha graça sem offcnsa. O an*
núncio diz que toma parte toda a com*
panhia eqüestre republicana recreativa
c isso j.i promette muito. Mas teremos a querida Aida Garrido em tres
"Palhaço",
papeis
principaes, de
apresentando o circo; de "Imprensa
"mágico
montada" e ainda cQirt o
chiner "Ti-ó-pi-tá", o que já promette
grandes coisas. A musica do circo, (e
não a da revista,
que é do maestro Voserá ' regida pelo conhecido
geler)
maestro russo Carloff de Camposky,
que, lio "caso singular", tambem sabe
fazer lundus e tangos chorosos. Ennumerar òs personagens do ris oe da po*
litica de "Circo Ü*o*chin*ton" seria tomar conta de utna columna deste jornal, o que não nos permittem. Lembremos só que além de Aida Garrido,
ainda apparccem nesta revista HenriPinto
que Chaves, Antonia Denegri,
de 'Moraes, Américo Garrido, Zé do
Bambo, Norma Bruno e as lindas girls
da companhia Tangará. E os lindos
banlados estão a cargo do caiai 'Montenegro, cuja apreciação tem sido una.
nime "Circo U-o-chin*ton"
terá
as
suas primeiras representações hoje, no
cinc-tbeatro Gloria.

NUM ÉDEN
MAR Tf-fas Meighan A''- BEIRA
I*;la Lee, compa.
nlieiroí dc tantos triumphos,
voltarão
ainda uma vez á tela
do
na
proxima «emana. p-,ra os Império
deliciarem
trabalho
a
Paramount
para
\L° l?J
'"Un
Utn á Baira.Mar", um film
«.entrecho amoroso, a
que empresta
qi
P°dcrnsos tlàvos e magnífica
*» dois applaudldoii artistas., actuação
-X—

"VIVA A PAZI" NO
CARLOS
GOMES — No Carlos Gomes traba*
lha-sc afadigamente para o preparo da
revista "Viva a pazl", quc subirá á
scçnano dia 4 dc março, ou seja na
a semana de
primeira sexta-feira após
¦Carnaval.
A revista "Braço de cera",
escriptã para a época carnavalesca da*
rá logar á sua irmS-mais nova: "Viva
a paz!", escriptã com muito humorismo por Affonso de Carvalho c Victor
Fujol c para a qual o maestro Sora*
fim Rada escreveu uma partitura mãgnifica e cheia de inspiração. O guar*
da roupa será deslumbrante e bem as*
sim os scenarios que já foram encommendados aos nossos primeiros sceno*
grapfios. Os ensaios vfio correndo ¦ sob
a diiecçJo de Francisco IMarzuIlo c os
de marcação dp coros sob a de Pedro
Dias, n novo e valioso elemento da
companhia Margarida Max * e que fará
a sua estréa.'
Hoje, a revista carnavalesca "Braço
dc cera".

Ild' IMclr" que na próxima semana
"". ^''o1» c* o quc se
ÍKf
«Wrosamenie
chamar um íilm pôde
de
ffi» espectaculosidade invulgar» e cl*
'"ws
lAotographicos
maravilhosos,

EDITH FALCÃO —, Deu-nos hon*
tem, o prazer-de sua visita pessoal, a
querida actriz patrícia Edith Falcão.
A primeira figura feminina do Trianon
os seus
veio. gentilmente, trazer-nos

2* classe do quadro permanente
ia, Inspectoria das Estradas, o
engenheiro do quadro supplementar, Henrique Barbalho UchOa
Cavalcanti, e que actualmente
serve oomo auxiliar de gabinete
daquelle titular. Para substituir
aquelle funcolonario no quadro
supplementar foi nomeado o Interino Walter Ribeiro da Luz.

ás S e ás IO
horas

HOJE

OOMPAHIA. BRANDÃO -FALMEERIM

t
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Ein ambas as uessões
SORlBIO DE 0018
ELEGANTES BRINDES, fornecidos gentilmente pela
Oasa Mme. PBRIER e Casa SLOPER.
(Uma cm cada sessão)
A representação da rctrl6ta»oharge em 2 a*3tosiídè<Dn»
que o Oscar Lopes, com musica
de Assis Pacheco:

Vaes então, Lute fc
GRANDE

SUCCESSO DA ACTUALIDADE

«O Passarinho do mal*
todas as noites trisado pelo
tador do Trianon.

Continuam abertas ha secretaria da Escola, as inscrlpoes
para os exames de admissão, ao
1° anno das 11 as 16 horas.
De accordo com b artigo 39
do_regimento interno, a. inseriPOão serü. feita mediante requerlmento do candidato assistido,
se for menor, por seu representante lega). O requerimento
será instruído com os seguintes
documentos:
a)
certidão
de
idade ou documento legal que
a substitua provando,
ter
o
candidato 12 annos no mínimo;
b) attestando de não soffrer de
moléstia lnfecto-contagüosa. Os
exames deverão começar no dia
8 de março próximo futuro.
Na secretaria da Escola se
proporcionarão quaesquer
outrás informados.
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Uma menor victima de um
atropelamento
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O ministro da Viação recommendou ao inspector de navegação quo providencie de modo não
ser protelado o transporte do correspondeola em navios que não
tenham contrato com o governo,
cabendo-lhes o direito de requerer ó pagamento desse transporte, mos nunca recuBar o transporte.
mê im

A Assistência Municipal soecorreu um
Recebeu soecorros no Posto
Central de Assistência, Manoel
do Nascimento, brasileiro, de
26 annos de edade, mecânico,
residente íi. rua Paraná s|n, o
qual apresenta um ferimento
penetrante na perna direita.
Na Assistência, declarou que
foi attingido por um tiro quando se encontrava no Interior de
umá venda da mesma rua, não
sabendo explicar como se deu o
faoto. ••
A policia local, por nés procurada, declarou nada saober a
respeito.

Sampaio

Londres, 17 (TJ. P.) — O puAlf Mancini, campeão
gllista
"welterwelght"
da Inglaterra!
derrotou por pontos o campeão
francez do mesmo peso, sr. Emile Romerlo. O pugilista pesomédio gallense Frank Moody bateu o inglez Roland Todd por
pontos em quinze rounds.
Nova York, 17 (U. P.) —Jack
Delaney, campeão de peso meio
máximo, defenderá o seu titulo
sexta-feira, em unt match em
dez rounds contra Jim Maloney.
Delaney 6 considerado favorito
no movimento de apostas, com
7 por 6 em como vencerá por
ltnoek-out.
Chicago, 17 (U. P.) — Na
disputa do campeonato do Centrai American Athletlo Union
Riohard E. Howell caiu na agua
íi, profundidade de sessenta pés
batendo o record dos mergulhadores em um segundo do ultimo
tempo que foi de IB segundos é
2|5. E' esta a primeira apresen»
tação de Howell como mergulhador.
No mesmo concurso .Tonhnlo
Wels Müller venceu a prova de
natação de 600 jardas fazendo essa distancia em cinco minutos e
quarenta e cinco segundos, ou
seja doze segundos e 1|5 mais
veloz que o seu conoorrente Ar»
nleborg.

Cinema Popular

Augusto da Paixão — 3o examlnador presidente'.
Historia Natural — dr. Candido de Mello Leitão — 1° examlnador;. dr. Tycho Ottilio Machado — 2» examinador;
dr.
Bernardino de Almeida Senna
Campos — 3 "examinador
preBidente.:

19
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Grandioso Baile
á Fantazia
Reservam»se mezas

Cinema Mascotte

CHAMMAS DA AMBIÇÃO
POLICIA. MONTADA, com Red
7 actos emocionantes
Hoves, 6 longos actos
ART ACCpRD cm
OS MISERÁVEIS, 4° capitulo,
CAVALLEIRO DUVIDOSO
5 actos
6 actos estupendos
OFFICIAL 444
I O CAO SÁBIO STRONGHEART em
8" e o* series li. 4 acto»
ESTRELLA DO NORTE
.HINA
NEGÓCIOS DA Cl
6 actos emocionantes
cômica, a actos
PACHECADAS DO PACHECO
Amanhã: O grande Rudolph Va'encomedia em a actos
tino em A ÁGUIA e mais Lon ChaAmanhi: Richard Dl*, "Travessuras
ney em TYRANNO E MARTYR.
de Cupido": "O Lyrio", Belle Bennett

1

film especial da Fox. 7 actos
OS MISERÁVEIS
do inesquecível VICTOR HUGO
5 capitulo — 5 actos
A HERANÇA DE LALA'
Alta comedia — 3 actos
Amanhã:
ART ACORD em
CAVALLEIRO DUVID080
RED HOVES em
POLICIA MONTADA

Theairo Carlos Somes
Companhia Margarida Max

PE

BEBE DANIELS em

Os Milhões de Pclly
»mpasavcl producçâo
PARAMOUNT

reine Modelo!
Rua a* de Maio 287
I
Estacio do Riachuelo • ¦»
HOJE _ Dois films — HOJE
de successo
KATHYRN PERRY, RALPH
GRAVES, no dram» da Fox-»
Film em 6 partes
O PODER DA MOtHfcR
. O PIRATA MODERNO
Alta comedia em 7 partes
FOX JORNAL — Actualidades
f
Sabbado ,e domingo: 1
CHARLES RAY em "
I
VIDA E ROMANCE \
(i6oS4) i

da

Náufragos da Vida

HOJE

Maravilhosa producçâo d.i
PARAMOUNT

SEGUNDA-FEIRA
BAYMOND

GRIFFITH

(AI,;f9BU -ME»)

A grandiosa i-sivista carnavalesca dé Freire Junior que tem
levado ao popular Theatro as maiores enchentes

em

Nnpcias Trocadas
Hilariante

producçâo da Para»
mòlihi
GILSON COWLAND em

(fero e Maldição
Deslumhrante producçío da
Métro-Goldwyn

HOJE |

G A'S7 3!4

Sexta-feira

O maior de íodos os êxitos

HOJE
Exito de toda a Com»*
panhia em lindlssl»
mos quadros comi»
ct-« e politicos.
Rir toda a noite !

Dia 4—A super revista de
Affonso do (JarvaJho e Vlolor
Pnjol, musica do maestro

Rada VIVA A I*ASB I

ü

ASSYRIO
HOJE e

todas

os noite»

das aa horas em deante

HOJE

Danclng Elegante
AMANHA _ SABBADO
MARAVILHOSA

HOJE

«ia Tela ás »1 e meia horas
Seis actos American Fllm

UMA

FESTA

Baile dasSereias

A maU linda e deliciosa exhibição dc fantasias de banhistas que
o Rio jamais viu!
Uma íesta de fino gosto e para os espíritos cultos e intelligcncias
.
refinadas
Doris e Alex Montenegro c as girls da Tangará em combinação
os
nossos
artistas
bailarinas
cmprestat-So desusado brilho a esta
e
çom
lesta.
,5, , •: t*J'3W
DIA 35 — O tradicional Baile dos Artistas
>
L/t
De sttbbsdo a terça-feira — 4 dealumbrantes e apotheoticos bailes uo\ . ¦ v^2gS
•. '*m
a fantasiai

Camarotes 10SOOO

Diner e souper dansanta todas as noites _ Aos sabbados
kinfí ou casaca e is pessoas que tiverem mesas reservadas. sóAosé permittida
domirmos

5

A'S 9 3j4

NAUFRÁGIO
• *

Alf Mancini, campeão inglez,
derrota o campeão francez
de peso meio-medio

Amanhã, o humanitário DlsInhaúma
pensario S. José, situado â rua
24 de Maio, na estação de SamMoradores da rua Álvaro Mlpaio, fará pela/ manhã, a sua randa, queixam-se do abandono
costumada distribuição de gene- que a municipalidade tem votado
CACHIMBOS^^
ros
e csportulns aos pobres seus essa importante , via publica.
jf
Completamente edlflcada, com li
soecorridos.
Convém assignalár que o Dis- nha de bondes, um commeroio
pensario S. José é uma institui- Intenso e servindo de ligação para
ção qu3 além desses benefícios todas as outras ruas da localldapraticados, todos os mezes, no» de, o que a torna de enorme
dias 19, mantém em sua sede, transito, encontra-se sem melho»
officinas de costuras, bordados, ramento algum, Inclusive a Um<SJ|l specially jrG*
chapéos, flores, etc. a dezenas de peza.
Já, por mais de uma vez,. dlmoças pobres que ali, além da
"•jtPIPE^y
Instrucção
religiosa
aprendem riglram pedidos ao engenheiro Denunciado como responsável
do districto ,e á própria PrefeiUiasses officios.
Ainda o Dispensario S. José ra, sem conseguirem nada em
pela morte da esposa
possue' uma grande" creche para beneficio da referida rua-. "CorDe
novo,
appellam
o
para
_.,¦
(lóiM) as creanclnhas pobres.
Contra Annibal Bittencourt, o
Por todos estes actos de huma- ralo da Manhã", afim de que,
promotor Roberto Lyra offerenosso
Intermédio,
nidade
o
Dispensario
S.
José,
por
prefeito ceu,
ATROPELADOS POR AUTOS faz-se credor do apoio das almas tenha conhecimento do oatrazo
hontem, denúncia, ao juiz da
em 2* vara
criminal, aceusando-o de
Na praia de Botafogo e na bem formadas.
que permanece a rua Álvaro Mi- responsável
rua. General Pedra, rtespectlyaranda, o tenha, afinal, um gesto mulher d. pela morte de sua
Annita Bittencourt,
Engenho de Dentro
mente, foram atropelados . por
em beneficio de semelhante rua. caso
já bastante divulgado pela
autos, hontem, o empregado da
Satisfazemos
com.a
melhor
boa
Ppj* não ter comparecido nuLimpeza Publica José .Francisvontade, o pedido dos moradores imprensa, e que segundo a verco Ferreira, morador no morro mero' legal de membros do con- da rua Álvaro Miranda, sollcltan- são, o denunciado induzira sua
selho,
não
foi
ante-honteni
realimulher ao sulcidio, sendo que aô
da .Babylonia e o
operário
da do do governador da cidade, as penhor, que ella estava decidida
Francisco dos Santos Pacheco, zada a reunião annunciada
,necessarlas
providencias,
que
para
residente na estação de Costal- benemérita Sooiedade ÍB. Vieira se'introduzam ali os reclamados a tal, deixou ao seu alcance pastilhas de sublimado corrosivo, aoPacheco, tendo o presidente, prelat.
melhoramentos.
crescendo ainda que aoB gritos da
O primeiro, que recebeu um fessor Trindade Filho, marcado o
dia
4
a
soccorro, o aceusado permaneceu
de
março
próximo,
para
ferimento no joelho direito ,e
Ramos
Impertubavel, de chapéo na cacontusões generalizadas, depois nova reunião.
beca, Impedindo até que a mude medicado na Assistência,
Piedade
lher
recebesse a assistência re»
ob
da
moradores'
.Continuam
recolheu-se a sua residenóia.
Pedem-nos chamemos a atten- rua Roberto Silva, em Ramds, a ligiosa.
O segundo, que recebeu fraO promotor aponta-o como Inctura de duas costellas do lado ção do delegado do 20° districto soffrerenr o martyrio da sede,
direito, foi Internado no Hospi- policial, para o bando de menores porque ó precioso liquido só e ali curso no artigo . 293 do Código
vagabundos
maltrapilhos
Penal.
e
¦
que servido de tres em tres dias,
tal de Promnto Soccorro.
no ponto dos bondes, na rua assim mesmo á noite.
Assis Carneiro, na estação ce
se ¦ comprehende porque, a
Pedido de dispensa de multa Piedade, pulam nos carros e os ruaNãoRoberto
Silva não possue Foi denunciado um exí
invadem, incommodando, quando agua, quando todas as outras da
de mora
conduotores,
os
localidade
perseguidos pelos
gozam de tal beneficio.
delegado auxiliar
Appellam, por nosso intermeNo requerimento em que Ma- passageiros.
Esse facto, que é vergonhoso, dio, os moradores dessa rua para
galhães Mourão & Cia, pedia
O juiz da 7* vara criminal redispensa de multa de mora, o tem occaslonado alguns desastres, o ministro dà Viação, porque já cebeu
a denuncia offéreeida conministro da Fazenda resolveu, de além do Incommodo que soffrem estão cançttdòs de pedir providen- tra
o ex-delegado auxllar do goaccordo com os pareceres, inde- as pessoas que ahi se encontram cias á repartição competente.
verno
passado, que serviu na neouvindo o palavreado rebarbatlvo
ferir o pedido.
Realmente, C um martyrio horpolicia de então, sr.
de taes menores vagabundos,
rlvel nesta quadra de calor In- grogada
José
de
Furtado, pelo
a po- tenso, não se possuir agua, ás facto de, Azurem
E',
necessário
pois,
que
sem razão de ser, haTomada de contas da Compa- licia do 20'' districto ponha um necessidades maia comezlnhas.
ver ordenado a prisão do syrio
a essas scenas nada
Essa crueldade precisa ter ua Bechara Assaf, terminando
nhia Industrial de Illiéos paradeiro
por
edificantes.
fim.
deportal-o violentamente.
O ministro da Fazenda autori.
zou â, Delegacia Fiscal na Bahia
ft designar um funecionario para
CINEMA PRIMOR
fftzer parte» da commissão que
Hua ¦ Marechal rioriano 101I103
Av. Passos 119-TeI. N. 5934
terá de realizar, na cidade de
Rua Archias Cordeiro 330
"EpJE
. —:— HOJE —:—
Ilhêos, a tomada de contas da
—i—¦
aõJÊ
—:— HOJE —:—
Companhia Industrial de Ilhéos,
BEBER, AMAR E SOFFRER
BELLE BENNETT em
MADGE BELLAMY e
relativa ao 2°. semestre de 1025!
Super em 8 actos
MARY CARR em
O
L Y B I O

IDEAL

applaudidos

f;

Os sports pelo
telegrapho

^miKnmKw

Poltronas 2$OQO
!!

*

0 transporte de correspondeucia não pôde ser protelado

NOTAS SUBURBANAS

0 Dis*
Iracema, filha de André Mar- A carestia do pão
condes, de 11 de idade, residenSão José — Va;
pensario
te a rua Visconde Silva n. 130,
rias notas
condes, de 11 annos, residende Botafogo, próximo 6, rua VoAssignada por "Um chefe de
luntarios da Pátria, recebendo
um ferimento na perna direita e família", recebemos uma reciamação sobre a carestia do pão
escoriações generalizadas.
Depois de medicada na AssIb- nos subúrbios.
Não ha, diz-nos o nosso mistenola, a menor recolheu-se a
sivista, ra2ão para que esse»gesua casa.
A policia do 7o districto dlsBe nero de primeira necessidade continue a ser vendido pela maioria
ignorar o facto.
das padarias
a 1|200 o kilogramma (quando esse peso ê
Atropelado por umá carroça exacto),
pois esse artigo esta sendo vendido a 1$100 em muitos esNa praia de Botafogo, esquina tabelecimentos nos subúrbios e
da rua São Clamente, Pauíino mesmo na cidade.
Delgado, morador a rua General
Não concebe o nosso corresPolydoro n. 25, foi atropelado por pondente a razão dessa desegualuma carroça, soffrendo fractura dade e nos aponta,
por exemplo,
das costellas e um ferimento na .as padarias da estação
de Riaorelha direita.
chuelo, que vendem o pão a ....
Em ambulância Delgado foi le- 1?100.
vado para Assistência e depois de
Contra Isso, que reputa um
soecorrido internado no Hospital abuso,
uma extorsão & bolça do
de Prompto Soccorro, por ser de
povo,
pede chamemos a attenção
certa gravidade o seu estado.
autoridades
das
.competentes,
A policia do 7° districto, não afim
de que não continue semeteve sciencia do '*-*»•
oceorrido.
lhante anomalia.
——«*M»»
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Acham-se abertas as matrlcuias do Lyceu Commercial
Na secretaria da Associação
dos Empregados no Commeroio
do Rio de Janeiro, rua Gonçalves
Dias 40, 1°, continuam
abertas as matrículas no Lyceu
Commercial
dessa Associaâo,
do vendo as aulas ter inicio em
3 de março próximo.
O Lyceu Commercial abrange tres cursos: Geral, de Mercanela, e de Contabilidade.
O Curso Geral tem o seguinte programma: Io anno — Portuguez, Francez, Inglez, Arithmetica, Geographia,
Economia
e Calllgráphia; 2° anno — Portuguez, Francez, In«lez, Arlthmetica Commercial,
ContáblUdade Commercial e Dactylographia; 3o annò — Noções de
Commercio,' Noções de Direito
Civil e Commercial, Legislação
Fiscal, Esperanto, Contabilidade Commercial e
Stenographia.
O programma do Curso de
Meroanoia comprehende:
Mercioiogla, Arte de vender, Publicidade, Administração Commerciai, Economia Politica e Mecanographla.
Compõem o programma do
Curso de Contabilidade as seguintes matérias: Contabilidade
Bancaria, Contabilidade Industrial e Agrícola, Redação Commercial, Mathematica' Flhariceira, Sclenola das Finanças e
Economia Política. '
. São* tambem admlttldas á
as pessoas que, ainda não exercendo a sua actividade no
commercio e, portanto, não podendo fazer parte do quadro
social,
queiram
preparar-se
para seguir a profissão
commercial. ¦

t^xfffisiK:'
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NA ASSOCIAÇÃO DOS
EMPREGADOS NO
COMMERCIO

2

leniadorameníe

P

Torminará no dia 25 o prazo
para a inscripção em exames
do curso gymnaslal cm segunda Cpoca.

1

E ENTRETANTO, ELLA ERA CASADA!

DIAS ÜM FII*M NOVO

u

AMANHA

¦f

Exteniato do Collegio
Pedro Ií

HOTEL
nos

)

I

Official da Guarda Imperial

COPACABANA
CASINÓ-THEATRO
.
TODOS OS

AVISO -—Todas as localidades serão •compa»
nhadas dum nutáero que dará direito ao sorteio.

AMANHA

Na Escola Wencestau Braz

RUA SETE DE SETEMBRO 120
Próximo a Uruguayana.
¦
.»
''(18565) grau 6.
- -_.* Portos de Mar — Alfredo
Kempff Fluza Guimarães,' grau
AS CONSIGNAÇÕES
4; Alarlco Muniz Freire,- grau
2; Arrnando Ribas Leitão e
Pericles
Moreira Senna, grau 1.
JM FOLHA Machinas — Alfredo
Kempff
Fluza. Guimarães, grau 6; PeUma decisão do ministro da ricles Moreira Senna, grau 4;
Armando Ribas Leitão, grau 2;
Fazenda
Alarlco Muniz Freire, grau 1.
Mecânica, appllcada — Lyon
Em face do art. 64 do decreto
numero 17.146 de 16 do dezem- Davidovlch, ' grau 10; Alfredo
Moacyr
de Mendonça Dchoa,
bro de 1921, que estabeleceu as
consignações que tiverem
sido grau 7; Abel Reis, Dido Fontes
suspensas nos diversos Ministe- de Faria Brito e Domingos CosB;
Flavio
grau
rios serão' restabelcidas a partir ta Moreira,
da data do novo regulamento, Duncan da LJma, grau 4.
desde que as associaçBes de claasè e os estabelecimentos de crè- RESULTADO DOS EXAMES
REALISADOS NOS DIAS
dito' desistam, mediante terrhb áá16 E 17 DO"*CORRENTE
slgnado na Inspectoria Geral dos
Bancos ou nas delegacias fiscaes
-Judicial
Mecânica Appllcada — Abel
de qualquer reclamação
ou administrativa tpor -prejuízo Ribeiro Filho, grau* 9; Waldedecorrente de sua suspensão, a mar Pereira. Lima e José Sinalludida, Inspectoria consultou o vai Monteiro Llndemberg, grau
Ministério da Fazenda se a desis- 8; Frederico Oliveira Coutinho
tencia de que se trata abrange e. Frederico Oscar
Carneiro
tambem os juros vencidos du- Monteiro, grau 6; Luiz. Derenrante o tempo da suspensão ou ne e Moyses Azulay,*grau ,5;
Gonçalves
Chaves,
somente os prejuízos eventuaes Oswaldo
•çrau 1.
que delia poderiam resultar.
O ministro da Fazenda decidiu
Escola Normal, de Nictheroy
por despacho de hoje, que os
juros não devem ser incluídos
Continuam abertas, atê ao dia
nos termos ja deslstenoia.
28 do corrente, as matrículas pa~
rn. ps 4 annos do curso da Escola
Normal, para as promoções de
POUCMLITAR
series da Escola Modelo e para
a renovação de matricula no
de Infância.
A Escola Profissional vae di- Jardim
— De accordo»com o despacho
governo, hontem
publicado
plomar a sua quarta turma do
no Jornal.* da/.Commorcio, as alumnas dp 4o anno, »que foram rede aspirantes
provadas em uma s6 matéria na
Terá logar amanhã, sabbado, ás
horas,, com a solennidade do costume,s época regulamentar,, deverão roa cerimonia dc entrega de diplomas querer a insoripçáo*para o exasos alumnos que concluíram o curso me da matéria em
foram reda Escola Profissional da Policia Mi* provadas até o dia que
21, reallzanlitar,
entre os quaes se encontram do-se as
provos»escrlptas, oral e
dois officiacs e tres sargentos ouvintes
do Regimento dc Fuzileiros Nan-aes, pratica, a partir do dia 3 de marali matriculados por solicitação do ex- ço próximo,
ministro da Marinha almirairte Ale*
Ficaram assim constituídas as
xandrino de, Alencar.
bancas examinadoras:
A .cerimonia será presidida pelo geHistoria do Brasil — Professo2?Çp. Carlos Arlindo, commandante da ra Evelina Belizario Soares de
Policia, Militar, com a presença
do Souza — Io examinador;
profesministro da Justiça e outras altas
sora Maria Amélia de Souza —
toridades bem corto doa membros au*
do 2o examinador;'
respectivo corpo docente.
professor José

I raiABTOMl

O

——

¦ •

'
Resultado dos exames"'reallzados nos dias 11, 12, 14 e 15
do corrente, da época espeoial
concedida pelo decreto numero
5113A, de 23 de dezembro de
1926.
Desenho de Archltectura —
Armando Ribas Leitão, grau 8;
Alfredo Kempff Fluza Oulmarães e Pericles Moreira Senna,

Cartolas pretas e encarnadas a
15ÍO00
Panamas ultima novldade este anno ...... 20$000
Bonets Jockey, cOrès '
carnavalescas
6$000

Òss diplomados são os seguintes:
2».
"da
tenonte
Francisco Alves
Cunha,
aspirantes Edgard: 'Rangel de Abreu,
J"se Dias, Toão Hollanda da Cunha
Be trio, «er de Albuquerque Car*
valho, Laudelino iTellea de Oliveira
Campos,. Juventino Pinheiro *S«lnd«
Lins, RKardo Gonçalves de Carvalho!
Luiz Emygdio de 'Mello. Joio PereiFernando Brilhante, AlfreCARNAVAL DE 100:000$000 rado Bianco,
Pereira de Almeida,
Gonçal*
ves Rodrigues, Jo8o PereiraJoséda Cunha,
B' o que vae fazer o Ao Mun- 'Do
Regimento <íe Fuzileiros Navaes
do Loterico — rua Ouvidor, 139
— vendendo amanhã o grande os tenentes Antônio Ferreira de (Mello,
e José da Silva Pontes Lins, sargentos
premio da grande loteria da Ca- Joio.Bernardo.de
OHv-slrn,
pitai Hederal, què joga apenas 80 Corrêa de Queiroz e Euclydes Santino
de Almil bilhetes e dando 10 flnaes cantara.
Servirá de paranymnho o major dr.
com o mesmo dinheiro; ha decimos, inteiros e dezenas segui- Julio Mirabeau de Azevedo Soares,
faltando como orador da turma o sardas ou sortldas.
gento do Reg-mento Naval
Santino
(¦16669)
Corrêa de Queirós.

HOJE

¦

Escola Potiitechnlca

Para o Carnaval a chapelarla
Vargas acaba de receber:

Sarft chamada hoje, &. 1 hora
da tarde na Blbliothea Postal, a
ultima turma effectiva, conatltulda doa seguintes candidatos
approvados*. nas provas escriptas:
Edith Mala Hubln, Milton Mourão dos Santos, d. Rosalia; Gallat, d. Regina Guerra, d. Darcllla Pereira da Silva, Joaquim Pinto Galhardo e Sulpiclo Rodrigues
.
Vieira ,.,

"<7

entrada no restaurante de smo-

^ANUKY AND JULLS com os seus magníficos bailados* ctjmicos-lantasistas
diariamente
'
(B 14099)
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CORREIO Í)A MANH1 — Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 19s*
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CARNAVAL
¦

-

,i.

¦¦

, Revcstir-se-ft do máximo briahantismo, o carnaval na Ilha do
Governador; este armo. Para
Jisso os moradores do pitoresco
'recanto da Guanabara, veranistas e habitantes, estão organizondo imponentes festejos: batalhas de confetti, banhos de mar
á fantasia, bailes, etc.
Espera-se que esses divertijnentos attinjam maior animação
-na aprazível praia do Zumby,
habitada por gente selecta e que
divertir-se.'-Ahi terão logar
sabe'formidável
'no
triduo de Momo,
os mais attraontes festejos ao
{soberano da alegria. Durante os
dias da grande festa haverá vio'lentas
batalhas de confetti, na
praia: e a nota de maior sensação nesses prolios será dada
oompela rapaziada decidida que
"Foliões
põe o colebre bloco doa
comparecerá
inZumby",
do
que
"corporado,
tendo á frente, um
difiro meloso... A' noite, na
"sede,
do querido bloco, á rua do
tflquiá n. 222, haverá bailes
,sumptuosissimos. A sédc estará
ornamentada e
pomposamente
profusamente illuminada, tocancedo, todas as
desde
muito
,do
áiòites, o celebre "jazz-band" do
[Batalhão Naval, sob á regência
do maestro Pastor. A população
da ilha terá nesses bailes, quo
começarão sabbado, o seu ponto
de maior alegria e de encantamento inegualavel.
. CLUB DOS DEMOCnATICOS
¦¦'-— O monumental baile quo ama'nhã,
realiza no "Castello" invlcto, o fulgurante "Grupo da
Maçã", vae constituir a nota vlbrante dessa noite.
Ha um enthusiasmo enorme
por esse baile á fonta|>á, no qual
brilharão as mais encantadoras
sucordotlzas do prazer.
Desde hoje o grande salão de
i-baile está recebendo artística ornamentação, que casando-se á bl.zarra IHuminação ã varias cores,
apresentarão um aspecto deveras
fantástico.
' O "Grupo da Maçã", que veiu
de triümpho om triümpho concjulstanüo a posição que desfruta
'no
glorioso club com esta festa
assombrosa, festeja o seu 1° anniversario, em meio de retumi'bantes
alegrias.
"Bataclan", "Bambaia", "Morrinha" o tantos outros directores, estão orgulhosos com essa
festa, brado vigoroso, saudando
Momo, o querido Rei da Troça.
-" E amanhã, quando as duas
bandas de musica movimentarem
as dansas e o enthusiasmo attinglr oo auge, hade de se ouvir de
Instante á instante, nas expiosões de irresistível contentamento este grito: Salve, "Grupo
da Maçã!"
— Domingo proximo, vamos
ter no "Castello", um. dia cheio
de surprezas.
O "Grupo dos Independentes"
Iniciam já a sua série de diabruras o promettem para muito
breve, a sua continuação.
Composto como está, com elementos de fibra e de tempera
carnavalesca, annunciam para o
proximo domingo, um arranhafantástico, acompanhado de
pe
"comidas"... e boas.
A festa terá inicio ás 3 horas,
e âs 5, será servido um succulento cozido, preparado por um mestre cuca do reputação bastante
consolidada no preparo deste
que será feito á moda
prato,
"Idepandant".
Findo o reposto, que será daquelles capazes de satisfazer ao
mais exigente dos gastronomos,
travar-se-á em pleno salão, uma
formidável batalha de confetti e
outros semelhantes, batalha esta
ao
em'•''¦ homenagem
organizada "carapicú",
"Príncipe
grande
Alisa".
Para que esto batalha assuma
¦ti proporções fantásticas, os "Independentes", distribuirão as ormas precisas pora taes combates.
Foram contratados para impulslonar as dansas a banda do
Policia Militar e
4° batalhão da "jazz-band",
que
um infernal
não darão descanso aos bailarlnos.
suprezos
, Além das innumeras
"Independentes"
preparadas, os
fifferecerão quatro lindos e vallosos prêmios, que serão entregues ao portador do cartão premlado.
Haverá ainda um premio de
"Consolação", quo será entregue
ao mais espirituoso, ou espliiEia pois
tuosa, folião ou foliona.
"carapicús". Os "Independentes" contam com foliões, como
sejam, Lords Trombone, Charlestoh, Pavão Mimoso, Tico-Tico, Trovoada, Popinlca, Chamada, Duque da Bohemla e outros.
CLUB DOS FENIANOS —
Amanhã, no "Poleiro", voe hover um baile á fantasia primoroso.
Dizem os "angorás", que será
magnífico, não havendo uma foipois 6 esso
ga para as dansas, "Grupo
das
o programma do
Snblnas", que promove a festa.
•
CLUB DQS TENENTES, DO
DIABO — Será certo, amanhã,
uma noite adorável ha "Caverna", da Avenida líio Branco,
com o grandioso baile á fantasia,
que será realizado,
aj Os "baetas" garantem ser umn
nas festas soberbas, para á qual
mio haverá adjèctlvos possíveis.
PIERROTS DA CAVERNA —
Como aa creaturas que nascem
predestinadas para vencer, assim o i° grande club veiu oo
mundo... carnavalesco para tri"¦umphar.
Admiravelmente Installado, e
dirigido por uma legião do.denòdados carnavalescos, os seus bailes á fantasia têm sido a affir'üpação
do seu valor;.
' Amanhã,
no- "Moinho", haverá outro baile á fantasia, que
constituirá mais um galardão
para os.Pierrots da Caverna.
BA\HOS A' FANTASIA
Na praia- dos Estaleiros —
Promovido pelo capitão Américo
Gonçalves, um dos mais antigos
moradores de Paquetá, realiza-se
ali, depois dc amanhã, domingo,
na praia dos Estaleiros, mais
nm banho de mar á fantasia que,
tudo o indica, alcançará ruidoso
suecesso. Durante esse banho,
que é tradicional, tocará uma
banda de musica em artístico cosempre,
reto. Com o brilho de"Tudo
nos
comparecerá o bloco
une, ninguém . nos separa". Na
noite do mesmo dia, será levada
6. effeito, na rua Furquim Werneck, uma grande batalha de
confetti, promovida pelos srs.
Roque & Madeira. Haverá premios e uma banda de musica, em
um coreto, tocará durante a batalha.
BAILES A'
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FANTASIA

O infantil do Phenix — O
maior suecesso. para a petizada
desta capital, verlficar-se-á por
certo no theatro Phcnix, com a
grandiosa "matinéiV- infantil do
domingo gordo. Além da parte
dansante que será magnífica, haverá distribuição de custosos
ao par que
prêmios, como sejam:"eharleston",
melhor dansar o
uma rica vitrola paro a menina
p. uma machina' photographica
para o menino; ao por oue melhor dansar o "maxixe", uma
machina photographica Kodak ao
menino e uma elegante nombrinha de seda á menina; os que se
apresentarem com fantasias mais
originaes, ricas e engraçados, terão: uma sombrinha de seda, um
pyjama tombem de seda, uma
bola o brinquedos para praias.
As quatro noites do Phenix —
Os grandiosos "bals masques",
que estão sendo organizados no
theatro Phenix, para commemorar o passagem de Momo, estão
despertando o maior Interesso no
Belo da nossa melhor sooledade.
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Constituem mesmo a principal
cogitação de todos aquelles que
procuram o melhor ponto para
bem divertir-se durante os féstejos do carnaval. Correspondendo a preferoncia que antecipadamente se observa paro os bailes
do Phenix, os organizadores não
têm poupado esforços nem despesas, para proporcionar aos que
lá comparecerem o moior conTorto o alegria. Além da mognlfica decoração porque passará o
theatro, haverá feérica íllumlnncão e farto serviço de "buffet".
Foram contratados dois excellcntes "jazz-bands" o duas bandas
de musica do Batalhão Naval;
ostras providencias estão sendo
loniadas no sentido de dar o
-uaior realce aos quatro grandes
bailes de carnaval.
A tarde-infantil do Cine Jovial
~ Approxima-so o dia 27 do corrente, domingo de carnaval, marsado
a pomposa festa in•antll, pora
que terá logar ás' 2 horas
1a tarde, no Cinema Jovial, á
rua Assis Carneiro, em Piedade,
abrilhantarão o baile a banda
Quatro de Novembro, Universal
Jozz-Band e o Conjunto Regioíoi Carioca, do Engenho de Dentro. Lindos prêmios para as mais
-Icas e originaes .fantasias, e
tambem para os melhores danlarinos de moxlxe, eharleston e
^nngo. A firma Araujo, Barcellos & C, do botequim e restaurante da estação D. Pedro II,
¦la Central do Brasil, offereceu
uma linda caixa de bombons,
<dém de outras novidades para o
petizada. O "Correio da Manhã"
presidirá a festa, a convite da
empreza Fernandes & Mala.
No Club de S. Christovão —
São
Mo dia 20, realiza o Club de "doChristovão, a sua terceira
viva
anciecom
minguelra". E'
dade que está sendo esperada
«ssa festa, pelo mundo elegante
quo freqüenta- os salões da anílga e querida sociedade. A última teve uma eoncurrencia se'ecto e numerosa. E tão gratas
recordações deixou em quantos,á
cila compareceram, que o novo
festival, certamente, terá ainda
brilho maior. Ho ainda uma circumstancia poderosa que será o
•'ciou" da festa: a directoria do
Club do S. Christovão reserva
uma surpreza para ás gentilissimas senhoras e senhoritas que,
oo proximo domingo, encherão
de brilho o de alegria esfuslante
os seus • salões com as suas distineção e graça encantadora. Contrariando, embora, a mais intensa curiosidade, que ê a feminino,
a surpreza se conservará em segredo, e sô será revelada por
oceasião da festa.
No Villa Izabel Football Club
Além das imponentes batalhas
Internas que o Villa Izabel F. C,
tem proporcionado a seus associados, fará realizar, como nos
annos anteriores, para commemorar o'carnaval, úm majestoso
e elegante baile de mascaras,
cujo suecesso, a julgar pelo onthuslasmo reinante entre os seus
freqüentadores, será o mais radiante.
organizadora,
commissão
A
tendo á frente os incansáveis
vlllaizabelenses Atallmio Moulão, Carlos Guimarães, Otto Gonçalves e Octacilio Castro, está
anvldando todos os esforços para
que essa festa se revista de pieno fulgor e alcance exito inooncomparável. Para tanto já "jazzmagnifico
um
tratou
band" e entregou a ornamentação da linda sede da Avenida 28
de Setembro, á artista ão fino
gosto, que transformará os confortaveis salões do Villa Izabel
num suifiptuoso reino de alegria
- e arte. ...
Serão distribuídos muitos brlndes adequados ao momento, destacando-se dois finos e delicados
mimos que serão offerecidos ás
duas fantasias mais distlnctas,
á originalidade e
attendendo
luxo.
Sendo gronde o numero de associados admittldos á ultima.hora, cuja carteira social difficilmente poderá- ficar prompta antes do carnaval, a commissão. resolveu qüe a entrada dos associados se faça mediante ingresso
especial. Taes Ingressos poderão
ser adquiridos pelos interessados,
a vista do recibo n. 2, das 8 horas da noite;ás 10 horas, diáriamente, até á véspera da festa,
no secretaria do club, onde serão
fornecidas quaesquer Informações sobro o assumpto. —De
tal
No ,High-Lifc. Club
fôrma se habituou a gente que
se diverte, aos bailes do HighLife Club, que, de certo tempo a
esta parte, não se pôde conceber
a idéa de carnaval, som que se
tenha na retina o esplendor, a
magnificência e a alegria desse
iindo recanto da rua Santo
Amaro. AU comparece o Rio
quasi que ein peso, desde o austero cavalheiro, do posição de
destaque na sociedade, quo vae
observar e rir/discretamente, até
o joven folião de fibra, que'dansa
e gargalha no prazer desses dias
que as convenções resolveram
permittir que sejam de transitoria loucura. O High-Life Club,
como de costumei será aberto
nas quatro noites do carnaval,
opulentos bailes, ao
para quatro
som de "jazz-bands", o de fanfarras, das melhores e das de
reputação em, nossos
grando
meios elegantes. Seus vastos e
lindos salões, do primeiro e do
segundo pavimento, do sumptuoso edificio ,bem como seu esplendido parque, agradabilissimo no
calor, serão teoricamente Illuminados, de fôrma a darem uma
impressão de deslumbramento á
quem por elles transitar ou nelles quizer bailar. Prepara-se,
pois, o Rio alegre, para as quatro promettedoras noites do proximo carnaval. Nesse sentido, oa
directores do High-Life Club, dirigem os preparativos dessa ornamentação e cuidam, -egualmente, da IHuminação dos vastos jardins daquelle club, que ostentarão, nas suas arvores, crescido
numero do lâmpadas multicôres.
ü ingresso no High-Life Club,
dar-se-á- mediante rateio á porta.
Bailes populares — Apenas
oito dias, separam o povo carioca do sou divertimento máximo:
o carnaval, em que elle põe á
margem todos os dissabores para
sô cuidar da alegria. No programma do povo carioca, figura
o comparecimento obrigatório aos
quatro bailes carnavalescos dos
theatros. Carlos Gomes e João
Caetano, cujo Inicio é ás 9 horas da noite. Varias bandas mlsão contratadas
para
litares
onde
maior animação dos bailes,
"buffet".
ho serviço volante de
Os sambas e canções em voga,
andam na boca do povo alegre
acompanhando as bandas, noa
seus estrlbilhos prèdllcctos.
A tarde infantil, do S. Peãro
A Empreza Cinematographica
Botelho-FIlm, que está encarreos flagrantes da
gada de recolher
grande "matinée" dansante infantil, que se realizará segundafeira gorda, no theatro S. Pedro,
organiza o plano da concepção
do fllm, com inuito carinho. O
fllm, que será exhibido, no theatro S. José, em "matínées" seguidas, para ás quaes a Empreza
Paschoal Segreto fará distribuição gratuita de Ingressos, consta: 1°) Aspectos do eharleston e
do maxixe, com todos os pares;
2°) Cada um dos vencedores de
per sl, e com o seu par; 3o) A'
creança mais linda e á que se
apresentar com maior originalldoe; 4c) Finalmente, flagrantes
ão baile. Aa creanças que se
submetterem ao concurso e sairem vencedoras, segundo o criterio da commissão de jornalistas, receberão prêmios de valor,
offerecidos pela JoalheWa doa
srs. Lúcio & Ramos, á rua ão
Ouvidor: | Selecta, á rua Uruguayana, esquina . de Ouvidor,
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"Futurista", á rua Larga, e
muitas outras. Todas as creanças, entretanto, receberão premios.
Na Praia das Flechas — Domingo proximo, realizar-se-á o
tradicional banho á fantasia; na
Praia das Flechas, promovido
como noa annos anteriores, pelo
"Bloco Turunas do Ingá". O enthuslasmo reinante entre os habitantea da£: vizinha capital faz
prever quo o banho ãeste anno,
será multo superior ao ão anno
passado, que como é sabido, foi
de um brilhantismo e grandlosidae inegualaveis.
O programma desta -grande
fosta, obeãecerá á seguinte orientação:
A'a 9 horas da manhã em ponto, terá inicio o julgamento dos
blocos- e cordões, que desfilarão
om frente ao pavilhão do jury,
A* esta mesma hora, iniclar-se-á
tambem o Julgamento das fantasias avulsas que concorrerem
aos valiosos prêmios a serem
dlstrlbuidosi O Julgamento das
fantasias avulsas será feito em
local • reservado na; areia em
frente ao pavilhão do jury, para
evitar que boas fantasias, como
tem acontecido, passem dèsaperceblüas, na confusão e balburdia
que naturalmente reina nessas
oceasiões.
A distribuição dos prêmios
será feita âs 11 horas em ponto,
procedendo-se á chamada dos
premiados por meio de um porta-voz. Todos os prêmios, que
são de grande valor e em numero
superior á 80, foram offertados
por importantes , easas commerciaes desta cidade e por algumas
pessoas de destaque na sociedade fluminense..
»
Aos melhores blocos serão conferidos dois prêmios, conatando
de um lindo bronze, offerta do
ar. Mario Rebello de Oliveira, da
sociedade carioca, e sr. Vasco
.Teixeira, commerclante em Nictheroy.
Comparecerão á esta festa, innumeros blocos e cordões, constituidos pelo que ha de mais distineto na sociedade fluminense,
assim como um numero incalculavel ãe fantasias avulsas.
Esta granãe brineaãeira aquotlco-carnavalesca, será abrllhantaâa por ãuas bandas ãe musica
e o local ãe sua realização, serã
linãamente ornamentaüo.
No Balneário da Urca — Reallza-se üomingo,/ 20, no aprazível
recanto da Praia da Urca, uma
festividaãe carnavalesca, cheia
de attracções. O banho de domlngo é a fantasia, e serão conferidos tres ricos prêmios: 1°,
magnifico centro ãe mesa, para
â fantasia mais rica; 2o, linda
bolsa, ã fantasia mais original;
3o, rica bengala, ao rapaz improvisador... espirito não engarra
fado. Haverá ainda outro premio de consolação. A commissão
julgadora é cçmpoata dos seguintes senhores, figuras de realce
no nosso meio artístico e llterario: professor Benevenuto Berna, dr. Raul Pederneiras, dr.
Lauro Demoro, Terra de Senno,
Arlosto Berna e Manoel Nolasco.
A feliz iniciativa cabe ao infatlgável, sempre inventivo e sempro vanguardelrò do recreativismo, que é o sr. Daniel Alves, gerente do Balneário da Urca.
Na Praia das Virtudes — Vae
num crescendo do enthusiasmo, o
banho do mar á fantasia, que o
"Grupo Veja você", promoverá
na Praia das Virtudes, no proxide alemo domingo. Composto
"Grupo Veja Vogres foliões, o
cê", que tantos applausos conqulstou nas batalhas de confetti
dos annos anteriores, saberá
manter as victorias alcançadas.
0~ banho demar- Ora projectado,,
traduz bem o arrojo desta alegre
rapaziada, que sabe querer, que
O formiãavel pres.pflde vencer.
tito do "Veja você" íormar-se-â
na sede da tradicional socledaãe
1 rua ão Propósito, 20, e ás 0
horas, se movimentará em direoção á praia, puxado "jazz
por uma
Talbanda de musica. O.
raa", do professor Paulino Sana
sua
com
tos, comparecerá
••turma pesada". O "Grupo das
"Sô
Nymphas'1 e o
por brincaClub
deira", do Familiar Recreio "Veja
ostarâo firmes ao lado ão
você", emprestando â festa o
trilho de seus conjuntos. . Na
praia, ás familias e sócios, o
"Veia
você" offerecerá apperlüvos o doces. Pelo programma
organizado; : prevê-se o, maior
de
suecesso ão; grande banho
mar, promovido pelo "Veja
você",
Tijuca Tennis Club — Commemorando i a chegada do cornavai, o Tijuca Tennis Club vae
abrir seus salões amanhã, ás 10
horas, para elegante baile á fantasia. A simples noticia desse
facto ãlspensa qualquer prognostico. As festas ão Tijuca marcam uma tradição na sociedade
do Rio e se revestem, sempre, do
brilhantismo que toãos conhecem.
No Hotel dos Estrangeiros —
E' com anciedade que está sendo
esperado o primeiro baile á fantasia, que se realizará amanhã,
nos salões do Hotel dos EstranA artística decoração, os
geiros.
"jazz-bands" e a feérica illumidas innação, farão á alegria 'primeiro
numeras pessoas que oo
toque jã accorrem ao hotel da
nossa elite, para reservar suas
localidades, pois jâ poucas devem reatar.
No Club ãe Regatas ãe Botafogo — Reallzando-ae finalmente
amanhã, como temos annunciado, a grande festa á fantasia, do
C. R. Botafogo, a directoria doquelle club previne por nosso
Intermédio aos assoeiaãos que a
entrada dos mesmos será mediante a apresentação da carteirá social e recibo de fevereiro,
não senão permittiãas em suas
companhias senão as pessoas ãe
suas famílias, ou sejam: esposa,
mãe, filhas solteiros e Irmãs solteiras, conforme ülsposiçSes ão
regimento interno, para cuja
observância será observado o
mais ab.80luto rigor. Outrosim,- a
directoria previne que não permlttirá o ingresso de qualquer
pessoa estranha ao quadro sociai, bem como de todo o sócio
que iião se apresentar munido
da respectiva carteira. Sô serão
pormittldas fantasias, a rigor, ficanâo a critério ãa üirectoria
vedar a entrada de toda aquella
que julgar Imprópria ou Inconveniente. Para. maior commodldaão dos sócios, a directoria solicita ainda dos mesmos, que se
quitem com a devida antecedencia, para o que o cobraâor estará á disposição dos mesmos, na
sede do club, hoje, á noite, e
amanhã, desde âs 8 horas. A
ornamentação do salão foi confiada ao conhecido artista Angelo Lçzary, scenographo Je nomeada, que está transformando
:t majestosa sede daquelle club
náutico em um verdadeiro pala-,
cio das ,mll e uma noites", oride,
ao som de duas ofamadas ore> estros, que tocarão ininterrujtamente, terá a alta sociedado freqüentadora do club da
"estrella solitária", uma dos
mais brilhantes festas sociaes do
proximo carnaval.
A tarde infantil ãa "Ala dos
Bebes" — E' indescrlptivel o enthuslasmo e alegria reinantes
entre a petlzaüa, pelo annunclo
da sumptuosa festa que lhes
será offereclda no proximo domingo, 20 do corrente, pela "Ala
dos Bébés"'', Pela organização da
festa e providencias tomadas
para que nada falte á guryzada
em festa, desãe o servjço completo de "buffet" até a ordem
doa prêmios,
na distribuição
tudo indica, finalmente, que o
infantil
alcançará
grande bailo
neste anno o mesmo suecesso
dos annos anteriores. Miguel
Luz, Carlos Machado, Nelson

CARNAVAL

, Sapatos Ininés; prateados e
dourados em lindos padrões a
Bs. 25$Ô0O.
"CASA
iPEBEIBA iBAÒTOS"
Bua Ouvidor , 67, esquina
da do Carmo. Tel. 3241, N.
Nascimento, Manoel
Machado,
(B 17110)
Narciso da Silva e Manoel Luz,
oa grandes promotorea ãa festa,
trabalham com o maior carinho dará hoje e amanhã, dois monubailes & fantasia.
e dedicação. Orlvald Ferreira, o mentaes
"Frei Bacalhau", promette tratiuerido ternorzlnho que delicia
reboliço,
durante ás agraaa platéas cultas com a sua voz zer em
maviosa, cantará varias canções daveis noites, todos os convivas
Qe seu vasto repertório, impri- com as auas pilhérias e interesn-.imlo â festa um cunho delica- santes aneãqctas.
Messias, Vasconcellos e tantos
do de arte e elegância. O granãe
oaile terá Inicio á 1 hora da tar- outros, promettem tantas innuOc e terminará ás 5, sendo fa- meras surpreza» de espirito quc
eultada a entrada íi. toda creança redundarão em agradáveis passe apresente fantasiada. O satempo.
que
"jazz Talma", do professor PauEm summa, duas grandea fesUno Santos, movimentará os pe- tas nos Democráticos de Maduqueninos pares com o seu con- reira.
Flor da Lyra — Amanhã, reajunto maravilhoso.
Sociedade XJ. Internacional ãe liza grandioso baile á fantasia,
Bangú.
Garçons — A directoria desta este conhecido club de
conceituada sociedade, realiza, na Tocará • o apreciado " Jazz-zand
sede social, á rua dos Arcoa; 2U, do Campanha".
Prazer das Morenas — Magniamanhã, excellsite baile á fantasia, que terá o eoncurao de um fico baile, vae realizar domingo,
"jazz-band".
o Grêmio D. C. Prazer dos Moao
Em Vassouras — Promovido renas, em homenagem
"Meudo" e seupopuaupulos hoapedes do Hotel Cana- lar chronista
néa, em Vassouras, realizar-se-á xlllar "Ciclone". Será um baile
no proximo sabbado, utri grande chie, cheio de agradáveis surbuile á fantasia, abrilhantado prezas.
A commissão
do
carnaval,
com o "Jazz-band Guimarães",
de Valença, promettendo gran- composta dos srs. Alfredo Duães surprezas em seus luxuosos arte, Antonio Carregai, Arlindo
salões, oléni de magnifico ser< Salino, José Gonçalves Teixeira
o Franciaco Teixeira, apoiaão
viço de "buffet".
ex-presiãente,
Seraphlm
Turma tios Esponjas — Fará pelo
depoia de amanhã, pelas ruaa de Martins e, pelos infatigayels IrlBangú, a sua primeira passeata, neu Silva e Boacyr de Medeiros,
"- ¦
a "Turma dos Esponjas", com trabalha actlvamente.
Amanhã, todos estarão firme»,
um prestito que terá por enredo
"Luiz XV e a sua corte em Ver- dando com suas presenças, maior
realço á feata, que será precesailles".
A confecção dease prestito foi dida por uma outra no cinema
feita pelos artistas Nono, Flori- local.
No domingo, no referido cinepes, Melehiades, -Borrachudo, Duda, Fernandes, Emilio Vareta, e ma, haverá ainda outro festival
Chico Padeiro.
promovido pelo Prazer daa MoA população de Bangú prepa- renas.
Sociedade Musical Bomsuccesso
ra-se para receber os estimados
—A veterana sociedade da rua
foliões.
Síranda, Siranãinha... — Este Nova Syão, em Ramos, amanhã
bloco, da vizinha cidade de Ni- o depois, continuará a offerecer
etheroy, apresentar-se-â domin- aos seus sócios, esplendidos baiã fantasia.
go, no banho de mar â fantasia, lesParasitas
ãe Ramos — A desna Praia de S. Francisco, oom
temlãa
rapazlaâa ão "Tronco",
um luzido cortejo.
A' frente dos preparativos para effectua na sua séãe, da Aveniessa passeata, encontram-se os da doa Democráticos, imponenteu
foliões Arlindo Euriche, Rouxi- festas carnavoleacaa, das quaes
nõl, Gesteira, Mascavinho, Pi- o José Rodrigues, o Flavio, o
ehanchâo. Bigode, Pulga, Trlfifi, Albano e tantos outros batutas,
dizem maravilhas.
Baixinljp e outros.
Ramos Club — No Intuito de
Atheneu Luxo Brasileiro —
Mols 24 horas, e a sede do im- proporcionar aos sócios, algo de
portanto e respeitável club da distineto e agradável, a incansarua Theophilo Ottoni, estará vel directoria deste elegante clúb
emergindo er.tre luzes e flores que tanto se tem reeommendado
caríssimos, abrir-se-á para aco- pela boa organização das festas,
lossal festa que a invicta "Com- resolveu o programma da seguinmissão dos Apaixonados", rea- te maneira:
Domingo, 20, reunião carnaliza cm homenagem aos chronlstas "Mèudo", Picareta" e "Al- valesca, das 8 ás 12 horas, oom
batalha
interna de confetti e
tamiro", e dedicada á Turma de
lança-perfume.
Chronistas Carnavalescos.
Sabbodo, 2. iâs 10 horas, granEsse baile que a commissão
denominou ãa gratidão, pelos de baile sertanejo á fantasia,
o maior brilhantismo do
serviços prestados pelos hOme- para
•>iual, solicita o comparecimento
nageados, terá encantos inãiziveis, sendo que entre esses so- do motor; numero possível de cabresãe a de um concurso para a valheiros e damas, em trajes ca-escolha da rainha da "Commis- racterlstlcos (Jeea«tatú), roceiro, matuto, etc. porém, com pasão dos Apaixonados".
letot.
Para a segurança do exito
Domingo, 27. ás 2 ,horas, br!-;
desta festa maravilhosa, basta lhante "matinée" infantil, com
affirmar que á sua frente estão distribuição de bombons e brlnos distinetos cavalheiros José quedos aos filhos dos sócios.
Martins Junior, José Lopes, CeA's 8 horas, reunião dansante,
zar Areias, Francisco Caneca animada; com batalhas internas
de Paula, Luiz Maffei, Appolo- de confetti e lanqa-pérfume.
nio Marques, Leonel Riegas,
Segunda-feira, 28, ás 10 horas,
Ferreira da Costa, Pe2ndshrshrã grandioso baile â fantasia, ao
José Cardoso, Joaé Davilo, Joaé qual a âirectoçla espera dar o
Ferreira da Coata, Pedro Manda- maior cunho possivel de distinrlno, e outros, que resolveram cção e elegância, exlgindo-ae dos
eleger seu presidente de honra, cavalheiros fantasias ou roupa
o dr. Eugênio Gonçalves PI- branca, tolerando-se a camisa de
nheiro, o esforçaüo advogado que sports, com paletot.
está ligado ao Atheneu pelo paEstá sendo cuidada brllhantfs
troclnio que lhe dispensou em ornamentação â par de uma faroceasião difficil.
.talllumlnoeãp.
Nos dla«j 26 e 28 do corrente,
Penha Òlttb — A
govere Io de -março, l serão effectuados | líàtlva deste querido junta
club ãa rua
tres grandes bailes ã fantasia, Nicarágua, vao realizar sumque terão o máximo brllhan- ptuosos bailes á fantasia, na
tismo.
sede social, tendo elles o conRamalho A. Club — Realizan- curso de um dos melhores "lazzdo uma série de festas sumptuo- bonds".
sas, este brilhante club da Praça
11 de Junho, vêm demonstrando BATALHAS DE CONFETTI
a sua pujança.
Não satisfeita ainda a sua directoiia com o suecesso obtido — No Boulevard 28 de Setembro
Promovida pelo Centro de
nas suas ultimas festas, realiza
depois de amanhã, uma outra Chronistas Carnavalescos, em recolossal, que terá inicio ás 6 ho- gosijo â passagem do terceiro
anniversario de sua ! fundação,
ras e terminará á meiá-noitè.
na noite de 24 ão
O ingresao aoa sócios será fei- reallzar-se-â
corrente, uma, grandiosa batalha
to com a carteira ücclal e o re- de
confetti,
em
toda a extensão
clbo n. 2.
Boulevar 28 üe Setembro, ofTocará exçellente "jazz-band", üo
-de jorfereclüa
Jâ, tambem contratado para as nalistas ápor esse núcleo
população local e dos
festas a seguir.
outros arrabalües que para ali
O. F. União ãas Flores — O accorrem na realização úesse-i
"Bloco dos Enjoados",
deste prelios. Varioa e ricos prêmios'
club da rua General Bruce nu- aerão offereclüos ás fantasias
mero 30, em'S. Christovão, ef' mais impressionantes, aos autofectua amanhã, um baile â fan- moveis mais bem enfeitaúos, aos
tasia, tocando o "jazz-band" do blocos e ranchos mais ricos e
pianista Lé-Lê.
originaes, aos mascarados mais
O salão deballe está sendo or- esplrltuosos, ás creanças mais lnnamentado- pelos esforçados so- teressantes, emfim uma ' Inf inicios Bento Gonçalves, Antonio daüe de prêmios serão conferidos
Avelino, Luiz Loureiro e outros. aos que comparecerem naquella
Haverá dois lindos prêmios dia.ao Boulevard 28 de Setembro.
Serão armados vários coretos,
para as melhores fantaslos.
Entre outras senhoritas, se- em que tocarão bandas de mualgundo nos disse o sympathico ca e de clarlna e momentâneaLourival Naaclmento, concorrerá I mente a Embaixada do Amorã esses prêmios as seguintes: zinho, que aerá convidada, bem
Verônica do Carmo, Zulmlra como a do Caminha, já tendo ofSoares, Maria Ignacia, Conceição ferecidó gentilmente o seu conRamalho e outras.
curso a luzida Embaixaãa de
Para esta festa, ainda o ama- João ãa Gente.
vel Lourival Nascimento, cpnyiNão é, desto modo, nenhum
dou "Altamira!" a comparecer. exaggero affirmar quo a batalha
—
Nos de serpentinas e confetti, na airçCommisiâo ãos Lords
dias 26, 27 e 28, esta aguerrida lila o luxuosa artéria de . Villa
commissão, realiza â rua Vis- Izabel, não desmerecerá em nada
conde üo Rio Branco, 63, anima- ò fulgor obtido nos annos antodos bailes á fantasia.
riores.
Grêmio dos Caprichosos -r
Na Rua Sete de Setembro —
Amanhã, na rua Visconde do Promovida pela Casa Viuva
Rio Braço, 53, realiza brilhante Guerreiro,
estabelecimento
de
festa, com ¦ o concurso de uma musicas, e auxiliado pelo. combanda militar, o Grêmio dos Ca- mercio entre Praça Tiradentes e
nrichosos, do qual fazem parte rua Uruguayana, realiza-se no
Guiomar da Silva,' Sebastlaná dia 22 ão corrente, uma monuAntunes, Judith de Castro Mo- mental batalha üe confetti. Em
raes e Antonietta Rocha.'
um coreto tocará a banda do
Haverá no interior da sede, Batalhão Naval, dirigida pelo
animada batalha de confetti o sargento Tuyü, que executará os
lança-perume.
sambas e marchas do carnaval
Cruzeiro ão Sul —• Revestirá de 1927. No palanque ficará a
uma imponência sem par, a commissão promotora sob â pregrandiosa festa que o "Bloco sidencia do sr. Gomes Junior,
Espia Sô!", filiado ao Cruzeiro <TUe fará o julgamento dos biodo Sul, e onde pontificam oa cos, ranchos, automóveis que
maiores expoentes, do recreati- concorrem aos premioa. Nada
vismo do rancho-eseola da Cida- faltará para o realce da festa,
de Nova, vae reajjisar no proximo graças aos esforços de seus prodomingo, em homenagem ao Cen- motores.
tro de Chronistaa Carnavalescos.
Na Praia do Galeão — Reina
Essa festa terá Inicio áa 2 horaa grande animação entre os verada tarde, quando aerá servida nistas e moradores- da Praia do
aos homenageados e convidados Galeão, na organização da batauma saborosa macarronada re- lha de confetti, que em homenagada com o delicioso Chiantl. gem ao dr. Mello Mattos, pretenUma orchestra,. dirigida por de a eommissão organizadora
Aristidés Borges, se incumbirá realizar, em 20 do corrente. Duda digestão ão appettltoso pltéo. rante ã mesma, terá a asslseni Socleãaãe Recreativa Familiar ola multo que se alegrar, com a
,— Nesta conheciüa sociedade da presença dos blocos, ranchos, aurua Riachuelo, 261, realizam-se tomo veis e fantasias avulsas.
Para tocar durante a batalha
quatro imponentes bailes, noa
dias 2, 27, 28 do corrente o 1 de então contratados duos bandas
março, sendo abrilhantados por de musica e um "jazz-band", os
,um "jazz-band".
quaes irão oecupar coretos arconfeccionados pelos
Os convitea estão sendo distri- Ústicamente
srs. Alberto Quadros, Justino
buidos na secretaria.
a decoração &
Gomes,
estando
Serão esses bailes- sumptuosos,
cargo do scenographo Arykerne
cheios de attractivos. .
¦
í , A directoria remetteu ao "Cor- Magalhães."
reio da Manhã", um convite para ¦—Na rua Senhor de Mattozinhos
Promovida peloa foliões Osbs referidos bailes.
Machado, Rubens Pacheco
— waldo
Veteranos
Carnavalescos
é .Manoel Durão, será" realizada
Estes foliões da. Praça .Engenho no dia 23 do corrente, uma boNOvo estão se preparando para talha de confetti. Serão erguidos
tomarem parte nas grandes pu- tres coretos, ricamente ornamengnas de Momo, realizando ma- tados, e duas bandas abrilhantagnlflcos bailes ã fantasia.
rão a festa. A commissão julgaMeyer Club — Promovido pela dora constará das seguintes sesympathlca "Ala dos Innocen- nhorltas: Maria Emilia, Ophella
tes", realiza-se amanhã, neste Rodrogues, Juracy Mor, Stella
club luxuoso baile á fantasia, Mor, Morlozinha Rodrigues, Lllla
dm homenagem â sua co-irmã a Vianna, Cyrene Machado e Ca"Ala das Margaridas", e ainda
rolino.
em commemoração ao Io anniSão muitos os prêmios offereversario do Meyer Club.
cidos.
A ornamentação da sede social
Na rua Barcellos — Amanhi
será refulgente e as dansas Im- e depois, sabbado o domingo,
um Irrequieto realizam-se na rua Barcellos, em
pulsionadas
"jazz-band". por
Campo Grande, duas grandea ba"Ala
A
dos Innocentes", vae talhas de confetti. O enthusiasrealizar assim, grandiosa festa. mo qom que se aguarda a peleja
Democráticos ãe Madureira — carnavalesca, indica quo essas
A rapaziada valorosa do "Cas- duas batalhas constituirão' um
tello" da rua'Carolina Machado, dos maiores suecessos das festas

de Momo este anno. Haverá musica e prêmios que uma coramissão conferirá, aos que ã elles
fizerem jús.
Na rua Barão de Itapagipe —
Ela, emfim, o dia que.os moradores dessa rua, no perímetro
entro Aristidés Lobo e Barão do
Sertorio, realizarão a grande batalha de confetti e lança-perfume, em homenagem ao ministro
la Marinha e dedicada 6. imprciisa carioca.'
¦ Serã uma bella festa carnavalesca, predominando grande enthuslasmo entre os mesmos, pois,
acreditam no exito completo da
pugna de graça f gosto a quo se
submettem, visto os preparos que
têm feito.
Haverá em dois coretos erguidoa, duos bandos de musica que
deliciarão com a nossa melodiosa
musica carnavalesca, arrancando
ao mais sisuão dos tristes e blsonhos aborrecidos, as alegrias
do riao, sendo que uma a do
Corpo de Marinheiros Nacionaes,
gentilmente cediãa pelo almirante Pinto úa Luz.
A commissão organizadora estara em um terceiro coreto, artlstlcamente ornamentaüo e féericamente illumlnaüo, para, attenãer aos concurrentea e prémlal-os quando assim mereçam,
obedecendo ao critério de contentar o mais possível, sendo que
todos, se assim, os prêmios chegorem.
Como já ê conhecido, foi instituido um premio ao morador que
apresentar a fachada da sua residencia mais artisticamente, ornamentada e féericamente llluminada.
Entre os prêmios que serão
distribuídos, mencionaremos os
seguintes: uma taça, offerta da
Joalheria Djalma Rela, ao rancho
que melhor se apresentar; uma
taça ao 2° colocado; um estatuota de bronze, offerta da Casa
Colombo, ao bloco collocado etn
le logar; uma caixa de flnlsslmos bombons, offerta do coso
Machado & Carvalho, ao automovel que apresentar as mais lnteressantea e luxuoaàs fantasias;
um estojo riquíssimo, para senhora, offerta do sr. Carlos do
Medeiros, á senhora ou senhorita
mais luxuosamente fantasiada:
um pulverizador, â senhora ou
senhorita mais espirituoso; uma
caixa de lenços para á creança
melhor fantasiada: uma lata de
finíssimos biscoitos, ao grupo de
rapazes mais esplrltuosos; um
norta- escovas, offerta do sr.
Luiz Affonso, á senhorita fanto8lada com mais espirito; uma
caixa de lança-perfume Vian,
Offerta doa srs. David & C,
oo bloco collocado em 2q lognr;
um vidro de finíssima loção,
«ara o rapaz mais careca que se
apresentar; uma riquíssima almofada artisticamente "iKntaãa,
nara o morador que apresentar
v. fachada dè sua residência mais
bem ornamentada, sendo, que
ainda uiria surpreza lhe será reservada: uma garrafa de velhissimo vinho do Porto, ao máls
Inslpldo dos mascaras; uma ou,tra. ao mais Irrequieto, e muitos
outroa prêmios, que seria difficil
aqui descrevermos,
A commissão organizadora ê
composta das seguintes senhoras
e senhoritas: mme. Accaclo FI«çuelredo, senhoritas E'sa Andrade, Graclnda Serina, Maria José
Serra, Maria Felisbella, Nair
Marques, Odalsa Potnes, Iwone
Camplata, Zulmlra Cardoso RÍbeiro. Aracy Souza e Octilla.
Em ' Voluntários da Pátria —
Na rua Voluntarioa da Pátria
entre Sorocaba e Real Grandeza,
realiza-se amanhã,. animada batalha de confetti, que será abrilhantada por tres bandas de musica, havendo valiosos prêmios,
deatinados, aoa ranchos, blocos,
eto.
No bonde "Coqueiros" — O
bloco "Se você viu?... cala a
boca!", tendo ã frente os seguintes carnavalescos:
Fioravante
(Lord Folia; João (Lord Perfume); Moret (Lord Serpentina);
Manoel (Lord Bisnaga); Ida e
Volta (Lord Confetti), fará realizar no dia 26 do corrente, uma
pyramidal batalha de confetti e
lança-perfumè, no bonde "Coqueiroa", que parte do ponto, ás
7.20 horas da manhã. Essa batalha, que ha tres-annos consocutivos vêm , sendo realizada
pela mesma commissão, terá
certamente, apoio franco de todas as senhoritas passageiras do
"7.20", as quaos, a commissão
offerecerá interessantes surprezas. Alfiny dessas surprezas, aerão offertados mais quatro premios: Io, para a senhorita mais
graclosoá 2o, para a senhorita
mais carnavalesca; 3o, para a
senhorita "Zézé Leoni" da batalha; 4o, para o rapaz mais esplrltuoso.
Abrilhantará a dita batalha,
um "choro batuta" e uma banda
de clarins.
. .Na rua Barão de Pilar — Communicam-nos:
"Temos ã honra de communicor-vos, que um bloco de foliões,
sob o patrocínio de uma commissão de gentis senhoritas, organizou uma batalha de confetti
que. será travada no dia 25 do
corrente, na- rua Barão, de Plllar,
a qual será abrilhantada coih
magnífica iHuminação e banda
militar. A commissão distribuirã riquíssimos prêmios. Ficamos
gratos pela publicação desta. A
commissão. — Anahyde -Paiva,
Giselé Pinheiro, Irene Henriques,
Maria Paivai^ Selina Sá,'Anahyde
Sá,- Dalva Ávila, • Mercedes Paiva
e Diva Ávila."
Na rua Barão ãe Ubâ — Rea-,
Ilzo-se rio dia 22 do- corrente,
uma batalha de confetti na rua
Barão de Ubâ, promovida ;pelos
seus moradores. Haverá farta
IHuminação, serão armados quatro coretos, tocarão' tres bandas
militares, havendo uma boa distribuição üe premioa para ranchos, blocos e fantasias.
Uma rica taça será entregue
ao melhor grupo, dentre as quatro socledaües:. Democráticos,
Fenlarios, Tenentes ' e Plérrots
da Caverna, que comparecer ao
local.
No Club Progresso Confiança
A dircctoria deste club, fará
realizar no proximo domingo, ás
8 horas da noite, uma grandiosa
"soirée" e batalha ãe confetti,
nos seus salões. Serãoi offei»:ãüos ãol8 prêmios, ao par mais
carnavalesco.
Na rua ão Senado — Correra
animadíssimos, os pr liaratlvos,
para a batalha a realizasse em
22 do corrente, na rua do Senado e D. Pedro I.
Aa ruas serão profusamente
illuminadas pelo sr. Luiz P.
Cruz, conhecido armador, o qual
empregará todos os esforços
para que esta batalha seja a melhor ornamentada, das realizadas na zona central.
Entre os principaes prêmios
em poder da commissão e em exposição na Cçoa Laurla, â rua
ão Senaüo, 53, podem-se notar os
seguintes:
Quatro ricas taças de prata,
offerecidas pela commissão aos
tres grandea clubs e á companhia
do theatro Recreio.
Uma taça de prata, offereclda
por Raphael Lauria.
Uma linda taça, offereclda por
Antonio Guolano.
Uma taça offertaâa por A.
Dias üe Souza & C.
Uma artística taça üe prata, offereclüa por Francisco Laurla,
Uma custosa taça üe prata,
offerta üe Domingos de Luco
& Comp.
Um valioso chapéo para senhora, offerecido pela Casa Julieta.
-Quatro vidros de loções, offerecldos por Granado & C.
Trinta
de cerveja
"Pérola", garrafas
offertados por Rodrigues de Luca.
Trinta- e seis caixas de pô de
arroz "Hovenia". offerecidaa por
Lima, Cerejo & C.
Uma ceata de prata, com bombons, offereclda por ,d. Nair
Gomes.
Uma subonetelra de prata, of-

INICIARAM-SE HONTEM OS
EXAMES DE ADMISSÃO
ÂESCOUNORMAL

NORTE <£ Sljy
ESPIRITO SANTO

ÍA PROPAGANDA ELEITORAL
A prova escripta
DO SENADOR JERONYMO
Portuguez
de
MONTEIRO
^
começaram hontem na Escola
Normal a realização das provas
que constituem o exame, do admissão.
Iniciou a série a prova escripta
de Portuguez á qual foram submettidos toãos os candidatos.
A 1 hora da tarde foi feita a
chamado dos 310 candidatos ás
120 vagas existentes, indo, pouco
a pouco, encamlnhando-se cada
um para a sala que anteriormento lhe fora designada.
Feita a chamada verificou-se
que deixaram de comparecer, 5
cadidatqs.
A fiscalização das mesas foi
feita pelas inapectoras do estabelecimento, guardando-se por muito tempo a maior reserva sobre
o ponto sorteado,
Esse ponto foi o 9o: "Uma
feata em caBa". Para orientação
dos candidatos foi dado o seguinte summario: "Motivo da festa.
Preparativos da mesma. O local
da festa. Ansiedade pelo começo
da festa. Pessoas convidadas.
Chegada dos prlrfioiros convidados._ Diga se houve dansaa, concerto ou qualquer outro gênero
de divèraão. Dlgâ qual o genero de musica. Diga como correu
.o serviço do mesa; Incidentes da
festa. Encerramento üa festa."
A mesa examinadora era composta üos professores drs. Briclo
Filho, Brant Horta e Porto Carrero.
Amanhã, á mesma hora, reollzor-se-â a prova de Arithmetica e no sabbado a de Chorographia e Historia do Brasil.

A Albânia em boas disposições
para com os vizinhos

Bom Jesus Itabapoana, 16 (Do
correspondente — Partiu de Caohoeiro, acompanhado do sua coo senaüor Jeronymo
tnítlva,
Monteiro, que se reteve em Ponte Itabapoana para almoço. Ali
o esperava o trem especial, offerecidó pela Estrada de Ferro
Itabapoana, que. o trouxe com
grande numero ãe amigos, até
esta cidade onde foi recebido
festivamente pela população o
qual se achava entre o coronel
Nestor Gomes, ex-presidente do
Estado. Cerca de selssentas pessoas aguardavam a chegada üo
senador opposicionista, que foi
recebido com grande enthusiaamo debaixo de estronãosa salva
de palmas.
Ao desembarque falaram o dr.
Antonio Honorio Filho, o dr.
Antonio Costa e um outro orador
representando a ciüaãe üe Calçaão, aos quaes responüeu o recem-chegado agradecendo. Formou-so enorme cortejo que com
bandas de musicas acompanhou
até hotel o senador excuralonista que ahi falou novamente
agradecendo. Mais tarde, ainda
repleto o hotel, fez o dr. Jeronymo Monteiro longa conferencia
com seus amigos. Houve banquete, falando dr. Carlos Sâ e o
dr. Astolpho Lobo que levantou
brinde de honra ao sr. Washington Luis. O senador Jeronymo
Monteiro regressará amunhã a
Caohoeiro,
em automóvel da
Leopoldina.
Bom Jesus Itabapoana, 16 (Do
correspondente) — Apôs ligeiro
repouso o senador Jeronymo
Monteiro, acompanhado
de innumerosos amigos em grande fila
de automóveis, percoreu toda cldade onde foi recebido com o hymno espiritosantense
atravéssando Rio Itabapoana,. visltando a cidade fluminense, onde lhe
foi offerecido farto lunch. Aqui
chegaram hoje- praçaa de policia
afim reforçar destacamento, cons
tándo virem mais para comprimir
e ameürontar eleitores oppòslcionistos. Continua granãe pressão por porte üo governo estadual.

Tirana, 17 ("Correio da Manhã") i— O ministro dos Estrangeiros da Albânia, sr. Orlonl, em uma entrevista que concedeu â imprensa estrangeira,
declarou que o seu paiz, cioso
da suo independência, está, cntretanto, decidido a monter os
mais intimas relações diplomatlcas e commerciaes com a Italia
o com todos os demais paizes
CEARA'
que lhe. são vizinhos, dispondo- FOI ELEITA A RAINHA DOS
EMPREGADOS NO COMse a assígnar tratados idênticos
MERCIC ,
ao que firmou com o governo
italiano, ainda recentemente.
<7ear<£ 17 (Do Correspondente)
"efnpreFoi eleita a rainha dos
gados no commercio, senhorita
íértada pelo menino
Walter Ruth Albuquerque.
Lauria.
OS NOVOS SECRETÁRIOS DO
Deante dos preparativos, tudo
ESTADO
nos leva a crer que seja esta a
Ceard, 17 (Do correspondente)
melhor nota do carnaval de 1927. — Foram nomeados' secretários,
Na Praça do Engenho Novo — do Interior, o dr. Juvencio.Sant'
Por um grupo de gentis senhorl- Anna, e da Fazenda, o dr. Motas o rapazes ãeste bairro, pa- raes Corrêa,
crocinaãa pelo commercio local,
reallza-se hoje, em homenagem
MINAS GERAES
ao prefeito.
Nesta batalha serão âlstrlbul- ESTA' FEITA A LISTA PARA
dos artísticos e valiosos prêmios, A PROMOÇÃO DE DESEMBARGADOR
aos carros que mais se destacarem pela sua originalldaüe, gos.Bello Horizonte, 16 (A. A.) — O
to e animação; aos ranchos que
mais se salientarem pelo seu Tribunal da Relação organizou
garbo e harmonia e ainüa ao ra- uma lista de juizes de direito,
paz mais eaplrituoao e ás mais üentre os quaes o presiüente Anlindaa fantasias que se apresen- _tonio Carlos promoverá um a
tarem.
•,
üesombargaüor üaqúelle tribunal.
Prometes aer uma brilhante
festa, attendendo aos preparatiSAO PAULO
vos jâ iniciados pela graciosa
commissão
organizadora, com- TOMOU POSSE O NOVO CAposta pelas senhoritas Ondina THEDRATICO DE DIREITO
Loureiro, Porcina S. Vieira, MaCONSTITUCIONAL
rlna Loureiro, Cenlra Freitas,
Stella S. Vieira, Ode tte Loureiro
S.
Paulo,
17 (Do corresponüene pelos rapazes Ary S. Vieira, te). — Perante
a congregaçãq reAccaclo Loureiro, Junior, Luiz' uniãa,
sessão solenne, présiSlmonln e Eurysthenes AÍpielda üiüa em director
Pinto Ferraz,
pelo
Pires."
hontem no cargo de
Na rua Goyaz — Na rua Goyaz empossou-se
lente
cathedratico
de
Direito Conestação da Piedade, realizam-se,
nos dias 20, 26, 27 e 28 do cor- stitucional da Fàcúldaüo de Dirente, imponentes batalhas de reito o dr. Antonio'Sampaio Doria que foi saudado pelo sr.
confetti.
Estão â frenta das mesmas, os Spencer Vampré em nome da
foliões -Lords Funduras, Christo- congregação.
vão Ferraz, Augusto F.de Mattos, Carlos Guimarães e José M. NOVO MEMBRO PARA O CONSELHO NACIONAL DE
Oosta, Io secretario..
ENSINO
Tocará uma banda de musica
num artístico coreto.
S. Paulo, 17 (Do correspondente) — O sr. Gabriel Rezende FiDIVERSAS NOTAS
lho, livre docente do Faculdade
E' amanhã, a "premiére" de de Direito, recebeu hontem uma
'Viva
o Carnaval" — Achanüo- manifestação dos acadêmicos por
se já restabeleclüo o actor Ml- motivo da sua nomeação para
guel Max, faz-se hoje, no Cen. membro do Conselho Nacional de
trai o ensaio geral üo sketch co- Ensino.
mico carnavalesco "Viva o CorO sr. Gabriel Rezende segue
naval", que üeverâ ser lovaüo á hoje, no nocturno ãe luxo, para
scena, amanhã, üeflnltlvãmente. ahi.
"Viva o Carnaval", será a "revuettè" üa actualiüadé, sem pre- A RENDA DA SOROCABANA
tençjies á ser a melhor das reNUMA SEMANA
vistas aetualmente em scena, ê
sntretanto, um conjunto que fará
S. Paulo, 17 (Do corresponüendivertir o espectador de principio
— De 6 a 12 üo corrente a
•ao fim. Basta dizer que tomam te)
renda da Sorocabana attingiu a
"Viva
o Carnaval", os 1.981:140$980.
parte em
artistaa mais queridos da /platéa
oarloca, como: Miguel Max, Ma- COMMEMORANDO O FIM DO
ria Max, Ferreira da Silva, MoMOVIMENTO REVOLUCIOzart Blcalho, Tosca,
. NARIO
"Weiss, Soberana,
Tom Bill, Rlna
Freitos,
Miss Terryll, e 12 lindas baila,
S.
Paulo,
17 (Do correspondenrinas.
te) — Commemorando o fim do
Todas- as cenas de "Viva o movimento
sedicloso, no salão
Carnaval", foram coordenadas de nobre da Bibliotheca
Municipal
tal modo, auo o espectador sem será inaugurado
ás 4 horas de
se cançor cora diálogos mais ou hoje o.retrato
do
sr. Washington
menos longos, não pára de rir
e ri de verdade. "Viva o Cama- Luis, offerta do sr. Pires do
Rio.
vai", é ainda a peça das fámllias e das creançáa, visto que ha .Presidirá a solennidade o sr.
a mais absoluta moralldaão quer Luiz Fonseca, presidente da Canas scenas, quer nos ülalogos. . mara, devendo falar o' prefeito.
O carnaval das creanças. no
Cine-Theatro Central — Ama- AGGREDIU O GENRO A PUNHAL POR QUESTÕES
nhã, serão expostos no salão üe
DE. FAMÍLIA
espera do Cine-Theatro Central,
ósseos presentes que a EmpreS.
Paulo,
17 (Do correspondenza Pinfildi distribuirá nos bailes
Infantis de segunda e terça- te) — A's 2,30 da tarde, na rua
11 ãe Agosto n. 82, o dentista
feiras de carnaval.
Calvinri, por questões de
Estes brindes são das'conheci- Roque
familia,
foi aggredido a punhal,
das casos: Bazar America, dos
gravemente,
! srs.. Baptista, &. Fonseca, Paro clzo Catelli. pot seu Bogro, NarRoyal, A Capital, Casa Colombo,
Bazar Francez e outras, e são
SERIO
CONFLICTO
EM
verdadeiros mlmos, que alegraCUBATAO
rão a petizada que comparecer
—
Santos,
17
(A. A.)
Por ocaos bailes infantis do Central.
casião da inauguração de um
BLOCOS E GBUPOS
chalet de loterias "no Cubatão,
Grupo dos Trouxas — A ephe- distribuiu-se bebida a fartar. O
merido carnavalesca de hontem, seu proprietário Manoel da Silva,
registrou a-passagem do 12° anni- foi, em verdade, de uma pródigaversario do fundação do "Grupo lidado pasmosa. Os convidados,
dos Trouxas", este, dos milltari- entre elles Manoel Vicente Jutes, o mais antigo que se fôrma nior, Antonio Silva, José Rollo e
obediente aos ideaes democra- Dino Sabato, beberam demasiaticos.
damente, dirigindo-se, depois, a
Fundado por Cidadão Caran- um botequim nas proximidaães
gola, Nô, João Typographo, Ja- do ohalet.
manta e outros, mais tarde viu
Ali, originou-se sério
as suas fileiras engrossadas com Vicente apagou as luzesconflicto.
estao valor dos finos foliões, o então beleceu-se uma confusão e medoodr. Turqulnho, hoje ür. Pon- nha, augmentada pelas
tinha; Nhonhô ãa Ilha, Chaby, de uma tranca de ferro, pancadas
num ouZezé Magnesia, hoje. Iscariote; tro corpo sonaute.
Paeslnho, Tiqulnho, LanfronhuRestabelecida á ordem, com a
do e muitos outros que nos não fuga dos desordeiroa,
foi enconvêm de prompto á memória.
trado, agonizante, Antonio Silva,
De pasaagem, lembramos que que soffreu fractura
da
base do
os'componentes do "Cordão da craneo.
Bola Preta", Já fizeram parte
A
victima,
era
"Trouxas".
casado,
qüe
brados
carroceiro, o reside naCommemorando a festiva data sileiro, bairro,
falleceu ao dar'ende hontem, os Trouxas receberam quelle
as familias dos sócios, com uma traâa na Santa Casa.
Sobre
o
facto,
foi instauraão
tarde-dansante, á Avenida Mem
de Sá, 117, ao som do seu "jazz" inquérito pelo dr. Ferreira da
próprio, discursando, como ora- Rosa, delegado regional, que esdor official, o dr. Jacarandá, que teve no local.
mala uma vez affirmára: que
UM GUARDA-LIVROS
ser "Trouxa" é vencer de qual"quer • chova", ou VICTIMA DE UM DESASTRE
quer
"faça. geito,
sol, de dia ou de noite, em
S. Paulo, 17 (A. A.) — O sr.
terra ou mares..." mas sempre
"punindo" as "soffreaoras..." Joaqtalm F. Santos, giuarda-liora tão perseguidas pelos "Ja- vros da Fazenda Santa Carlota,
em Cajuru", quando fazia a viaverts" da zona...
Vizinha faladelra — Está cau- gem para a cldaüe, em um autosando franco suecesso, este sym- movei, foi victima üe um acclüento em virtude de suma- manopathlco bloco carnavalesco.
O corpo coral ê composto de 80 bra infeliz.
Assim, tfeve o braço direito luprofessores, lindamente fantasiados, com-s 18 professores de or- xado lmpossibilitando-o ãe continuarna
üirecção do carro.
chestra.
No dia seguinte, Armindo BleEntre muitos outros foliões,
lestácam-se as individualidades sa, empregado da fazenda, indo
de José Loureiro (Lord Roli- com tractor, rebocai- o auto aconnha); Domingos Tlslano (Lord teceu cair tendo sido comprimiMlcuca bebe agua); e Cezor Mo- do pelo pesado vehiculo.
reira (Lord Rei dos Mentirosos).
A infeliz victima íoi conduzida

para-o hospital da-Moosa, cm ts.
todo grave.
AS FALLENCIAS E AS Cnv
CORDATAS NA 1'RACA
DA CAPITAI,
S. Paulo, 17 (A. A ) — o jt,
vimento de fallencias e concorda
tas, no mez de Janeiro proxlm»
passaüo, foi o seguinte: falieri
cias requerlüas, 41; decretadas
30. Concordatas requeridas] 22homologadas, 9. Massas faUidãs
em liquidação, 9.

PARANA'
O

MANIFESTO DOS AMIGOS
DO DR. CORRÊA DEFREITAS

Curityba, 17 (Do correspondeu.
te) — Tem causado exçellente
Impressão aqui e nos municípios
do interior o manifesto dirigido
aos eleitores do Paraná pclos
amigos 'do dr. Manoel L-tJorrça
Defreitos, seu antigo ropresen.
tante na Câmara dos Deputados.
Os representantes não divulgam
os promessas que o candidato íaz
oo eleitorado; limitam-se a recordar a sua fé de officio como
político, os relevantes serviços
que tem prestado ao Paraná ei
União, as iniciativas que conseguiu converteu em lei. Af firmam
os apresentantes da candidatura
üo ür. Corrêa Defreitas quo eleito elle eatará no seu posto para
a defesa dos altos interesses do
seu Estado e da Republica o nelle
permanecerá pelo tempo quo lhe
for imposto pelo Povo do Paraná, satisfeito por ver que ao
mesmo Povo não foi indifferentc
uma vida Inteira de serviços e
dedicação ã causa publica. A vlctoria de sua candiãatura é a
victoria do ideal republicano do
Povo."

RIO ORANDE DO SUL

PEIjO corbeio
rio grande do sul
Porto Alegre, 6 (Do correspondente) O arcebispo d. João Becker iniciou hontem uma vlslti
pastoral ao nordeste do Estado
cujas parochias desãe o anno dt
1904 não 6ram visitadas. A ultima visita ali foi feita pelo cxtineto d. Cláudio Ponce do Leão,
então bispo do Rio Grande do
Sul.
O serviço de concordatas e
fallencias annexo a "Associação
Commercial", está organizando
uma lista de commerciantes qui
deram ao commercio avultadoi
prejuízos, tendo multo delles fugido desta capital.
-Um dellea fugiu para a Argentina, maa foi preso a requisição
do commercio rlo-grondensc, ao
qual agora prometteu pagar todo
o seu debito.
¦— A exportação de fumo em
folha, no mez do Janeiro findo
atingiu ao total de 6.952 fardos,
sendo que os maiores embarques
foram para: Santos, 2.625 fardos;
Rio de Janeiro, 2.200 e Cabedello,
1.001. As saidas na actual Bafra attingem Jâ a 115.187, sendo
as maiores exportações: Rio de
Janeiro, 70.276; Santos, 12.918;
Reolfe, 6.827; Antuérpia, 6.814;
Havre, 3.500.
O consulado de Portugal
será transferido desta capital pára
o Rio Grande, porque neste porto escalarão os vapores da nova
companhia de navegação pórtúgueza e porque será ali instai,
lada uma Inspectoria destinada
a prestar todos os informes aos
portuguezes què se dirigirem aos
vários pontos do Rio Grande do
Sul.
.
Na ultima semana deram-se
tres casos de peste bubônica tendo sido victimas dois empregados
da Limpeza Publica q a progenltora de ambos. .
. — Será furidaãa aqui, uma sociedade de radio-telephonla que
obedecerá a mesma organização
do outras existentes do paiz.
. — De um anno para cá vem
desaparecendo menores cuja edade- de 12 a 15 annos. Sabe-se
que alguns delles seguiram a
conselho de um ex-agente policiai para Cubatão, 'tao Estado
de S. Paulo, afim üe trabalhar
ali. Ainda na ultima semana desáppareceram
quatro menores,
tendo este facto impressionado
a população desta capital.
—Na viação Férrea do Elo
Granãe do Sul, effectuou-se um
trem de' carga, com a maior composição que ae fez aqui. Esse
trem compoz-se de 67 vagões e
com a lotação de 883 tonelados.
Foi rebocado por uma locomotlva Mikado, das ultimas adquiridas á fabrica Honschel e Sohn,
na Allemanha. A velocidade média attingiu a 18 kilometros por
hora. Segundo estatística feita,
no dia 31 de dezembro de 1926,
empregavam a sua actividade na
Viação Ferrea 10.366, funccionarios, assim classificados:
Administração central ..
Trafego

661
2.718

Locomosõo*
Tracção ........
Officinas
Via permanento
Tptal

'

1.818
1.456

3.274
3.707
10.366

Regressou, da Argentina,
aonde fora em missão do Ministerio da Agricultura, o ür, Dclphim Meaquita Barbosa, delegado do Serviço de Industria Pastorll, que recebeu exçellente lmpressão de tudo o que pôde observar sobre a Induatrla da pecuaria. Uma coisa que lhe impressionou foi o combate ao carrapato, muito dlfferente ao adoptado neste Estado, bem desenvolvido para qué este mal não se
transmitia a outras -zonas. Epi
vista do grande numero de banheiros existentes, o carrapato ds
anno para anno está diminuindo
consiãerovelmente, b que não se
üá em nosso Estaüo, cujo scrviço foi compietamente ãescurado, sendo que aetualmente não
ha logar onde não haja animaes
atacados.
A Usina Santa Martha,
com sede no município de Concelçáo do Arrolo receberá, por. estes dias, directamente de Ribolrão Preto, trezentas mil mudas
de roletes de canna de Java,
e immune da
qualidade especial
"mosaico"
moléstia
que está
grassando na zona de Conceição
do Arrolo.
Porto Alegre, 5 (Do correspondente) — Durante o anno do 1926
pelo porto desta oapltal foram
exportados 428.511 caixas de banha. As maiores salãas se verificoram no mez ãe ãezembro,
tendo ellas attlngldo a 49.161
caixas e as menores em junho,
a 19.391 caixas.
A exportação de banha cm
1926 foi uma das maiores dos ultimos annos.
Falleceu, repentinamente a
exma. sra. d. Honorina van
Langendonk, natural desta capital e que exerceu o magistério
publico por mais do 30 annos.
Era viuva do professor Lourcnço iLangendonck e formara vãrias gerações de moças que hoje
oecupam logar do destaque na
sociedaãe 'rlo-grandense.
Entrevistado o dr. José Ba*
ptista Pereira, novo presidente da
Lça Najitica Rio-Grandense declarou que vae tratar do estabelecimento de fichas indlviduacs
para o registro de remadores.
Instituindo ao mesmo tempo, tí
cadernetas e passes desportivos
como preceltua a Confederac»"
Brasileira de DesnÁ'»"
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B. C. x Zurlck F. B. C. & 1
lhora 40, Em homenagem ao sr.
José Maria.
. .
4" Prova, Teimoso F, C. x
Combinado
Estaleiros
F. C. ás
FEDERAÇÃO ATHLETICA
3 horas. Em homenagem ao sr.
BANCARIA ALTO COMMER- Antonio d'011veira e, Filhos.
CIO, ASSEMBLCA GERAL
5* Prova de honra, Castello
EXTRAORDINÁRIA
Branco F. B. C. x Jurujuba F.
B. C. ás 4 horas.
O presidente da F. A. B. A.
Pedó-se aos amadores abaixo
C solicita, por nosso interm.dio,
«'comparecimento dos represen- escalados comparecer á sede ás
dez
e trinta da manhã.
protantes dos clúbs filiados,do na
Joaquim — Pedro— Suru'ba
xlmi* segunda feira, 21 nocorren-'
Vieira — Pacheco — Bahu'
sede
_e. fta S c meia horas,
Salvador — Paulino — Meio
á rua Santo Antonio n.
social,
— Batata Zenith.
Kilo
• 3» andar.
Team B. A's 4 horas.
¦ A ordem do. dia será aseguinAltlno — Polaco — Sulta —
... a.) eleição', de cargo vago; b) Paulo — —Garcia — Bingo — Ciementino
Chumbeirlnho — CarInteresses geraes.
linho_*i— Silvestre — Zenith.
— Costa, Blatta.
duos'..'
novos
de
Reservas
Filiação
,
"os
'
estatutos, 7
ASSEMBLÉA" DOS.
Do accordo' com
.CHRISTOVÃO
achum-se abertas as inscripções
pai'i*. novos cliibs, formados pelas
Reallza-se hoje, 18, ôs 9 horas
essas commercioes,. boncarlos e
companhias desta capital, que a assembléa geral extraordinária
ao
campeoconcorrer
do S. Christovão A. C, para leidesejarem
•tura e discussão do projecto
dos
nato deste anno.
Todas e quasquer informações, novos estatutos, Jã organizado
secretaria
na
Berão prestadas
pela commissão nomeada pela
desta Federação, á rua Santo assembléa geral.
Antonio n. 4, 3o andar, entre ás , O presidente db club pede o
comparecimento dos sooios quio 6 e meia horas.
São as seguintes ascondições tes.
clubs:
de
novos
filiação
para
i*> —
Officio, solicitando a ins- O PRIMEIRO JOGO DO SAO
crtpção. 2° — Relação da direCHRISTOVÃO EM PERctoria, com a residente do— preNAMBUCO
3o
Ausecretario.
1°
e
sidente
torização da companhia, banco
Recife, 17 (A. A.) •— Conforme
ou ca3a commercial, para usar o communicamos em telegramma
4°—
estabelecimento.
nome do
anterior, feriu-se hoje, o jogo enKemessa de' um exemplar dos tre o São Christovão Athletico
estatutos.
Club, campeão do Rio de Janeiro,
.anno passado o o Santa Cruz
O NEPTUNO F, C. NO FES- do
F.
Club. .
TIVAIj DO LINDOYA A.. C.
O jogo, ao contrario do qué
Realizando no proximo domin- se esperava, correu desanlmadlssimo, dominando o quadro sango, 20 do corrente, o grandioso christovense
a partida de princifestival, promovido pelo Llndoya
ao fim, paro vencel-a fácilpio
A. C, sito á rua José do Patromente
score
de 5x0.
sportivo
do'
Nepelo
director
o
cinio,
, O, keeper do quadro carioca
ptuno F. C, solicita por nosso não
intervelu durante todo o emcomparecimento
intermédio, o
dos amadores abaixo ¦ escalados, bate, uma sô vez, morrendo todos
os
ataques,
aliás falhos, da linho
âs
10
horas,
afim
social,
sedo
na
de uniformisados ; seguirem para local de encontra á, defesa cao local da pugna, onde, na tercei- rioca.
Tres dos pontos foram conquisra prova, deverão enfrentar a
poderosa equipe do Venus F. C. •tados no decorrei* do primeiro
Mario, Carlos, Campos, Lin- tempo e os dois restantes no secoin, Louro, Lourenço, Norber. gundo half-time.
to, Jacaré, Manoel, Moraes e RuHoje, á noite, o Sport Club.
bens.
offerecerá uma recepção â dele
Reservas — Chlqulto e Zeca. gação carioca, recepção em que
MT
tomarão parte os clube sporüsINDEPENDÊNCIA F. CLUB tas desta capital e pessoas de
destaque especialmente conviInscripções de amadores
dadas. .
'
Os amadores
_üe desejarem
disputar os-diversos sports patrocinados pela A. M. E. A.,
deverão comparecer nó proximo
domingo munidos das respectivas
photographios afim dé legalizaO TORNEIO
DE CLASSES NO
rem suas inscripções.
'AMERICA
»*
O "TEAM PARA" JOÔARÂ NO
Realizam-se amanhã e dominFESTIVAL DO LINDOYA A.C.
go, os seguintes Jogos de tennis
O team Pará qüe ê composto do torneio de classes instltuido
de elementos aue fazem porte do pelo America F. C.:
Sabbado, dia 19 — court n. 1
1" team do Independência, tomará porte na prova de honra — 4 horas: Nestor Mesquita x
do festival do que o Llndoya A. Mario Guimarães, 4 1|2 horas:
C. realizará no proximo domingo Victor Barreto x Olympio' As.
no campo da rua José do Patro- sumpção.
pinto.. O director sportivo soli4' classe:
cta o. comparecimento dos amadores abaixo, ás 3 horas da tarCourt n. 3 — 4 horas: Oldéde, no cnmpo
"Váirao, do club: .Julio, FioFrancisco, Ame- mar Pereira x Nauro Bastos,
riano,
rico, Adhemar, Balca, Chino. Fer- 4 3)4 horas: Fornando Aguiar ,'xi
liando, Oswaldo, Hamilton, Behu.
"' '¦ Henrique Nogueira.
reservas..'
Domingo,
dia 20, 1* classe —
Maciel e demais
"Court
'•'¦ " "f:
*n,
'n'Ó'FÍ_Í,'* i
.?— Io Jogo'— 7 horas:*
Antônio Avellar x"Gilberto GarÀ'• FESTA' DÈ'.!!.,
MENGO SERÁ' DESLUMcia, 2o jogo — 7 1|_ horas: Eú¦ BRANTE
gênio Vieira x Newton Motta, 3°
Jogo — 8 horas: Dlrceu Bastos
. A directoriá do Club de Rega- x José Avellar, 4o jogo — 9 hotas do Flamengo não tem poupa- ras: Duarte Pinto x Mario Pordo esforços no sentido de garan- tella, 6» jogo: 9 1|2* horas: José
Atleo.
tir ao grande baile ,'a realizar-se Martins x Cèdric
2* classe — Court n. 1 — Io
23 do corrente, todos os encanjogo — 7 horas: Alberto Martos.
—
O coníortayel e amplo rink de tins x Aracy Miranda,^0 jogo x
7 1|2 horas: Horacio Santos
Paysandu' en_alariá'-se com arte Jackson
de Souza, 3° Jogo — 8
requintada spb a ¦ direcção , de
x Alberto
competente profissional para es- horas: Antonio Vieira
4o jogo — 8 1|2 horas:
se ílm especialmente, contrata- Martins,
x
Fernando
R.
Jackson.
de
Souza
do. A ornamentação obedecerá a
5o jogo — 9 horas:
üm plano previamente approva- Nascimento,
Motta Rezende x Aracy Mirando pela directoriá o não.fora res- da,
G° jogo — 9 1|2 horas: Motta
peitar os desejos dé não frustrar Rezendo x Fernando Nascimensurpreza
nos
a,
do. realização e
.
to.
.
adeantariamos a descrever o ás3* closse — Court n. 3 — Io
do
23
pecto què em a, fíoite de
—
7 horas: Alderico Solon
'magniíi- jogo
corrente apresentará
o
'"
x Primo Motta, 2° jogo: — 8 ho.co salão/
ras: Victor Barreto x Jadyr G.
. Paro essa grande festo prèpa- de Souza, 3o jogo — 9 horas:
ram-se deslumbrantes pharitazlos João Martins x Fernando Vieique irão augmentar a graça e rá, 4° jogo — 10 horas: Walter
p encanto daquellé ambiente que Santos x Mario G. de Souza.
07 carinho dos directores flamen4* classe — Court n. 8 —.1"
gos está preporando còm in- jogo — 7 1|2 horas: Armando
cansavel desvelo.
Martins x Castellar Carvalho, 2°
O trajo porá a grande festo, jogo — 8 1)2 horas: Maurício
conforme tem sido declarado em Jardim x Nicanor de Souza, 3"
notas officiaes do club, será de ri jogo — 9 1(2 horas: Armando
gor, branco ou smoçking ou ain- Martins x Alceu Carvalho, 4"joda, phantazla, não sendo ábsolu- jo — 10 1|2 horas: Nauro Bastamente permittido o I ingresso tos x Nicanor Souzav.
dos associados que transgridam
essas disposições. '
Conforme declara a directoriá,
não haverá convites, porá essa
festa, sendo o ingresso dos soolos feito mediante a apresenta- UMA REUNIÃO EXTRAORDIção do recibo do mez 'corrente
NARIA. NO BOTAFOGO
Juntamente com a carteira- de
Identidade,
rigorosa
havendo
O presidente do C. R. Botaobservância dessas dispasiçOes.
fogo convida os membros do conOutrosim, está a dlrea_orla de- selho deliberativo a se reunirem
eidida opplicor
na pròxlcom severlda- extraordinariamente,
fo o que dispõe o art. 16 dos ma terça feira, 21 do corrente, ás
estatutos:
9 horas, afim de tratarem da se"Serão eliminados os
que: fa- guinte orde mdo dia:
a) leitura e deliberação sobre
oilitarem os seus recibos ou carteiros para dar ingresso nos de- a acta da reunião anterior;
b) eleição para o cargo vago
pendências do club a outras peana directoriá;
soas."
c) interesses geraes.
5H
Sendo esta a segunda oonvoOS NOVOS DIRECTORES |DA
o conselho deliberará oom
cação,
ASSOCIAÇÃO DE CHRONIS- I
qualquer numero dos bous memTAS DESPORTIVOS '
bros presentes.
Communlcam-nos da secretaria da A. CD.:
Rio de Janeiro, fevereiro de
1927 — Illmo. sr., tenho a satlsfaçâo de trazer aò conheciE OS TORjnento de v. ex. que em assem- O CAMPEONATO CIDADE
NEIOS DA
bléa geral ordinária, realizada em
9 do corrente, foi eleita é, em- •
A ¦ Federação para proseguir
possada a seguinte directoriá,
campeonato e os torquo deverá dirigir os destinos domingodo. o water
polo da cidade
de3ta associação durante o bien- neios
com estes jogos:
lllo de 11)27-1028. :: '"'7
— GuanabaInfantil
Torneio
Presidente, Célio Negreiros de
Barros; vice-presidente, Raul (Io ra x S. C. Fluminense, ãs 9
Carvalho; 1* secretario, Lindol- horas.
Juvenil — Guanabapho de Oliveira Ribeiro; 2° se- ra Torneio
x S. C. Fluminense, âs 9,30
cretario, Sylvio Vasques; Io theBoureiro, Othelo Ribeiro de Sou- horas.
Arbitro — dr. Flavlo Vieira.
za; 2o thesoureiro, Romeu Feital.
Commissão de Desportos TerSegunda Divisão
restres: presidente, Honorio Netto Mochado; membros Horacio
Flamengo x Gragoatá — SeRohde da Silva, Angenor Baptlsás 2 horas; Prigundos
ta Franco. Commissão de Des- meiros quadros,
quadros, ás 2,45 horas.
Portos Hipplcos: presidente, dr. Arbitro — Marino Tollntino.
Francisco Calmon;
membros,
S. C. Fluminense x InternaIberfi Goulart, Henrique de 011- cional — Segundos quadros, ás
veira. Commissão de Desportos 3,30 horas; Primeiros quadros,
Aquáticos: presidente, dr. José ás 4,15 horas. Arbitro — Orlande Oliveira Santos; membros Os- do Amondola.
mar Graça, Eduardo Motta.
Chronomotrista — José Maria
Provaleço-mo da opportunlda- Porto.
de para reiterar-lhe os meus
A Federaão será representada
protestos de particular estima e pelo sr. Gastão Ladeira, direconsideração. Lindolpho Rloelro. ctor de water polo.
1* secretario.
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0 FESTIVAL DO CASTELLO
BRANCO F. CLUB
Rcíillza-se domingo no campo
do Castello Branco F. C, na rua
General Sampaio 18 (Caju') um
festival sportivo do qual consta
' '
este prográmma:
,
1* prova, Cara-CorÒa
Fi O. x
2 toam Castello Branco, áa. 11
noras, em homenagem ao sr*. Jósé Paes Marques. Taça offerecida pelo mesmo.
SS. Prova, Sp. C. S. Christo™o x Combinado Brazilian, ' áB
12 horas 20. Em homenagem ao
sr, Antonio M. Rodrigues. Taça
otterrcifla pelo mesmo.
3' Prova, Penna de Ouro F.

que assumiu a presidência, convidando porá secretários os srs.
Carlos da Silva Costa e A.Baptista Pereira, lendo em seguida
o edital de oonvocaçáo.
Disse que ia proceder a leltura do relatório, tendo pedido porém dispensa da leitura, por Jã
estar fartamente distribuído o
ar. Nunes Tassára, o qué foi
approvado. Em seguida o Br.
Manoel Mendes Campos, membro do conselho fiscal, leu o pareoer da commissão, procedendoso depois a votação do relatório
e parecer, os quaes foram approvados por, unanimidade de
votos, abstendo-Se Votar os directores o os membros do conselho
fiscal, o que foi feito por acclamação, attendendo a um! appello
feito pelo almirante JoBê Carlos
de Carvalho. Foi então lido úm
voto de louvor âi directoriá conoebldo nós seguintes termos:
"Como está a
expirar!o mandato da actual directoriá do Jookey-CIub, é um dever indeclinavel, e desses que honram, o que
sentem todos os aooios abaixo
assignados de manifestar publicamente, como aqui manifestam,
a sua inextinguivel gratidão por
esse pugllo de associados que
não pouparam sacrifloios de nenhuma natureza pelo ongrandecimento da instituição, e aos
quaes se devêm, além da construcção do Hippodromo Brasileiro, que íõra por si sô bastante
a glorlficar qualquer directoriá,
todos os aspectos do formidável
progresso de que hoje se orgulha a nossa sociedade."
Esse voto tinha mais de uma
oentena' de assignaturas, bem
como uma proposta de agradecimento* ao sr. Mario de Azevedo
Ribeiro, que tambem foi lido na
mesma oceasião e quo era assim
redigida:
"O3 abaixo assignados,
valendo-se da presente oceasião, prestam por este melo a Mario de
Azevedo Ribeiro uma grande homenagem de gratidão, realçando
ainda uma vez, como sempre
tem feito de maneira clara e inilludivel, tudo que devemos a tão
benemérito consocio, e cujo talento, competência, dedicação e
lealdade tornaram tangível, fòrmosa e real, a idéa que a principio se afigurava um sonho:
o Hippodromo Brasileiro. As
duas propostas foram approvadas.'*
O sr. Herbert Moses enviou â
mesa uma proposta de agradecimento á imprensa nos seguintes
termos, o que mereceu approvação:
"Tendo feito
parte da commissoo de propaganda que dirigiu
os trabolhos do novo Hippodromo Brasileiro venho offerecer â
assembléa geral ordinária uma
proposta de grande louvor e
agradecimento a imprensa' braslleira, pelo multo que apoiou
aquella obra, bem como todas
as iniciativas do: Jockey-Club
durante o anno de 1926, a exempio do que fez nos anteriores."
Foram lidos propostas para
sorem considerados sócios honorarios os srs. Affonso Penna Fllho, Mario de Monteiro Machado,
professor Germain Martins, Romeu do Sá Freire, Francisco de
Sá Lesso, coronel Saturnino de
Paiva o S. Sampaio, passando-se
logo depois á leitura das seguintos propostas de benemerencia:
"A directoriá do Jookey-Clúb
encaminha á assembléa _eral
ordinária a proposta de ser concedido o titulo de benemérito ao
consocio Gervaslo Seabra a quem
deve o JockeyClüb muitos eva-'',
liosos títulos de gratidão.
,,,
A directoriá do Jockey-Cliib
julga cumprir um dever, inclulndo na lista dos sócios bênemeritos o dr. Herbert Moses, o qual
vem
â instituição'
prestando
grandes serviços, não sô. na
administração propriamente dita,
como na Imprensa em serviço
de propagando e na sua prof issão de advogado.
A directoriá do Jockey-Club
vem propor pela presente figure
no quadro dos nossos sócios benemerltos o dr. Justo R. Mendes do Moraes, que assim o merecé pelos seus grandes o inestimavèls serviços a esta sociedado, em diversas oceasiões, e especlalmente pelo vallmento dos
seus conselhos jurídicos, que
tanto hos aproveitaram no quê
diz com o Hippodromo Brasileiro, desde o accordo inicial até a
sua conclusão." '
O sr. Lima Rocha apresentou
as seguintes propostas:
"Ficar a directoriá autorizada
a*mandar confeccionar um botão para lapela,' cotó numero dé
matriculo do sócio, sem prejulzo da medalha commemorativa,
assim como quo se nomeasse
uma commissão composta dos
srs. Justo R. Mendes de Moraes, Carios de Aguiar Moreira,
Virgílio de Mello Frahco, Herbert Mobos e Ootavlo de Souza
Loão, sob a presidência do presidente do Jockey-Club para apresentar uma proposta de reforma
dos estatutos e confecção do regimento interno."
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-dl/TIMA CREAÇÃO
Foíma "CHARIiESTON"—
Çom entre sola de borracho e
flvefon zebra. Marron, vermelho, Sfeto e verniz.

48,15000

Modelo CHARLESTON pá.
ra o verão, em superior camurça branca e guarnlções de
peWca envernizada, com riveron zebra; de 36 a 44.

48$000
VIS lB____5___>v^"

___¦

¦^Bg5sg§l|l|s_5F

Modelo CHARLESTON para o verão, em: superior camurça branca e guarnlções de
pelllca envernizada, com riveron zebra; de 36 a 44.

4S,1>000

Modeio GENE TUNKEr, de
Sapato em
nossa creação.
chromo preto on marron,salto
prateleira, com ontre-sola de
borracha ¦ e riveron—— de 36.
a 44y. •

48$000
V^i-__i?g^^^^j_^^^V

Modelo CHARLESTOX, cm
chromo francez, artigo garantido, preto, amnrello, marron
ou verniz — de 34 a 44,

3S$000
COMPREM CAROU,
NilO
"VISITEM
AS NOSSAS
¦EXPOSIÇÕES.

Feio Correio mais 2$O0O.
(Vale Postal)
(16487*)
^ i»> m»

Os actos de hontem do ministro da Justiça

O ministro da Justiça, por actos
de hontem; nomeou: Nieclo Tolenüno da Costa para exercer interinamente as funeções de amanuense do Instituto Nacional de
Musica, durante o Impedimento
do effectivo Zaul Ferreira.
1
Transferiu, a pedido,; o bachar.el Roberto de Lyra Tavares do
ligar de oitavo para o de quarto promotor adjunto da • Justiça local do Districto Federal
e concedeu dois mezes de licenVARIAS NOTICIAS
ça, em prorogação, para tratamento de saude, a Lúcio Maamachado, soldado do Corpo de BomComo antecipámos, parte
nha. para a Europa, em viagem beiros do Districto Federal.
de recreio, o dr. Llnnou de Paula Machado, que vae acompanhado do sua familia. O presidente
do Jockey-Club, hontem reeleito,
se demorará no estrangeiro por
tres mezes, .
—:— Hoje, ás 9 1|2 horas, na
egreja da Candelária, será rezaBUICK, DODGE,
da a ipissa de 7o dia do falleSTUD, OAKIüiND, QCC
cimento .da senhorita Sylvia
etc. . . . . .... y3V
men
Bahia Tinoco, filha do turf
FORD, TTPO 1926. J/jC
e proprietário sr. Antonio Tinoco o sobrinha de outro estimado
CHEVROLET, TT- fiCJfi
turfman sr. Eduardo Bahia."""P
PO 926
CAPAS PARA OAÇ
W?
.....
PNEUS.".
GARAGE

Casa Leonardos
Iniciamos

a

venda

com

DESCONTO REAL DE 10°l0
sobre todóB os preços marcados
NOTE-SE — Não houve remaroação de

COOPERATIVA

Itargo do Machado, 27

Rua* do Ouvidor, 137

Crystaes, Porcelana e Faianças.

preços.
(18497)

A venda do leite no Caes Imprensado entre èm bondes,
teve a clavicula esquerda
do Porto
O sr. Raymundo Silva, umhofracturada
luta o dia ine
mem

que
pobre
teiro para sustento de sua familio, no Reolengo, velo a esta redoeção onde se queixou do seguinte:Todos os dias, ao sair do trabalho — trabalha na eBtiva —vae
ao frigorífico do Caes do Porto,
onde adquire dois litros e meio
de leite, para pessoa que se acha
doente em sua oasa. Ã razão de
700 reis o litro, deveria elle pagar 1.750 reis. Mas não é assim
é, como o vasilhame que tem não
dá maior capacidade, paga mesmo os 1800 reis que exige o vendodor. Hontem, farto de perder
cada "* dia 50 reis que lhe fazem
(alta, ponderpu a conveniência de
ser tomado nota, no sentido de
descontar, no dia seguinte, almportancia que paga a mais. Tanto baatóu pára que o vendedor
Carlos Bruoe se exaltasse, chamasse o guarda do portão, obrigasse a despejar novamente o
leite que jâ estava na lata e brigando, moB(randp valentia não
vendesse mols, acerescentando
,ser excusado tornar lâ, que elle
nqnca mais venderia.
Aborrecido com o facto e na
necessidade de levar o alimento a seu doente, veio, então, 'ao
A ASSEMBLE'A DE HONTEM "Correio da' Manhã" pedir, diriglssemos a queixa a quem de dl. NO JOCKEY-CLUB
rèito.
Foi nomeada uma commissão
Quem quer fornecer á Inspepara redigir novos estatutos
'.'
ctoria de Portos?
Realizou-se hontem. a annunciada assembléa geral do JockeyAfim do ser publicado no DiaClub. Aberta a sessão pelo Br.
Linneu de Paula Machado, se- rio Official, a Inspectoria de
cretariado pelos srs. Álvaro de Portos, enviou á Imprensa NaSouza Macedo e Virgílio de Mello cional o edital de concorrência
Franco, o Br. Lima Rocha, pro- publica para o fornecimento de
poz quo a assembléa acclamas- materiaes de expediente á ádmidirigir os seus trabalhos nlstração Central, durante o corse para"Fernando
de Magalhães rente anno.
o sr.

TURF

O sr. Nunes Tassára ohnmou
a attenção da assembléa para o
facto do sr. Linneu de Paula
Machado ter emprestado ao club
perto.de-3.000 contos de réis sem
garantia alguém e propoz que
a assembléa autorizasse a nova
directoriá-a offereoer a esse consócio uma garantia jurídica é
commeroiai. O sr. Llnnéu de
Paula
Machado,
agradecendo
esta proposta,
declarou' abria
mão da garantia porque ao fazer
isso tinha procurado contribuir
de alguma fôrma' para o engrandecimento do Jockey-Club. julgando-se amplamente garantido
com as numerosas manifestações
de carinho que tinha recebido
em diversas oceasiões pela quasi
unanimidade de seus consocios.1
Antes de proceder-se a,- eleição,
o sr-.- Herbert Moses leu a seguinte proposta a qual foi ap-...-• . . - ... .
provada:
"Os. abaixo assignados, conslderando que casos excepcionaes
comportam, e multas vezes reclamam, soluções da mesma.natureza, propõem1 a esta assembléa geral ordinária que, ao envés de se proceder a reeleição
de Linneu de Paula Machado,
nosso presidente de honra e benemcrlto, se acclame o seu nome,
como mandam os seus incomparavels e incessantes serviços, e
como a Inspira a circumstancia
de jâ haverem sido, a bem dizer,
esgotadas, todas as manifestações que em seu louvor a justiça
e a gratidão nos tem dlctado."
Foi a seguir eleita a seguinte
directoriá:
Directoriá — Presidente, dr.
Linneu de Paula Machado; vicepresidente, dr. Fernando de Magalhães; Io secretario, dr. Adhemar de Faria; 2o secretario, dr.
Rodrigo Octavio Filho; Io thesoureiro, dr. Oswaldo dos Santos
Jacintho; 2o thesoureiro, ffcamiro
Gomes Pedrosa, 1° director da
sede, dr. João Borges Filho; 2°
director da sede, dr. Antônio Cávalcanti d'Albuquerque; director
do pirado, João Teixeira Soares
Filho; director do stud-book, dr.
Octavio de Paula Pessoa Rodrigues.
Commissão de corridos — Dr.
Ricardo Xavier da Silveira, dr.
José Thompson Motta e João Fedro de Carvalho Vieira.
Conselho fiscal — Dr. Manoel
José de
Mendes Campos, dr.
Souza Lima Rocha, Stanley E.
Hime,
Joaquim
Supplentes — Dr.
Pedro Salgado Filho, José Domlngues Machado e dr. Abelardo Saraiva da Cunha Lobo.
Conselho consultivo — Douto"de
res Alberto de Faria, Afranio
Rangel
Justo
Mello Franco,
Mendes de Moraes, Carlos de
Aguiar Moreira, Levl. Carneiro,
Octavio de Souza Leão e Antonio Joaquim Peixoto de Castro
*'
Junlor.
Conselho especial —- Antenor
Mayrink Veiga, Carlos Mendes
Campos, Ricordo RatttoB, dr. AuguBto de Souza Brandão, Zozimo
Barroso do Amaral, dr. Manoel
Venonclo Compôs do Poz. dr.
Raymundo Ottoni de Castro
Maya, João Ferreira dos Santos,
dr. Alfredo Thomé Torres e Manoel Gusmão.
O sr. Herbert Moses, agradecendo a homenagem que lhe
acabava de sor prestada, disse
que antes de tudo queria agradecer a generosidade da* assembléá concédehdo-lho o''titulo de
soelo benemérito honra a que
nunca aspirou, tornando-o escravo da Instituição _mais do que
nunca. Pensava não errar ainda que nã,o tivesse delegação
expressa"para esso fim, dizendo
que interpretava o sentimento
do todos os consocios, cohsignando que o Jockey-Club se sonte
muito féllz deante da cuidadosa
e feliz escolha da directoriá do
Jockey-Club que acabava de ser
eleito. Tinha a certeza absoluta
de que a nova directoriá, presidida pelo sr. Linneu de Paula
Machado, por tantos .e tão nubenemerltoB,
títulos
merosos
tudo fará polo engrandecimento
do Joòkey-Club que differentes
governos -têm ' considerado uma
verdadeira instituição nacional,
o que por isto merecerá o apoio
de todos os consocios, já que
dentre elles se poderia, é certo,
ter escolhido directoriá egual,
porém nunca melhor.
A nova directoriá entrou logo
em exercido.

O conduetor da Light Silverio
Toro PassoB, hontem, na rua
Marechal Fioriano, foi imprensado por dois bondes, soffrendo
fractura da clavicula esquerda,
além de escoriações generalizadás.
Apôs os soecorros recebidos
na Assistência, Silverio foi' intornado no. Hospital dos Inglezes.

Segunda época de exames nas
escolas normaes flumi-'
nenses

Tel. B. M. 3813
EDUARDO SOHNABI-.
(162-2.

0 62° Sorteio das apólices
da Sul America
Realizou-se ante-hontem, conforme estava marcado, o 62" sorteio das apólices de dez contos
de reis da Companhia de Seguros
de Vida Sul America.
O acto que teve grande concorrencia effeotuou-se na agenoia Metropolitana, â. Avenida
Rio Branco n. .67, sendo presidido pelo sr. Xavier - Pinheiro,
por parte da. imprensa.
A Companhia Sul America,
que* é justamente considerada
como uma das mala sólidas-no
Brasil, bem demo_Btra"co messes
sorteios o seu progresso de 30
annos de existência.

RUA DOS OURIVES 75

HOJE - 255:0OO$Ó00

BILHEES DA CAPITAL FEDERAL
SEM CAMBIO
(16539!
^ »m* 0m
O secretario do Interior e Justiça do Estado do Rio permittiu,
uma segunda época de exames Reuniu-se hontem o professonas escolas normaes do Estado e
rado da municipalidade .
equiparadas, desde que as provas
estejam concluídas até o dia 8
Cesarlq
de março proximo. %
A convite do dr.'
Aívlm, inspector do 9o districto escolar, que comprehende
Transferencia de livro
todo o districto dé Engenho Novo,
reúnlu-BO hontem, na Escola Rade registro
nilz Galvão, todo o professorado
O ministro da Fazenda appro- diurno e nocturno, que tratou não
vou o acto do director da Re- sô de assumptos que se prendem
abertura, das escolas
cebedorla do Districto Federal, a próxima "como
bem das medidas
transferencia soli- primarias,
permlttlndo a "Mactílne
Cpstons preliminares para o serviço do recitada pela
Ltd" do seu livro de registo de cefiseamentó escolar, cujo. exito
contas assignadas "serie c", da depende dá propaganda e ailxlllo
secção "Bello Horizonte" para a do professorado. .
Foram designados para auxlfilial que pretende abrir nesta
. Ilar naquelle districto os trabacapital.
lhos da commissão-central de saneatnento, os professores NobreAmostras de preparados
ga da Cunha, Manoel Duarte,.SeFigueiredo, Thereza
JUlen & Hamkrys bastlana
Róis, Lucilia Peixoto e .Alzira
Ban»,
W.
Amol.
repream. tDo »r.
Saldanha da.Gama. .
tante nesta capita! de Allen Sc HenAssistiu á reunião p professor
burys Ltd. dc Londres, recebemos-ai*
que dirige os tragumas amostras- c folhetos dos prena- Suda-Menucci,
balhos
de recenseamento.:
xados daaiwdle fibrkaato

CENTRAL DO BRASIL
Os trabalhos referentes á reforma
da "fare" e cobertiira'*de D. Pedro
II, est-o adeantadissimos. B* pansamento da directoriá raier uma reforma geral na estaçío inicial, alim
de regulitúar o ^serviço de . dçsembarqnc de passageiros e especialmcnte o agasalho dos mesmos, visto que
a cobertura estava em estado de pessuni. conservação ¦ ¦ .'
.Foram concedidas as seguintes
licenças: de um anno, no official operario da Locomoçló, JoSq Francisco
do Nascimento; de seis meies ao
conduetor:de trem de 3*. classe,. Oce ao* escretavlo julio de Medeiros
vente Celeste Pereira -Coelho de Souna; de tres meies á escrevente da 2t.
Vieira Serro e de
dívisío, Zuleica
'17 dias,
um mer fe
' aò. guarda-ebaves,
Hebrmino Benuto. '
De accordo'cora o parecer; do
trafego íoi indeferido o. requerimento
de Jo&o de SoUia Vai, ex-praticante
de conduetor de trem da aa. divisão,
petjindo reifisio do professo que deu
causa á sua demissão.
Ko requerimento era que o enBenjamim Jacob, intendente
estrada, pedra o canccllamcnto da
rheiro
suspensão que lhe foi imposta, o ministro da viação exarou o. seguinte
despacho: "Indeferido, A decisão que,
após o. processo- regular, comminou
ao requerente a petia cujo Cancellamento é ora requerida, não pode ser
-invalida por simples allegando, senão
por uma .revisão do _ processo em que
se evidencie a injustiça do acto a rc*
formar-se, -principalmente ttjafiaiulo-qe
de um despacho confirmado em g^áo
de recurso.1 A equidade, que se invoca e que tem'- applicação restrissima,
não comprehende a faculdade dc annular arbitrariamente «ctos- administrativos perfeitos e acabados." / .
Falleceu o ajudante de guardalivros da j". divisãp, Álvaro Torres
de Oliveira, que foi sepultado hontem,
no cemitério do Caju1. Álvaro Torres, entrou para o serviço da estrada
em 14 dc, maio de 1889, no logar de
Contava
praticante extranumerario.
até hontem, 13.535 dias de serviço
na nossa principal via férrea:
_ A estação D. Fedrò II, fornecen hontem, por conta dòs> diversos
ministérios e outras . repartições pu*
-licas, tt pessagens no valor total
' do _.787*)ooo.
A chefia do movimento mandou
Imprimir os horários do carnaval. Nos
referidos horários foram fetias modifl*
cações afim de attender ao serviço geral do trafego.
Conforme antecipamos, nas officinas do Engenho de Dentro, estão
quasi concluídas as reparações de locomotivas e carros qüe vão constituir
composições, para augmento de trens.
Este importante trabalho esta a cargo do dr. Álvaro Rohe, auxiliado pelo
ajudante Peregrino.
—. Despachos do chefe do trafego;
dr. Delamare São Paulo:
Luiz Pinto de Miranda. Sebastião
Domingues Coelho, Antonio Campos,
Mario Teixeira de' Almeida,' Francisco RodrÍ_rucs de Alencar, Carlos dos'
Santos Ferreira, Francisco Roberto
das Neves Galvão e Jaymc de Arau.
Compareçam á 2*. sejo Barbosa
çcão do trafego.
Porphyrio Galdino do Nascimento
—1 Compareça á chefia do'movimento.
JoSo Ferreira da Silva e Djalma
Cícero de Miranda — Não ha vaga.
Despachos da directoriá.
. Arthur Jocomo de Lima, pedindo
licença
r— Concedo um'mez, com' or*
denado; José Alves da Cruz, Hygino
José, Antônio dos Santos Sobrinho,
José Vieira Goulart, Augusto Tellciano, idem idem — Idem idem, com
_|3 da diária; Francisco Victor, peflnido despacho de ao kilos de pães,
diariamente; para n estação de Affonso Arinos _ Deferido';
J. A. Sardinha,.- Suces.,' Floriano * Pinto da Fonscca. - Caetana Prudência França, pedindo certidüo — Certifique-se,; Barnabé dc Carvalhaes Pinheiío Netto,
•trdindo restituição de documentos —
Sim, mediante recibo; Jesuina Ferrotra da Silva, pedindo .collocaçío r—
Não ha xaf|a; , Teixeira Bastos &
Cia., pedindo restituição de excesso
de frete — Restitua-se a importância
de i$9<>o, de àccardoi cora o parecer
da- contadoria; João ie Paula Santos, idem idem — Restituam-sc as
importâncias de 399$6oo e 365-400,
conforme o parecer da contadoria;
Lourenço, Costa /, Cia, idem idem
Restitua-se a importância de,..,
38S000, conforme 0 parecer da contadoria; Machado Kawall & Cia.,
idem idem —; Idem a importância de
io$aoo, conforme o parecer da contadoria;_ Mascarenhas, Campos s. Cia.,
idem idem
Idem á importância. de
45$40o, de accordo com o parecer da
contaloria; Galipe w Cia., idem idem
Idem a importância de .-i!$t)oo,.
de accordo cóm o parecer da contadaria;.Eduardo*Araujo-*&rCia., ideih,
idem — Rcstituam-se as importâncias
de it>4$ooo, ,|6$9oo e I2.$fioo, conforme o parecer da contadoria; Casimiro. Pinto & Cia., idem idetn rIdem as importâncias de :i$6oo c
áo$8oo, de accordo com o parecer da
contadoria; Cia.
Guanabara, idem
idem — Idem as importâncias de...
68$5oo, 42*900, t$ioo, <J3$aoo, ....
99?ooo, 7Í600, 11 $400 e 47$soo, conforme o parecer da contadoria; Antomo Sallatii, idem idem —, Restituase a importância de solftoo, conforme
o parecer-da contadoria; José Pcluffe, Cia. Guanabara, Eleuterio Machado, .idem idem —.Indeferido, tendo cm vista o parecer da.contadoria;
Joaijuim Moraes, Ciai de Seguros Integndade, pedindo iridemnisação Idem,
tendo em vista o art. 135, letrab), do
Regulamento de Transportes, então
tm vigor; Edwárd Ashworth ft Cia.,
J. Ribeiro, idem idem ... Idem, tendo
em vista o art. 168, letrad), do Regulamento de Transportes, então em
vigor; José: de Ctrvaiho Marques,
idem idem — Págue-se 1a quantia
de 5:o5o$ooo, por conta da Agencia
Universal, que deverá ser intimada
a* entrar' immediatamente com a importancia em c.-.«.-,i para os cofres da
estrada; Raul Prado; pedindo restituiçao. de documentos; Grassi & Cia.,
pedindo 2". via de despacho; Vicente Ferreira da Paixão Filho, pedindo coUocação; Jesé Albino, pedindo
devolução de uma caderneta de reíervista; Leonides Marques de Souza Borges,, pedindo pagamento —
Compareçam n secretaria.
Compare.
Ç5m[.4.8e£retaria °9 srsc»ftano, S|A Casa de Saude e J°!<
Maternidade dr. Pedro Ernesto, ¦ José Soares
.obrinno e Almeida & Gomes; Antonio Olyntho Ribeiro, pedindo proro.
gação dc prazo — Concedo a prorogação pedida, tendo cm vista os motivos alleçado», ficando entendido que
si o serviço nãp fór iniciado regularmente dentro' do prazo concedido ficará de ntihhum effeito o ajuste em
causa.
— Requerimentos despachados pela
sub-directoria da 4". divisão:
Antônio Lopes e Américo da Sil..linfcjs,
restituição deya
documentos _, ped!ndo
Restltuam-se, mediante
recibo.
Augusto Pedrosa, Raymundo Pel.xoto, Emílio Chagas Lisboa. Humberto Pereira Dias, Caetano Pimenta,
Benedicto Machado de Lima
Eduardo Francisco Pereira, pedindo e transferencia — Não convém.
Evaristo Furtado Arripio, pedindo
readmissão — Aguarde'. opportunidade,
lioriano Bahia, Olyntho Coelho,
Joaquim Gomes de Oliveira, Georg
Glauser e Bemvlndo Gadelha de Sons
za, pedindo licença —
a
ausência do serviço, pelo Permitto
citado, sem vencimentos. tempo soliAlberçio Barbosa e Arthur
da Cunha, pedindo* permuta Duarte
Autonzo a permuta.
Carlos Ellena, pedindo férias —
Concede-, nos termos da informação.
Bento Francisco da Silva Domingos &mtinho de Oliveira, Continentino Muniz e Severino José Ferreira,
pedindo passo para aeus filhos' —
Concedo.
Jorje Pereira Dias,
transferencia _ Indeferido, á pedindo
vista das informações.',
Sebastião Thomé da Siiyo, pedindo
lenas — Prove o oue
alleo-a.
que allega.

lifi Ilil
GARCIA. DASILVA & Ci'.
Rna do Rosário a. 116
(Eili ficio da Cia. Ssgreu)
SAQUES «obre PORTÜ-'
GAL, HESPANHA, otc.,
aos melhores câmbios.
Letras entregues immediatamente
Correspondentes em Portugal:'& Banco Lisboa
Açores,

Hespanha: Banco Hispano
Americano
fí«I46)

Uma exoneração e
nomeações na Marinha
O ministro da Marinha, por
actos de hontem, exonerou Franolsco da Silva Nunes, de auxiliar
do ensino da Escola de Aprendizes Marinhei-os do Estado do
Pará, e nomeou o capitSo tenente Edgard Paula Oliveira para
delegado da Capitania dos Portos da Capital Federal, e o 2° tenente pharmaceutico. Luiz Carlos Meirantíj .para servir no Laboratorlo de Analyses Chimicas do
Hospital, da,:.Marinha,; cumulatlr
vamente.com as funcçáes de instruetor do Curso do Enfermeiros.

SOB A DIRECÇÃO DE UM
PERITO AMERICANO
Uma nova agencia de publioidade no Rio
Acaba de installar uma agencia de
publicidade nesta capital o sr. FltiGibhon, antigo director dc publicidade
do "New Vork American,", do "New
York Sun", do "Ewcning Telegraph",
do "Ewcning Sun"; de, "I,a Nacion"
de Buenos Aires e, recentemente, tto
O JORNAL. '¦
O cr. Fitz-Gibbon é um perito íntérnacional de publicidade, talvez o dc
maior tirocinio cm todo o mundo, bavendo estreado com o famoso Lord

Nem o porte gentil e gracioso da dama
Nem o gosto e a finara do cavalheiro

se revelam através da phantasia e da mascara
senão quando estão nsando o lança perfume

RODO METALLIC 0
_____ra_^^^^^^__>-^^____l -:\
_____hsSÍ- ?to1_____

Se ''pelo dedo se conhece o gigante"
pelo

RODO METALLIC0
se adivinha a mão delicada que o
apresenta!

h__M-

'

JIBfflfflfia

No esfusiante delírio das testas do
Momo

RODO METALLIC0
culminará sempre em com mo didade e elegância
Fitz Gibbon

O sr.

Northchiffe, no "Daily Mail", ie Londres, e, por algum tempo, cuidou dos
interesses desse jornal em Paris.
A -relação dos grandes diários de
cuja publicidade foi director, dá i a
idéa clara de sua ¦ brilhante carreira
cm Nova York. 'Sua- reputação fei
com que o sr. Jorge Mitre, de "La
Nacion", o grande diário de Buenos
Aires, lhe fiicssc lucrativa offerta
para tomar. conta da .publicidade do
'importante
órgão .portenho c reorganizàr-llie á serviço dc propaganda.' •
Nos dezoito mezes de permanência
em Buenos Aires,- o sr. Pitz-Gibbon
fundou um club dc publicidade. Acredita elle na efficiencia da .propaganda
para apressar o desenvolvimento das
activiilatlcs humanas, a divulgação intelHgente e -a criação mais -rápida dn
prosperidade, assim como, para o mun»
do inteiro, hum nível, de vida mai?
elevado — o que, em grande parte,
já se realizou nos Estados Unidos.
A' grande e mui experimentada habilidade ' na propaganda internacional,
alua o sr. _?itz-Gibbon irreprimível enthusiasmo, devendo felicitar-nos pelo
facto dc Shaver decidido fixar-se definitivamente entre nós — "victimado",
como clle próprio ¦ diz, pelas bellezas
do Rio, onde pretendia apenas fazer,
curta vilégiatura,'masque.de tal modo
fixar-se de
o, .captivou que deliberou**
'
véz.
>
x
Um dos o-amos de'.negocio que, no
Brasil, -precisam de muito' aperfeiçoamento é justamente a* publicidade do
inaugura, com a ileno,
serviço quc se "PnbÜcidade
Internacíominrição de
—
nai"
do qual o sr. Fitz-Gibbon &
unico director e .proprietário — e que
já tém proporcionado ao Rip, nos seus
annuncios_ originaes e. feitos no .molde
dos americanos, occqsiáo dè ver uma
publicidade perfeita, tanto, assim que,
muitas das ,nossá_r mais importantes-cai
sas e companhias já lhe têm .entregue
as suas propagandas.
O sr. Fitz-Gibbon ji fez uma pro.
paganda para os Hotéis Palace, na
America do' Norte, cujos effeitos se
fazem sentir aqui no Rio .pela Jitc;
sença de maior numero de americanos,
nos mezes de-janeiro è parte de fe.
vereiro, deste.anno, do que .em'outro
qualquer anno anterior.
A nova agencia tem sede a Avenida
Rio Branco n.' az, i° andar.
06534)
*¦

Quer comm.rciar a bordo
dos navios
No requerimento em quo Luiz
Antonio Alvarenga pedia licenqa
para ingresso a bordo! _ para fins
de. commercio, ò ministro da Fazenda, de acordo com o parecer
da Directoriá da Receita, resolveu qué o Interessado deve dirigir-se â Alfandé_a de Santos ou
de outra cidade, onde pretenda
exercer o commercio a' que allú
de em suà petição, a* bordo dos
navios ancorados nos respectivos
portos.

Revolução ? n
Estala novamente á

PRAÇA DA REPUBUCA, 86

Casa Campista
COM

a Venda de 25.000
Pegas de Morim Estrangeiro e outras tantas Nacional.
Os typos Estrangeiros
adquiridos ao cambio
de 7 1|2 é os nacionaes
em novembro e d.zetnbro pelos preços mais
baixos nestes 6 annos
passados.

Antes de comprar estes artigos verifiquem
os preços da

Casa Campista
PRAÇA DA REPUBLICA, 86
ESQUINA DE SENHOR
DOS PASSOS
.

Preços
fixos
e marcados
'
*
¦

.

¦¦ ¦

(16625)

Agentes fiscaes removidos
O ministro da Fazenda removeu p' agente fiscal dò,'imposto
de consumo no interior do. Estado do Amazonas, Arthur Leal
Nabuco do Araujo Flího, para
Idêntico logar*no Estado do Pafii; o agehto fiscal do Imposto
de consumo no interior do Estado do Rio Grande do Sul, Gustavo Linhares Benthemmuller,
para idêntico logar no interior
do Estado do ^.mazpnas; o agente fiscal do imposto de consumo
no interior ão Estado do Para,
Emílio Alves Ribeiro, para identico logar no interior do Estado
do Rio Grande do Sul.,
Por acto do mesmo ministro
foi incluído no quadro dos agenteà fiscaes do Districto Federal
o agente fiscal extra-quadro Paulo .de Oliveira Roxo... , ,,'..

''Folha

da Manhã"'
"Folha
e
áa Noite"

Diários independente, de grande circulação, na capital é no
Interior de S. Paulo.
Para asignaturas e publicações, dirigir-se â succursal, largo
da Carioca n. 13, primeiro andar,
das 2 âs B horas da tarde.
(6773)

'Aposentação de um fiscal
da Limpeza Publica
'
Foi hontem aposentado,- nos
termos do decreto n. 8.151, de 11
de outubro de 1926, o. fiscal da
Superintendência da Limpeza Publica. Francisco Ribeiro Chaves,

De odor finíssimo, inquebrável, inofíensivo á vista e á pelle

RODO METALLICO
será o companheiro distineto dos
cavalheiros e . damas na alegria que
nos reserva o

CARVAVAL de 1927
(i7W>

ARTIGOS SANITÁRIOS

de ferro esmaltado '
marca "Seleta"
na FUNDIÇÃO INDÍGENA
* *m* t*

(17256)

Reuniu-se a congregação da
Escola Quinze de Novembro

Nomeações nos Telègraphos
Pelo director geral do Telegraphos foram nomeados telegraphlstas de 5* classe os seguintes
auxiliares de estação: por antiguidade — Celina Cândida de
Oliveira, Pedro Estanislau da
Silva Medeiros, Esther Raupper
de Souza, Lauro Umbelino de
Brito, Odette Costa, Ary Leite,
Adelaide da Costa Brandão, Maria de Lourdes Gouvêa, Evangelina do Oliveira Alves, Carmellta Soares Pereira, Maria de An»
drade, Frederico Storry Perdigão, Adella Borges do Espirito
Santo, Jovina Telles Velloso, Carlos Gil Braz do Cerqueira, Carolina de Almeida Reis, Toll de
Queiroz Guerreiro, Manoel Farlá,
Odilon Pio Gonçalves, Edgardr
Chaves Martins, Julio Romão Nllo, Gentil Nesi Barboza, Fernando Lopes Silva "Wladlmir
Sobrinho, Manoel
Sobreira Filho,
Emmanuel Mattos Alvares Costa, Faus
to Raplzzardl dos Santos, Julio
Brandão de Albuquerque, João
de Deus Ferreira Barcellos. Por
merecimento — Francisco Penna
de Queiroz, Lydla Nogueira, Fernando Luiz da Silva, Antônio
"Waldir
Rodrigues Aleoforado,
Villar de Mello,, Ornar Fernandes
de Oliveira,; Míltçn. Armont, Sa!lustlano Cachou*'Netto, Annibal
Madeira, Flavlo da Luz Ribeiro,
Cícero Nunes Bandeira, Trajano
da Costa Martins, Elvira Felicia
da Costa, José Silveira, Arthur
da Motta Trigueiro, Octavio da
Silva Souza, Affonso Alves da, '
Silva, Manoel de Oliveira Guimarães, Vicente Ferreira da Silva,
Raul Chrlstlano Barreto, Mirosem Fernandes da Cunha Llmá,
Gervaslo Guimarães Godin, Claudio Carneiro Botelho, Nelson Seixas Cadela, Ezequlel Martins da
Silva, Taury Ramos, Maria da
Gloria Toledo Salles, José de
Aular Junlor, Hermogenes Baptista Mello Brandão, Santina
Dalsecco, Sebastião do Amaral
Barcellos, Duarte Cyrillo Leal,
Ignez de Noronha Vieira, Aurinp
Goulart da Rosa, Grunwald Joaquim Torres Rosa, Donatillo Vargas, Nathaniel Nunes Pires, Gertrudes Pelo Mulier, José Joaquim
Bittencourt Murlcy, Alberto Pereira Jorge Filho, João Gonçalves, Werton Ribeiro Rosa, Umberto Natali, Hilda Teixeira, Arlindo Rolland, José de Moura,
José Guimarães, Áurea Augusta
Gonçalves, Raymundo Xavier de
Lima Filho, Caio Castello Branco de Souza, Maria Brandão de
Albuquerque, Jolsael Salgado o
Aquino, Joaquim Gomes das Neves e Olavo Ribeiro da Silva.

Sob a presidência do sr. Lemos
Britto, reáHzou-sè hontem a primeira reunião déstè anno da
congregação da Escola Quinze
do Novembro, inaugurando as
installações que pertenceram a'
COrte de Appellação, e que, a pedido do mesmo direotor e de accordo com o ministro do Interior
foram doadas a esse estabelecimento pelo desembargador Ataulpho de Paiva.
O director dlssertou longamente sobre a organização do ensino
da Escola, dizendo que, tendo
dado á mesma quatro, salas modernas para classes, e estando
om véspera de preparar mais
duas, era tempo de cogitar da
organização definitiva do ensino,
que, no. estabelecimento, visa
apenas dar
os conhecimentos
fundamentaes aos menores que
vêm em busca de uma profissão,
mas ministrar esses conhecimentos de modo etficlente. Proseguindo declarou o sr. Lemos
Britto que ficara muito satisfeito com o que ja se havia conseguido em 1926, apezar dos atropelos de tantas obras. Agora,
porém, disposto como estava â
fornecer o material escolar necessario ás classes, a despeito de
dispor para esse material e para
livros destinados a 400 menores,
da Insignificante
quantia de
1:000$000, appellava para os profeSsores no sentido de fazerem
as suas suggestões, certo de que
ellas seriam acatadas, e devendo
a suppressão quo fizera om 1926,
dos cursos especiaes, ter a única
explicação que comportava, isto
ê,_a resultante da necessidade do
não distrair para cursos quasi
Sèm alumnos cinco dos professores da reduzida congregação do
estabeléoimento.
O sr. Lemos Britto disse mais
que, além de outras providencias
tomadas para a efficiencia do
ensino, havia resolvido cumprir
o dispositivo regulamentar que
manda os professores organizar
sessSes literárias o artísticas, e
que, papa facilitar a missão dos
professores havia conseguido do
ministro da Justiça autorização
para contratar uma professora* a
quem seriam entregues os edumlamammaaaimmammm
aandos de menor edade;
Com essas providencias, conoluiu, tinha certeza de que om
V. Ex. procure a
1927 nos poderíamos
rêgosijar
ALFAIATARIA o
dos resuitadoB do ensino na EsCHAPELARIA SANTOS
cola Quinze.ne Novembro.
MARECHAL FLORIANO,
Usaram da palavra numerosos
n. 235 — Casa de 1" ordem
professores, sendo approvadas as
LINHO — S. 120
propostas dos professores Luiz
terno desde . . 200J0OO
Costa o Leonldas Perdigão, no
PANAMÁ terno
sentido de serem designadas duas
desde . ; '. . 1B0Ç00O
commissões, uma para rever o
P A L M-B E ACH,
prográmma do ensino, outra para
terno desde . . 120?000
de . a de março em deante exaEspecialidade om roupas
minar todos os menores de modo
sob
medida — Grande em\r
a se poder fazer umà classificação mais-perfeita destes o sua
porio de roupas feitas
para
(16543)
todo gosto.
melhor distribuição pelas varias
series ou classes, i
Em seguida 6. reunião, os .professores visitaram as obras de
remodelação dos dormitórios da Um ex-investigador que esta
Esoola, mostrando-se' todos sasendo procurado pela
tlsfeitos com os novos melhoramentos que o sr. Lemos Britto
doolarou ficariam a dever"Washlnpolicia
& boa
vontade do presidente
Em virtude de faltas graves
gton Luis.
apuradas em inquéritos, foi ha
poucos dias demittido da policia o Investigador Antônio Ribas Pontes.
Entretanto,
esse
indivíduo
EXPOSIÇÃO
continua "bancando" autoridaPERMANENTE de em diversos pontos da zona
suburbana, ameaçando de priDOS AFAMADOS
ignoram a sua sisão os
LUSTRES da BOHEMIA tuaão. que
A ultima bravata do ex-lnna
vestlgador foi etfectuada hontem, tarde da noite, èm Inhaúma, onde fez diversos dispiros,
facto quo provocou. protestos
Gonçalves Dias, 40
os
dos moradores do logar,
quaes, por telephone, pediram
Telep. Central - 2209.
a polícia local os providencias
. rs_BB_____________________g>y
se tornavam necessários.
¦ (1609C9 que
. .
. Não satisfeito com esse prom *mt m»
Ribas
resolveu
cedimento,
caixeiro de botePraças do Exercito julgadas á "prender" o Fernandes,
residenquim José
te ã rua José dos Reis numero
revelia por crime de
sô
155. O motivo da prisão,
aquella "autoridade" sabia... O
deserção
rapaz foi entregue ao posto po-,
de- ondo foi
Na sede das Auditorias de Guer- iicial de Inhaúma, delegacia
do .
ra reuniu-se hontem o conselho removido para a
de serextraordinário de Justiça militar, 19" districto. Alt estava
que,
sob'''a presidência do cel. Manoel viço o commissario Napoll,
o "detido",
Bourgard de Castro e Silva, ali depois de interrogar
ns
qualidades
e
reconhecendo
presentes o auditor dr. Edgard
Fernandes
Berredó Leal, o promotor dr. do policial, mnndou
Fernando Moreira Guimarães e em paz e abriu inquerito a res,
o advogado dr. Humberto Guer- peito.
reiro
de Castro.
'Submettidos
a julgamento, por A Marinha prestará toda a ascrlmô de deserção, e â revelia as
praças de pret José Alfredo Leisistencia possivel ao vôo
te Aíraujo, Amaro JoBê Ferreira,
Pedro Martins da Silva e João
trauscontínental americano
Evangelista dos Santos, o> conseRespondendo a um officio do
lho resolveu condemnar o primeiro' dos aceusados a seis me- Ministério do Exterior," o minisaszes de prisão com trabalho, gráo tro da Marinha informou que
mínimo do artigo 117 do Código sistira com especial prazer o vOo
Penal Militar; annular os proces- tranBContinentnl americano, prosos movidos contra o segundo e jectado pelo tenente-coronel Beterceiro aceusados, por ter ha- riso, director da Escola de Aviavido nullidade de praça dos mes- ção do Uruguay, o.que provldenmos e addiar o julgamento do ul- ciará, no sentido de ser prestada
timo réo para aguardar informa- pela Marinha toda a assistençja
possível Dará o bom exito do ,
çòes requeridas pela defesa.

CALORIH

CASA

BOHEMIA
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Lavoura e Criagão

«

Notas destinadas á divul~
gação de assumptos de
utilidade pra _ Ica para os
agricultores e criadores
W-V-Mse qúe reclamam maior
.-^rotineiras
'-.
attenção 'Jfc,
Attída sobre a cultura da^pias-' l,.. áteHBB-lcnidados a mais poswm no listado da Bahia, .o.drr *t!ô_r mel&orar-em multo o vaQregwrio Bondar tratando 'dos lor>>__and_ftéiito da nossa cera.
inimigos o moléstias dessawplan** . ASípurificáção da cera, sobreta assim se manifesta: .**".. .'ij. •tudo, ,da -destinada a exportação,
"O inimigo peor da pi____s«-* 'é^,;i_pa;*.»sil_cessiãade,
podendo-se
ra é o homem, que peld.r,s&a "qúeáínento
ícòaírfáciliaade obter o seu bran-pelos processos do
ipcuria,
ignorância,
ganância''_
" 'preguiça,
prejudica a planta, que aquecimento, * lavagens e exposllhe dâ, o pão quotidiano. •••** . çao.*ao sol.
As aceusações contra o-homem' ;0'>rendimento' tambem pôde
. são graves. .* - - >•.;
sér ' augmentado com a utilizaCom meus próprios olhos vi ção de abrigos seccadores e. talplassaveiras de estirpe elevado, vez.com a adaptação das machiderrubadas para tirar a ílbra, sô nas ' de Hale (empregadas na
pela prefjuiça de collocar um cerac.de caudalilia) á sua exgancho de páo para subir nella. plofação.
A destruição da piassayeira em
ooqueiro 6 geral em toda a zona.
O fogo freqüente nos roçados OTAAGGRESSÃO A BORDO
e noa campos, destróe * annualmente grandes áreas depiassava. As palmeiras no estado de Prestou declarações, afinal, o
"Angô"
patioba e primeiros, annos do batripulante do
maneiras, perdem apenas as folhas,
facilmente
renovando-se
"em
dispenseiro do navio franO "AngO",
seguida. ,*-r.-; •
aceusado de ter feAs bananoiras**-porém, com" o cez
rido
o estivapalmito à flor,da, terra, e todas dor com um furador,
Alexandre de Souza, presem coqueiros jnórrem com um
fogo mesmo rápido,- que consome tou declarações, hontem, no cara vegetação graminea, ou às sa- torio da terceira delegacia, auxlllar.
. mambaias.
O immediato do navio não queE' a pratica corrente do piassaveiro fazer com facão entalhou ria entregar ás nossas autoridano estirpe da piassaveira, para des o aceusado, que se chama
Marcoux, tornando-se,
lhe servir de escada, para at- Albert
tingir a piassava. Nestes enta- por isso, necessária a intervenção
lhos a seiva fermenta e muitas do cônsul francez, â quem o 3°
palmeiras ' morrem em conse- delegado auxiliar officiou, depois
de fazer cassar a licença de
qucncla.
Os apertos financeiros e prin- saida de embarcação alludida, so¦cipalmente a imprevidencia, for- licitando a entrega do mesmo e
çam o piassaveiro extrair a fi- fazendo ver a attitude desrespeibra de sois em seis mezes, e tosa do immediato referido.
Apresontado á chefatura de
mesmo do tres em tres mezes,
não dando a planta tempo para policia, foi o aggressor levado ao
renovar o seu viço pelas folhas cartório, onde o escrevente Madesenvolvidas, ficando sempre chado reduziu a termo as suas
mutilada e sô com as fibras cen- declarações, servindo de InterAssim prete o funecionario da secretatraes
em
formação.
exhausta, ella suecumbe victi- ria de policia, Alfredo Konh.
mada pelos insectos.
Disse Albert Marcoux que ê
Extraindo a piassava o opera- francez, de 31 annos de edade,
desenvolcorta
as
folhas
dor
já
solteiro e morador a bordo. Esvidas rente ao tronco, ferindo táva a bordo do navio quando
freqüentemente esto ultimo na foi procurado por diversos estiparte mais vulnerável — o .pai- .adores quo lhe pediram blscoumito. A seiva em fermentação tos, latas de sardinha e conserattrae de longe a broca do pai- vas. Respondeu
aquelles que,
mito, Rliincopliarus palmurum, sondo empregado subalterno, não
que penetra na ferida, deposita lhe era possível attendel-os, por
ovos.
Isso que ficaram todOB desconNumerosas e volumosas lar- tentes. Assim, a estes attrlbue
vas, que nascem, destroem o pai- a aceusação do ter ferido Alemito, matando a palmeira.
xandre do Souza, como vinganOs p6s com entalhos, os cn- ça.
fraquecidos pela mutilação repeAssistiu âs declarações do actida de tres em tres mezes, são ousado, por parte da companhia
sujeitos á broca do tronco Rhi- representante do navio o dr.
ria barbirostris, que fura os es- Luis Edmundo.
tlrpes, geralmente na base, acarretando a morte.
| Alem destes ha outros inimiO hydro-avião boliviano
gos, pequenos Insectos, aliás, sem "General
• importância,
alimentam
se
que
Salavar" pode voar
nas folhas da piassaveira, como
seja Porphyraspis tristls e Broterritório brasobre
vlco-lapis villosa.
A i-IASSAVA

EXTRACÇÃO E PREPARO
DA CERA DE CARNAÚBA
i A extracção da cera do carnaúba e o seu preparo, estão su'jeitos
a pequenas variações e segundo os dados colhidos na monographia do agrônomo sr. Antonio do Arruda Câmara, obedecem em regra á soguinto maneira:
Pessoas munidas de varas, com
uma pequena foice recurvada
engastada na extremidade superior — os vareiros — collocados
sob a palmeira, cortton os olhos
Outros vão apae as folhas.
nhando as palmas cortadas, —
os ajuntadores — conduzindo-as
ao estaleiro onde durante dois a
quatro dias, expostas ao sol e
arrumadas no solo, murcham e
ficam quasi seccas.
¦ Nesse estado se faz a operação de lascar e bater ao mesmo
tempo, executada sobre lençóes,
por homens, mulheres e creanças, as horas calmas da noite.
Uns lascam as palhas em deigadas fitas presas ao talo e outros, munidos do batedor, fazem
esso trabalho batendo e sacudindo-as atê que o pó, — fino, branco, parecendo gorduroso — cáe
no lençol.
Com esse pó preparam a cera,
levando-o ao fogo em vasos de
barro com agua ou sem agua.
No primeiro caBo, denominam
cera cozida e no segundo, cera
Fervido e completatorrada.
mente derretido o pó, com ou
sem agua, é coada a cera num
panno do algodão, em outro vaso
fora do fogo, ondo resfriando,
está terminada a operação.
, A cera cozida tem melhor apparencia que a cera torrada, sendo uma e outra quasi sempre
vendidas
(no Rio Grande do
Norto) pelo mesmo preço.
A cera preparada com o pó
extraído dos brotos — cera de
olho *— ê amarella — clara e
com o pó das palhas — cera
de. palha — é escura e de menor valor.
Quando preparam a cera com
o pó da. palha o do olho das
carnaúbas novas, misturado, denominam cera de palha meúda.
Coada a cera fica, no panno,
a borra, que, soffrendo novo
preparo, dâ um produeto inferior
— a cera da borra.
São, como se deprehende desae ligeiro relato, ainda operações

sileiro

O presidente da Bolívia, em officio enviado ao nosso Ministerio do Exercito, pediu permissão
oara que o hydro-avião "General
Salavar" possa, em caso excepclonal, effectúar vôos sobre o
território brasileiro ou descer em
iguas brasileiras. Scientlflcado
desse pedido pelo ministro do Exterior, o da Marinha communlcou
aquelle não oppór ao mesmo, por
oarte da Marinha, nenhuma dlfflculdade.

UM OPERÁRIO COLHIDO
POR UM TREI
No Engenho de Dentro foi co\hldo por um trem, quando atravessava as linhas, o trabalhador
João Athanaslo, que ficou bastante machucado.
Depois de soecorrido pela As-'
sistencia, recolheu-se a sua residencia e a policia local reglstrou o facto.

INGERIU

IODO

O operário Darcy Góes, morador á rua Maria Rodrigues n.
117, por motivos que não ficaram apurados, ingeriu um pouco
de iodo, dizendo que ia morrer.
Pol-o fora de perigo a Assistencia do Meyer e a policia do
22° districto registrou o oceorrido.
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Tinja a vossa phantasia em
Caixa a 1$500

casa

PARA CONHECER O ME»
LHOR RADIOTELEGRA»
PHISTA BRASILEIRO
Com grande enthusiasmo foi
lnioiada, no ultimo domingo, a
prova de audição do concurso
entre os radiotelegráphistas braslleiros natos.
Dos setenta e dois candidatas
já inscriptos, vinte e tres foram
submettidos â prova de audição
de quinhentas letras, em código.
Deste primeiro encontro saiu victorloso o sargento ] da marinha
de guerra Milton Salomão de
Araujo, unico que recebeu o despacho codificado sem .erro nem
omissão de letras.
No próximo doiriingo, com a
terminação desta prova, saberemos quem é o campeão brasileiro de 1027, a quem caberá a medalha Cruzeiro do Sul, creada
pelo curso auxiliar da radlotelegraphla Marconi. .
A prova foi dirigida pela commissão' organizadora/ composta
dos srs. capitão Silva Lima, dlrector do Serviço Radio do'Exercito; capitão-tenente Paulo Penidó, director do Serviço Radio
da Armada; Dlonyslo de Souza,
chefe de secção da Repartição
Geral dos Telegraphos; commandante _ Roberto da Gama e Silva
e Josê Campos Fernandes Leão,
directores do curso.
As
Inscripções
continuarão
abertas até abanhã, véspera da
terminação das provas. Os candidatos deverão se dirigir â secretaria do curso, â rua do Passelo n, 82, das 8 âs 9 horas da
noite.
Na sóde do curso estão sendo
effeotuadas as provas dé transmissão. Jâ foram examinados
quinze candidatos, tendo todos
obtido cem pontos.
AS IRRADIAÇÕES DE HOJE
Radio Club ;•*"¦-, '.'
(Onda 320 metros) .
,'yi
De 1 á 1,30 — Boletim commercial e noticioso da manhã,
com a abertura é eheerramento das Bolsas commerciaes.e' notlcias dos jornaes da manhã.
De 1,30 As 2 horas — Discos
selecclonados.
Das 4 ás 5 horas —- Discos
de musicas de dansa e nos intervallos musicas variadas do CInema Central.
Das 5 ás 5,30 — Boletim noticioso da tarde com. noticias dos
Jornaes vespertinos.
Das 7 ás 8,40 — Orchestra do
Hotel Central, regida/pelo maestro Affonso Ungerer — Discos
selecclonados e notas de interesse geral.
Das 8,40 âs 8,55 — Boletim
comercial, com o moyimento geral das Bolsas durante o dia.
Das 8,55 áB 9 horas — Inter"alio para recepção dos signaes
horários de SPY.
Das 9,05. em deante. — .Hora
artística, sob a regência do
maestro J. Octaviano. O ' programma ê o seguinte:, i
lk parte — Plano: maestro J.
Octaviano. 1 — Savlno De Benedictis: Suite infantil — Cinco
aquarallas, com Illustração literaria de Mario de Andrade —
Io) Soldadinho de chumbo em
marcha; 2o) Birlmbau; 3°,) Samfoninar; 4°) Os sinos da capella;
6o) Dansam as fadas. 2-— Alberto
Nepomuçeno:
MInuetto
(numero 3 das Peças Infantis),
(n. 7: Todo o mundo passa...;
3 — Villa Lobos: Clrandlnnás
n. 9: Cárneirlnho, carnerão...).
5 — Loronzo Fernandez: Berceuse da boneca triste; Dansa
mysteriosa (n. 3 das Visões infantls). 6 — J. Octaviano: O dia
do bebê: Io) Despertar dó bebê;.
2°) Bebê entre as bonecas; 3°)
Morte de uma boneca; 4°) Triste
lembrança; 5o) Oração da noite;
6") Bebê adormece. . .
Intervallo de 10 minutos,
2' parte — Canto: pela senho"Werlta.Elzy Alvarenga. 1 —
keriin: Fleur des Alpes. 2 .—
Donaudy: Perduta hb la speranza. 3 — Grieg: Je falme. 4 —
Godard: Jocelyn. 5 — Púccini: In quelle trlne morblde. 6 ¦*-¦
Puccini: MInuetto de Mánon.
~X- ....
. ,.
Por que não vos allataea na
quadro social da Radio Sociedade e do' Radio Club do Brasil?
Elias carecem do vosso auxilio
no afan louvável de dif fundir o
radiocultura entro o povo brasi»
leiro.
Radio Sociedade
,
(Onda 400 metros)
A's 12 horas — HOra certa. .'
A's X£ horas e 1 minuto —
Jornal do Meio-Dla e Supplemento musical.
A's 5 horas — Hora certa.
A's 5 e 1 minuto -— Musica
do studio da Radio Sociedade.
A's 5,46 — Quarto.de hora lnfantil.
A's « horas — Jornal dá Tarde.
(Serviço de informações commerciaes especialmente para -o
Interior do paiz.
A-s 7 horas — Hora cerla.
—
,A's 7 horas o 1 minuto
Jornal da Noite.
A's 7,15 — Discos o orchestra
do Casino Beira-Mar, sob a regencia do maestro Bernabê.
A's 8,45 — PaleBtra sobre assumpto de hygiene pelo dr. Sebastião Barroso.
A's 9 horas — Concerto no
studio da Radio Sociedade do
Rio de Janeiro com o concurso
da professora Marietta Bezerra,
dr. Álvaro Caminha e Corblniano Villaça,

Le rol de Lahore, de Massenet:
Sltâ, professora Marietta Bezerra; Timoúr, .Álvaro Caminha;
Scindia, Cdrblniàno Vllldça:' '—
a) Scena e duetto: Scindia é Timour; b) Cantabilo i de Sltâ; c)
Duetto: Sltâ e Scindia; d) Arioso: Scindia. 3 — Bizet: L'Arlesienrie. MInuetto — Orchestra.
Intervallo.
No intervallo o poeta Luiz
Edmundo dirá Fábulas dé Trllussa.
4 — Verdi: D. Carlos. Fautasia — Orchestra. 5 — a) Paladille: Patrle; b) Diaz: Benevenuto (arioso) —- Canto pelo!
sr., Álvaro .Caminha. 6 — Webér: Invitation.ala valse — Orchestra. 7 — C.
Charpentier:
Loulse (ária de Louise) — Professora Marietta Bezerra. 8 —
Brams: Huxigarian danse nume-;
ro I — Orehestrá.;9—.Puccini:!
Tosca. Si pour tes beaux yeux
jâ dois trahir ma foi — Canto:
pelo professor Corbiniano Villa10 — Francisco Manoel:
ça.
Hymno Nacional.
—X—
A radio tclephonia, para seu
amplo desenvolvimento, precisa
de vossa cooperação. .Inscreveivos no quadro social do Radio
Club e da Radio Sociedade, o
quanto antes.
Mayrlnk Veiga
(Onda 260 metros)
A Radio Sociedade Mayrlnk;
Veiga irradiará hoje,' sexta-feira,
das 8 1|2 da noite em deante,
o seguinte programma:
Canções brasileiras cantadas e
acompanhadas ao violão pelo dr.
Fabricio Dutra: 7 .
Nepomuçeno: a) Cantigas; b)
Tu és sol; c) Numa concha; d)
Anoitece; e) Occaso.
Canto pela senhorita Maria
Eirima Freire:
O. Lorenzo Fernandez: a)
Mão fria; b) Noite cheia de estrellas; c) Quando subo a encosta agreste; d).Canção sertaneja.
Canto pelo sr. Adacto Filho,
acompanhado ao piano pelo autor:
Melodia e
Edgardo Guerra:
Sarabanda.
Violino: mme. Florlza Câo;
canto: sr. Adacto JTilho:
Tupinambá: a) Serenata; b)
c)-Versos
Canção da saudade;
escrlptos na areia; d) Canção da
guitarra; e) Pobre Pierrot.
ÜM AVISO DE INTERESSE
Ab sedes das duas grandes
corporações de radio nesta capital, são as seguintes:
Ràdto

Sociedade:

Pavilhão
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Tcheco-SIovaquia, da antiga exposição do centenário á Avenida
Telephone: Cendas Nações.
trai 2074.
.Radio OIiiB: Edificio do Lyceu de Artes e Officios, â rua
Bethencourt Silva;. * Telephones:
Central 239 e official.
admltTanto uma como outra'merinalltem sócios mediante a
dos de admissão podem ser fei'os mesmo pelos telephohes ln*
llcadoa.'

COLLEGIO ANGLO
AMERICANO
Internato e externato para menlnos e meninas. — Kinder. Garten — Curso Primário. Curso
Gymnasial. Curso Geral. CursO
School.
Prirriary
Commercial.
Commercial Class.
Estão abertas as: inscripções
para os exames de admissão gymnasial (official) e para. as matriculas dos demais, cursos.
Praia de Botafogo n. 482,.. Ter
lephone 1821 Sul.. \A . ¦ (16550)

.ni.... mui

"il"

Licenças a funecionarios
municipaes
Foram concedidas as. seguintes
licenças: de.47 dias,'em prorogação, â professora Amánda da
Silva Riera; e de 3 mezes, tambem em prorogação â professora
Daika da Graça Autran.

Empregados dispensados
'
do ponto

Dè conformidade com a lei, foram hontem concedidos as seguintes dispensas do ponto: cóm
, 60
2|3 dó que vencem,, durante
'Instituto
dias, ao servente' do
Ferreira Vianna, João _ Antônio
Teixeira e durante 3' niezes, ao
cavoqueiro da Directoria de Obras
Municipaes, Manoel Sobral.

Prestação de fiança dè
despachante aduaneiro

--J

¦

automóveis

Câmaras k ar á prova >! Os accidentes de automóveis A N. A. G. e a Protos fündiram-se em uma só
depregps
em Londres

tado.

-

¦

Em 30 de setembro do anno
repetiram-se
exactapassado,
mente as experiências anteriores,
na. Sociedade Rural Argentina,
de, Palermo, perante ropresentantes officiaes do Ministério da
Guerra, da imprensa local e do
alto commercio, crim ura automovei equipado com o "Pneumatol", o qual passou dez .vezes
sobre -pranohões crivados de pregos e logo! em seguida, em perfeito estado, voltou ao seu ponto
de partida. . ,' •
De-futuro, o. emprego deste
produeto será indispensável aos
autos e motocycletas que transltam. pelas estradas de rodagem, porquanto protege-os contra Interrupções imprevistas.. E
não serão, unicamente os sportistás que acolherão com enthusiasmo esse írodueto, mas' tambem o numero sempre crescente
de particulares, que ao fazerem
as suas excursões ou Idas ao
theatro, reuniões, etc, acompanhados de suas famílias, não flcarão expostos aos inconvenlentes o incommodos causados por
Uma simples ponetura que os
obriga freqüentemente a mudar
os pneumaticos quando estão em
traje, de rigor,- ou durante uma
chuva torrenclal, ¦ ou no verão,
sob um sói abrazádor.

A renda do Cáes do Porto INSPECTORIA DE VEHICULOS
Estão chamados a' comparecer
.. na ultima semana
dentro de 48 horas para responderem, por lnfracções que • lhes
de janeiro
são attribuidas, os conduetores

O inspector. de Postos communlcou ao director geral da Receita, que no período comprehendido entre 24 e 31 de janeiro ultiníp, a parte dojgoverno nas rendás do Cáes do Porto foi......
.
359:734$335.j á ¦_.-.

¦¦

Está representado acima run modelo fechado da nova mar ca americana, de
Falcon-Knigtít. Possue motor de seis cylindros, de camisa.

No mundo aútómobllistico terá
qüe ¦• despertar muita attenção
dm' novo invento que, se na
aos fabriverdade não beneficia
'
cantes do câmara de ar, para
automóveis, motocycletas, etc,
por outro lado será recebido com
geral agrado pelos proprietários!
desses vehiculos modernos. Trata-se do um produpto sob fôrma
de um po, o qual não contém
substancias nocivas que possam
prejudicar a composição,da borracha-e qúeapplicado ás camaras de ar proporciona aos moto»:
ristas uma tranqüilidade • absoluta, pois evita o esvasiamento das
câmaras de ar, ainda mesmo que
estas tenham soffrido grande
numero de furos por pregos, ara»
mes, etcForam feitas experiências pela,
municipalidade de Buenos Aires,
nas officinas munloipaes, com
um caminhão preparado com este
produeto, o qual se fez passar
sobre uma prancha crivada de
pregos;de 2 a 4 pollegadas e espaçados de 1 a 3 pollegadas. O
resultado
foi
surprehendente,
pois,.apezar dos pneumaticos ficarem perfurados emsmuitos logares, não' houve o minimo escapamento de ar, podendo o caminhão . continuar . com. o serviço
que estava fazendo.
Tres mezes depois, uma segunda experiência feita com o mesmo caminhão, o sob as mesmas
condições, teve idêntico resul-

ou .proprietários dos autos abaixo mencionados.
lnfracções do dia 13:
Por descarga aberta— Autos
números: 42 — 2608 — 6461 —
7614 —, 9285 — 9646.— 11.792 —
11.802".
Por desobediência ao signal —
Autos números: 290 — 1695 —
1725J — 1927 2- 2808 — 3261 —
3263 — 4070 — 4339 — 4423 —
5378 —'6846 — 5895 — 6152 —
6461 — 7675 — 8357 — 8955 —
9053 — 9180 — 9443 — 9807 —
9854 — 10.616 — 10.690 — 10.693
11.149 — 11.792 •— 12.060.
Por placa oceulta — Auto numero 828. ¦
Pór1 estar desuniformlzado —
Auto numero 1158.
Por fazer'—•volta èm logar não
Auto numero 2396.
permittido
Por excesso • dó velocidade —
Autos' números: 3737 — 3967 —
4664—5378 — 6388 — .7691 —
7772 — 7822 — 9891.-10,466 —
10.693 — 11.120 — 11.133 —
11.864—12.177.
Por contra a mão — Autos numeros: 4275 — 8411.
Por não diminuir a marcha no
cruzamento — Autos números:
5964 —.7657 — 12.049'
í"or parar. no. cruzamento —
Auto numero 6100.
Por me(o fio e bonde — Autos
numerou: 6208 — 8596 — 11.351.
Por interromper o transito —
Auto numero 11.843.

O ministro da Fazenda, attendendo ao que solicitaram Soares
Bastos ft Cia., concedeu prorogação de prazo, por sessenta
EXAME DE MOTORISTA
dias, para prestação de fiança do
despachante' aduaneiro da alluChamada para hoje âs 8 1|2
dida firma junto á Alfândega
horas — Carlos César de Andradesta capital, Augusto Pinto.
~de,
Adhemar de Mello, João Menezes de Freitas, Jurandyr Pires
No Laboratório Ciiimico
Prazo para um agente fiscal Ferreira,
Manoel Carneiro Leão,
Marcos Alegre, Luiz Ladarlo
Pharmaceutico Militar
as funeções
assumir
Guterres Valle, Josê Mussl FlAssumiu hontem, o cargo de dlO ministro da Fazendo, conce. lho, Caludino Velioso, Borges e
rector do Laboratório Militar o
fiscal
dó
interior
agente
deu
ao
Adhemar
Vianna dé Azevedo.
major pharmaceutico Abdon de
Turma, supplementar — Made Goyaz bacharel Carlos .LeoAlencar Monte Alegre. S. b.
poldo Fontes Ribeiro o iirazo im- nóèl" Loth Pinto Carneiro, Antoque se'achava em gozo de uma
prorogavel de mais de 30 dias em nio Josê Fernandes, Antônio
licença, interrompeu-a afim de
prorogação ao de 60 dias, que lhe Pinto dè Lima, Generoso Peres
assumir cargo, passando a vicefoi anteriormente marcado,. para Rey, Antônio. Gonçalves do Pradirector o major Augusto Maapresentar-se á Delegacia Fiscal do, Hogáclano Ferreira Carvalho,
noel de Aguiar Filho, que vinha
naquelle Estado, afim de assu- Alexandre Benpo Trast e Joaexercendo a directoria.
mlr as suas funeções.
quim Maria Henrique.
^ ni m
Chamada para hoje âs 11 1|2
— A. M. Charleton, Bess
Gratificação addicional a um
Queria pagar a multa em horas
Kenym Bábcock, Lelgh No«es,
Richard Ambrose Warner, Paul
.
coadjuvante
prestações
Cassard, Marie Charlonton, GuiO ministro da Fazenda, de ac lherme ribeiro de Freitas, Decio
Ao coadjuvante de ensino Milcordo com os pareceres, indefe Amaral Fontoura, Raul Alves da
ton Pereira de Carvalho, foi honProgramma do concerto
requerimento em que An Rocha Paranhos, João Godofredo
tem concedida a gratificação ad"Werther — Or- riu o Santore
°|°
—
pedia para pagar de Araujo e Arthur Dias BarbeMassenet:
1
sobre seus veri'
gelo
dicional de 10
do Cardls.
chestra. 2 — Snlecção da opera uma multa em pipatacs...
cimentos.

Deante do problema provocado
pelo faoto de terem sido encontrados nas ruas de Londres, durante o anno passado, maior numero de pessoas mortas e feridas que nos annos anteriores, o
Conselho do Condado de Londres,
expediu um "sos" a todas as
autoridades do trafego para realizarem uma conferência na qual
seriam procuradas soluções.
De accordo com p relatório de
uma commissão do conselho, 3|4
das pessoas mortas por accldente nas ruas de Londres, eram
pedestres, sendo os demais cydistas e passageiros de diversos
vehiculos.
As causas principaes dos accldentes, de accordo com o que diz
eommissario de policia, são:
Passagens de pedestres entre
ou atrás de vehiculos estacionados.
Trafego de. bícycletas em arterias de grande movimento.
Uso de vehiculos impróprios.
Os conduetores dos vehiculos
mecânicos, diz o relatório, são
muitas vezes victimas . de accidentes, por tentarem evitar um
transeunte que caminha a esmo.
Por outras palavras, a culpa
6 multas vezes exclusivamente
dó pedestre.
"E" dever do transeunte, —
continua o relatório — protegersó, ter cuidado. Em alguns casos
o pedestre deve ser considerado
tão culpado quanto o motorista."
As passagens subterrâneas, aspontes e as balisas para mostrar
o ponto em que se deve atravéssar a rua, são ao que parece, dc
pouca utilidade.
Somente, diz o relatório, depois
de um longo tempo e penoso
decurso de tempo, renunciará o
pedestre ao seu pretenso direito
de passar, onde e como elle bem
entende, pelas estradas reaes. As
ruas disse o almirante Taylor,
membro do Conselho do Condado de Londres, sãoprlmeiramente para o trafego de carros de
motor. Aos pedestres sS deve
ser permittl.do atravessai-as.

Füm

"Vicio e Belleza

"

MiíilliíMBMCMM'*-.^
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DECLARAÇÃO

:

Fa!con«Kiiig___, o novo carro amerícan©

LIVRE

SECÇÃO

Noticias
recentes ¦ informam
que acaba de ser feita a fusão
numa sô de màts duas.-grandes
fabricas de/.aütoifíovelsi da Aliemanha, a N. A. Q. (Nationale
Automobil
Gesseisehaft) e, a
Protos Automobile. Estas duais
fabricas são filiades 6. duas dai*,
maiores fabricas de material electrlco da Allemanha, a Allgemelne Electrizitats Gesseisehaft
e a Siemens-Schuckert Werke.
AN. A. G. é' uma fábrica
antiga, com mais de 25 annoa de
existência; a Protos é' de malB
recente data, tendo ficado conhecida em 1908 por ter um dos seus
carros chegado.em primeiro, logar na corrida Nova York-Parls,
então realizada e apezar ' deste
' ¦
ter sido desclassificado.
A fabrica Protos foi adquirida
por 2.000.000 de marcos, représentados em títulos da Allgemeine Electrizitats¦ AN. A. G.
faz paíte da organização commercial Gemeinschaft Deutscher
Automobil Works, que' está encarregada • da venda no estrangeiro dos carros N; A. G., Ha.nsa-Lloyd, Brehnabor e agora
tambem os carros Protos.

LINDO AUTO SPORT
PERLEESS
Vende-se com urgência, _ á' vista ou
em prestações," um esplendido carro dc
'Pord.' tVér
45 cavallus por preço de
e tratar á Praia de Botafogo n. '530,
das 7 ás io horas da manhã.
i6_io)
(B

Uma exposição automobilística
**!.:"-j
ao Cairo
i
CAIRO, 17 ("Correio da Manhã") — Foi hoje inaugurada a
primeira Exposição Aútomobilistica ' Nacional, com a presença
do príncipe Ornar, verificando-se
'americanos
que os automóveis
têm a primasia,nesta capital, estando, aliás representadas no
certamen todas, eis marcas estrangeiras conhecidas. •
.,.

os effelt,-. ioga{|
\_íír_ F«m de São Paulo declarasidopara"
transy ada, já foi ap!
havia
quo a oopl."desse film e que
a
ser
oxhlbida
em todo
continuará
nrohondldà pela Policia
4* Delegacia Auxilia,,,
Paiz. Eotiv rdísIaracSq foi autorizada pela
'
'
,
PESSOAS AUTORIZADAS A EXHIBIR O FILM
'.
-Antônio Popolisio
*••
Estado de Minas Geraes
J. Murilo _ Filhos
f£g$$$£S8l$m Bul •"
An^io.^murú
Kstado do Eaplrlto Santo......
Estados do Norte e do Rio
Sstado de S. Paulo (Sorocabana
Albino & Brlsolla
¦¦
e Noroeste)
Alvim & Freitas e Anlonte
Republicas Sul Americanas ....
Tlbirlça.
'
—Pela
Iria Fllm, .tnionl1027.
de
10 '¦de Fevereiro
S* Paulo,
"
"
_j

TOfrtçú..

Collegio Sylvio
Leite
(COM JUNTAS EXAMINA*
ÜORAS OFPIdlABS)
. Rua Mariz c Burros, 258.
Tel.' 1253 — Succursal dc
Petropolis: Av. 15 do Novembro, 264 — Tel. 52 — Estão fnnecionando regularmente as aulas dos differentés
cursos tanto na Sede como na
Succursal,. e.. continuam abertas ás matrículas.
(16268)

IN Die A DOR
ADVOGADOS

por Rs
."BUICK" por Rs. ..

1:500$000
2:200$000

aOLOifBO, GAMBERINI, tt O.
Rua Evaristo.da Veiga 61-63

RIO DE JANEIRO

16556)

CHANDLER-7 LOGARES
Vende-se, com pneumaticos
novos, e pintura nova, ú rua
Haddock Lobo, 74 -rr Garage
Minerva, — com. o sr. Aif re-,
do (mecânico), por 5:000$.
(B
17155)

AUTOMÓVEL
Troca-se um automóvel de luxo, sctc logares, por um caminhão dc tres a
quatro toneladas. — Tratar á rua do
Riachuelo numero **•. (Garage).
i66q,-,I
(B

HÜPMOBILE
Duca,
cilindros. Pintura
Quatro
Perfeito
estado de funecionanova.
Precisa vender devido* saida
mento.
para estrangeiro cm commissão. Pre*
—
TELEPHONK
co de oceasião.
-NORTE 4300, das 9 ás 5 lioras.
16697)
(B
em
dois
caminhões
VENDEM-SE
bom estado, próprios para fabricas de bebidas ou feiras livres. Tratase.a rua Treze dc Maio n. 47.
(B 16558) 2

A protecção dos motores contra a poeira das. estradas
. Os filtros de ar, como seu nome
indica, são destinados a assegurar a alimentação dos motores
com um ar relativamente .puro.
Estfi. provado hoje que grande
parte dos depósitos formados
dentro do motor, na câmara de
combustão, e tarrjbcm aquelles
que apparecem no oléo no car:
ter, são provenientes de poeiras
aspiradas pelo motor, dos caminhos .por onde passa o automovel.
Pode-se fazer faollmente uma
idéa da importância do filtro,
quando se considera que, em niedia, um sô cylindro aspira cerca de 120.000 litros de ar por
hora. Nesse volume de ar, quantas substancias prejudiclaes ã
boa conservação- do motor não
serão admittidas no seu interior?
Para evitar esta acção destruidora, ê que, primeiramente nos
Estados Unidos, e logo depois
na Europa, foram ideados e fabricados os filtros de ar para o
carburador, de diversos typos,
mas quasi todos baseados na
força centrifuga para separar o
ar das substancias estranhas em
suspensão.

AUTOMÓVEL
Vende-se, Studebaker, typo barata,
em perfeito estado, preço de oceasião;
ver e tratar na Garage Norte-Sul —
Rua Salvador Corrêa n. 88, com o
159361
tt. meebanico Kuha. (B

0 IMPOSTO SOBRE A RENDA
Pagamento por meio de
cheques

ESCOLA SUPERIOR DE
COMMECIO

tador Renato Magnin.

Nota: — A secretaria funecioná. das 10 da,'manhã, &s 4 horas da tarde, e das 7 ás 9 da
noite, em todos os dias uteis. '
',16083)

HOTÉIS

E PENSÕES

Hotel Avenida i—
do Brasil. .End.

O mais imporlint*
telegr, "Avenida",

CAPiiS

l>r. Luiz Kamoa _ Conde Bomfim
— Tel.
3oó(Granado), res._ n° 68s
V. 1639. ¦
_
Dr.- I. Malagueta — R. do Carmo, 5,
(Esq. dc. S. José). Tel. 265a. C.
Dr. A. Pamplona — Medeiros 1'ussaro,
37, Tijuca. V. 1376, i° de Março. 13
N.7.5383, das 14 ás 16 horas.
Dr. Henrique Duque — Rodrigo Silva,
n»-s.Resid.: R. Iblturuna, 7..
Dr. Moncorvo — (Creanças), Had.
I.obo, 61 (3 lis.)- Moura Brito, s8.
Dr. Bandeira Rodrigues _ Mar. Flpriano, 154- 3*. 5*. e sabs. iásai|a
Dr. W. Shiller - _j_ (Mentaes e nerv.)
2404.
R. M. Olinda (1*3)
*_*. Tel, S.
Cons. doenças
Prof. Austregesllo
..Praça Marechal Floriano
ncrv.oaa3.
" —
ídíficio do Cine-Theatro Gloria,
.• andar — Tcl. C. 1995* '
Dr. Flavio de Moura — R. Buarue
n. 33,Leme. Tcl. Sul, losa.
Dr. José Basto» d'Avila — Rua 7 de
Setembro 331, (das 4 ás 6lis.) res.:
rua Gal. Polydoro, 185. Tel. S. 3748.
DR SYLVIO MONIZ — mudou seu
consultório pnra R. Assembléa. 71.

MÉDICOS

pyjama.

15$000

BOM E BARATO SO* NA

ESPECIALISTAS

Dr. Renato de Souza Lopes, prof. da
Fac. — Doenças do.app; digest.. c
nervosas. Raios X — S. José, 30.
Dra. .Ursulina (Senha c creanças) —
Av. 38 de Set. 183. Tel. V. 2104.
Dr. A. F. da Costa Junior _ (ass
da Faq.) Pelle, syphilis, tumores.
Radiümtherapia. It. Conceição, 153
Dr. ..-Werneck Machado — (Pelle e syphilis). Largo da Carioca, 11, i°and.
Dr. Guilherme Eisenlohr — Tuberclilosc),' com 34 annos de pratica.
R. Marechal Floriano Peixoto, 44,
(•-- i
das-13 ás 18 horas. 1'.-.'
Dr. Murillo de Campos — D. mentaes
c nervosas.' Carioca,: 28, ás -..ha.Dr. M. Gonçalves Paes — Doenças
Mem de Sá, ,5, das
das. senhoras.
'dia-nte.
Chamados: C. 404.
3 cm
Dr. J. .Pacifico — V. Urinarias e
rheumatismos. Av. Mem de Sá, 33S>
Prol. : dr. ¦ Rabello — Syphilis, mols.
da- pelle.. Trata os tumores e .doenpelle; pelo radium e outros
ças da '-physico....
Assembléa, n. 85.
agentes
Dr. | Montenegro Villela — Coraçãà c
pulmões. Raios X. Cons.: Carioca,
48, ás 3 hs. Chamados, V. 5551.
Dr. Araujo dos Santos — (do Hosp.
.de Cascadura.) Tuberculose, pulmÕ?!
Trat, pelo Pneumothcrax e proces*
sos modernos. -R. Cario», 48, (4
hs.) Tela.: C. 1535 e V. 4397.

Mol..das senhoras, syphilis e vias uri
narias. Tumores malignos, (ibromas
bocios, gânglios. Sem operação. R. da
Carioca 48. C. 1535. .

Cl. Creanças, Heliotherapia

^Oriental
RUA
ESQUINA

LARGA,
DE

51

ANDRADAS
(16554)

A' PRAÇA
LYRA .&¦ CIA., estabeleci.
dos nesta Capital á Rua VI.
conde do Inhaúma n. 107,
participam á esta praça, ús do
interior e exterior que, cm
virtude das Alterações dc sen
contracto social, de 7 c 11 do
corrente, archivadas na Junta
Commercial sob os Ns. respe.
ctivãmente, 105.327 c ....
105.378, entraram para a so.
ciedade na qualidade dc so<
cios solidários os Srs. Álvaro
Teixeira Novaes, Antônio Toi.
xeira Novaes Junior, Mario
Teixeira Novaes e Fernando
Teixeira Novaes.
Òutrosim declaram que, de
commum accordo e na melhor
harmonia e amizade, deixou
do fazer parte da sua firmo
commercial o seu antigo sócio
e amigo Sr. Aristides de Carvalho Lyra, pago A vista cm
moeda corrente de sou capital
e lucros.
Declaram ainda quo tam*
bem se retiraram dn sociedade
devidamente embolsados, os
Sra. Novaes Filhos & Cia,

A' P R A Ç A

Álvaro Teixeira. Novaes de.
clara que, paru fins commc.
ciaes, passa a ussignar-so Al*
varo Teixeira Novaes Lyru,
Rio de Janeiro, 11 dc Fe«
vereiro do 1927.
ÁLVARO TEIXEIRA NOVAES
LYRA.

A' PRAÇA

Aristides de Carvalho Lyra
declara qúe, tendo cessado o
Dr. Massilon Saboia — Com
prat. motivo
da alteração dc sua
hosp. Europa e N. America. Russel,
assignatura, volta a assignar52 , B.. M-. 1603, Cons. 3 hs,
se Aristides Teixeira do CarCIRURGIA, MOL. SENHORAS
valho, seu primitivo nome,
. ; VIAS URINARIAS
Rio de: Janeiro, 11 de Fe<
vereiro de 1927.
Dr. Eugênio Decourt—Consultas diaARISTIDES TEIXEIRA DE
rias — Assembléa, 34, de 3 ás 5 hs.
CARVALHO.
Dr. Osório Mascarcnhas — Av. Rio
Branco, 257 (3 ís 5). C. 940.
(B. 16500)
Lins —

Dr. Eurico de Lemos _ Especialista
Professar livre, da Faculdade. Cura
ozena (fetidez nazal).
It. Assem*
bica, 19 (sob.).' Das 12 ás 5 hs.

GARGANTA, NARIZ E
OUVH>OS
Dr. Soma Mendes — Rodrigo
28. de -2 ás 4. C. 1838.

Silva,

Mme. Virginia Madruga — Parteira,
dlp. -Residência c maternidade, rua
General Brucc, 98. Phone Villa 149.
¦ Diárias dc io a 30 mil réis.
Consultório, rua Rodrigo Silva, 5,
Phone 3451, Central Consultas a's.
4*s. e 6 .. feiras, dc 1 ás 3 hs.

Estão abertas aa m Wrtculas.
que serão, encerradas no dia 5 .de
março próximo.
Tendo a Congregação,' reunida em 30 dé dezembro, ultimo,
resolvido limitar'a. 50Ò o numero
de alumnos, nps diversos' cursos
diurnos e nocturnps; desta Escola
visto ter-se verificado que o' excesso de lotação prejudica o ensino ea disciplina escolar, torno publico què serão recebidos os
requerimentos para renovação de
matrículas somente até o dia 27
do corrente e que nonhumà reclamação será attendida, depoi8
daquella data, aos que não satisílzerem as exigências / regula-:
mentares.
Os candidatos â matricula no
Io anno do Curso . Geral terão
preferencia segundo .0 numero
de pontos obtidos rio exame de
admissão e de conformidade com
a data de entrada da respectiva
petição.
Estão egualmente .abertas . as
InscHpçBes para os .exames de
egunda chamada, nos termos.do
Regimento'Janeiro,
Interno em vigor.
Rio de
10 de fevereiro
de. 1927. — O secretario .— Con-

Lucreclo Fernandes de' Oliveira, Rn,
1' de Março, 83. Tcl. 4.(68, Noils.
Fernando Alvoics de Souza c Paulo
Alvares de Souza, _ liua
Gtncri;
Câmara 11" 39. Tel. N7 4751),

Klmone,

MÉDICOS

'
Reconhecida officialmente pela
Lei n. 3169, de 4 de outubro, de
.- -. ' 1926. 1,
FISCALIZADA B SUBVENCIONADA PELO GOVERNO. DÀ
...
UNÍAÒ. .
'•¦'

CORRETORES DB FUNDOS
PÚBLICOS

ORGANB.

PARTEIRAS

,7 Avijo

CIRURGIÕES-D10NT ISTAs"
Dr. Barros Henriques — Kua Gtnml
Polydoro, 115 — Tel, S. 2519,
Octavio Euricio Álvaro _ Uua Cttjj.
ca, 50. Plione C. 3393.

DECLARAÇÕES

Rio de Janeiro

.

Dr. Gervasio de Araujo _ p.x. j.
saiiRue, urina, escarro, puz, ele R. i
de Setembro,.-75 (2", sula s) C 181
Drs E. Lmdemberg e A. Madeir» Ji
Àaseniblcn, S- — Kx. urina, saiiRue,
escarro, etc. R. Was_;nnaim, Bordet. Besrecdka. Vacciii.15 autosenú,
Tcl: c. 4a-*

OS MELHORES

O director da Receita Publica
do Thesouro Nacional .declarou
ao collector das rendas. federaes
ém Itaperuna,
'ém no Estado do Rio
de Janeiro,
resposta, a uma
consulta, que a operação pretendida pelo Banco dé Nalivldade
Cãrangola de effèctuar págamfen- Dh Rego
Cons. Av. R. Branco-:-7$.* das 3 ás 5. Kes Bambinn, 37
tos de impostos de renda, dos
seus constituintes por melo de
cheques contra òs bancos rdo PARTOS E MOLÉSTIAS DAS
Districto Federal pôde. ser feito,
SENHORAS
desde que os cheques,! Cmittldos
em favor daquclla collectoria sé^ Dr; Daciano Goulart — R. Xjtugu.fana, 3S. (4 ás 6) Tel. C. 0,i-.
jam cruzados o por. aquelle exactor endossados ao thesoureiro do Dr. Camacho Crespo _ R. Conde dc
Bomfim. 577. Tcl. V. 1171.
Thesouro Nacional, que por sua
vez os encaminhara por conta
GARGANTA,
NARIZ,
OUVIdo Thesouro ao Banco, do Bra.
. , DOS E BOCCA
sil.

COLLEGIOS

LABORATÓRIOS DE AXA1Y.
SES, CLINICAS

— Ave* Café Ideal — Sempre'
Dr* Álvaro Goulart de Oliveira
puro. Dtp,"71*
Saude 14- c '5-- Tcl. 707. Norte,
nida Rio Branco; 114, sala 5- , _
Ca_
General
R.
Filho
Sacado
Dr.
mara. 47, -i° and. Tel. 5304. Norte.
Drs. Veríssimo de Mello e Domingos
Loaiada _ Quitanda, 45, T. Ç. 3??7
Dr. *J. M. Mac Dowel da Costa — Ge*
neral'Câmara-«6,-Tel." N. 4747— •
MiDr. João de Almeida Rodrigues
.3. ,
sericordia, n» 6 — Tel. C.
Dl. ¦ C Daniel de Deus — Advogado
Esc. S. José, 81 sob. Tel. C,,iíji.
Dr. Baptista Gonsalves — Mlsericordi»
6, sob. Phone 693, Centrai.
Carlos da Silva Costo e Veríssimo de 20 côres, 1.
1,20
-l.fOOO
Mello — Edificio do Cinema Gloria Hcspanholas,
rendas
Salas -1 e-3 .— Praça Floriano, 3S
largas, metro .
18$O00
e 3? — Tel. C. 7ai.

\7ENDE-SE uma .barata
PAIOE do ultimo modelo, com um mez de.uso.
Autos de oceasião
Funccionamcnto perfeito Trata-se com o Sr. Fagan,
entre 4 e 5 horas, no the Tratamentos pelos Raios X
"STUDEBAKER"
Rs
.'.'.
1:500*000 National City Bank of New Dr.
por
Miranda — Dir. do Inst.
"C H A N D L E R" .
York. (16444) Rad.Nelson
e Phys. do Rio de Janeiro —

CARNAVAL

U6Õ09)

Pite Alveolar
Jl súa cura
pelo
cirurgião
-dentista

P.GJúrgensen
Rua Sachet n. 4
Tel. "Norte 7552

(iMoji

[MOSQUITOS?!
___Pl___l _____r

OCÜLISTAS
Dr. Moura Brasil c Gabriel de An*
drade _ Uruguayana, 37 (1 ás 4).
Dr. Eutychlo Leal—Oculista daPocl.
Geral. S. José, 50 — A'b 3 i|_ hs.
Df. Edilberto Campos
Assembiéa
45, ás 2 horas> Tel. C. 120*).
Dr. Chaves de Freitas — íCniSult*»
das 3 ás 5. Rua Assembléa, so.
Casa Rocha. Tel. C. 2928.
Dr. Joaquim, Vidal — Moléstias dss
Olhos. Chefe do serviço de Ophtal.
mologia do Hospital S. Fco. de Assis.
Rua S.*.Tose, 45 (3 i|a hs.)

DOENÇAS DA PELLE E
SYPHILIS,
Dr F. Tetra _ Prol. da Fachldade
de Medicina; r. Uruguayana n° 22,
< Ãs 14 tis. ApplicaçSes de radium.

OLHOS, GARGANTA, NARIZ
E OUVIDOS
Br. Raul David Sanson — S. José
4.. i" das 2 âs 5; Tel. C. 5107.

ZAMPBíj
Í67S4)
. BSOCIAÇiO DOS EMTRE»
GADOS NO COMMERCIO

DO RIO DE JANEIRO
OS 15 DIAS DE FÉRIAS

A Associação dos Empregados
DOENÇAS VENEREAS E DAS 110 Commercio do Rio de Janei*
ro avisa aos seus consocios auo
VIAS URINARIAS
se acham funecionando as estade férias do Paty do AlfaQ5es
Dr. Álvaro Moutinho — Rosário, 163,
res e Cambuquira, situadas em
8 ás -20, diariamente. N. 2623.
Dr. A Cojtallat _ R. Carioca, 30 clima excellente e multo fresco,
(das 4 ás. 6 ha.) Tel. C. 3950.' onde terão magnífica hospeda»
reaUEMORRROIDAS, DOENÇAS gem, mediante o pagamento
pectlvamente de 100$000 e 120JOOO
DO REOTO E ÂNUS
por quinze dias.
As familias dos associados goDr. Raul Pitanga Santoa
Rua do zarão das mesmas vantagens.
Passeio, 56 (1 ás s). T. C. 3369.
Não são aceitas as pessoas afCLINICA CIRÚRGICA, VIAS fectadas de moléstias contagioeas.
.
URINARIAS
Poçam informações na Sccre*
Dr. Mario Kroeff— Uruguayana, 104, taria — Rua Gonçalves Dias. 40.
ncáái).
.dai 3 ás 6 lioraí (N. {404).
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COBREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 18 deíFevereiro de 1927
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CAMBIO
'

:'

Rio

;;7-

'VtiüaXjilt;.:.'....-.'..;..'.
Nitricio
Bello Horurate.1 19(15,'6-%.V..-...;.. I',
ÍÇstadj do t\io, úonui curo, S-%/,»..
Estado da. Huliia, .empréstimo- cura.
•9».._S .%,._;:_...-,.¦

..!

(lin.'.!"riohontem este mercado funecionou cm posição de estabilidade, tendo
Brasil fornecido cambiaes a 5 29(32. d. c os estrangeiros .0
„ Bane
- _Qll\. Ü.
5
.
a 5 3*l3a d.
A« letras de cobertura foram cotadas
Secadores de dollar a 8?430 He {ranço a $330, com dinheiro a 85290
e $326, respectivamente.

TABELLA DOS BANCOS
'

Sova Vork.
Allemanha .
Canadá . •
Tirid.

d/v

.1S990 ..-. . rr
8$350 .' x, —
$332
Ç328 a

•

.

'90.

529b-: a 5 59164
(4oÇ635)'(4o5528)
8$35o a .-8$4I.o;

.

londrcs.

A.

A' vista

1,0»! res.

.

1
3 53164 a , 3 27.32
(4l$i8o)-(4i$07o)
$334
S'3i
$368
$365 a
3S4So
S$44o a
?440
Í4j6a.

.

•
JViris. .
•
JUli.1. .
ViM.
•
>'ova

.
Portugal.
Buenos AirÇS (pc50 papel). .
BiiiinW Aitc» Uie«o ouro). . • •
Ücspanlia .,-.':.'.•:•
(por de»
Atuiria
mil coroas). . .
S::i«sa .....
Jjcljiea (mir?) • •
};-:/ka (papel) . .

3Í540 a

3?590

8Í043 a
J?4i3 a

S.fioo
1Í425

a
a
a
a

1$200

1S190
1ÇÍ23
>?I75
$-35
í 3.1-1

Syiia

j>«k»t:n»
Canadá ......
(MentrviUeo. . . .
Jiiuiaarca ....

SS450
àlóüo
;$2jo
2+170
2G255
4Sl.1t)
$350
25000

Ko.-liíüa

(sueca
•,
k-io (yen) . . .
Trkcco-Slovaqina. .,
Alk-raauha . . . .,
Xum.ini.-i.....
3_f_íi!aada., ....
Vales oura, por 1$
Chie. . . ... .'•
.Vales, caie. . . ..

:727o
2Ç200
2S.170
4$ 138
,S,233
'25.I--10

ií.ip

:<m*
42$Soo
' 41S520
8$37Ò
8S730
8Í75D
$381

5 5.1I64

$367

$369

S.1.14
•• i$6;S
Í--37

$336
1**40
Ç238

.

.

.

''

COTAÇÕES
Typo
Typo
Typo

j Bancai
Bancai ! compram
cimprao 1 ic-bn
IN. Yorkt

Bancai
lácam

Hitaiio i»
tnircaio

3. . .- . .;'-. ^38$ooo
.
37?Soo
4. '.. . .
37$ooo
\ ... .
5.

Typo .6'. ../.• ... -A
Typo 7. . ".. .
•
Typo 8.. •.
.Vi; •

Lttrai
OlflrttUa".

36$soo
36Í000
35$5oo

MOVIMENTO DO CAFÉ'
A TERMO

a PgtifEIRA BOLSA
V. ,, , C ,Da cot.
anteriot
i .'....-.
por ,„ yi0,
.Fcvtreira... . ..Í4$45H ' . 24$-5o—$^50
ajSySo— $150
Março''.••" .' . sj$3jb
23*500—$0;
Abril. .
. ",í3$boo
?3$6oo
l'_ 22$975— $025
Maio. . . .'
',-..-'

Estável

5 2_\}2

...

I NÍO.

8$290

I S;3l|32
|

-ti-T
... . ">¦).

1 ..'

Si. .

I

*i_l_l

CÂMBIOS ;
ESTRANGEIROS
LONDRES,

17.

Uai*

'

Aiif.utuiia:
s/N.-York, á vista por £
10.NDK-1ÍSs/Genova
á vista por £..
s/Madrid á vista pôr
£..
ê/Paris á vista por £.k..
s/Lisboa & vista'por i$ooo
6/llertim á vista por £,.
«/Amsterdam á vista
£
s/Ilerne á visU !>or p.£...
s/liruxcllus, á vista,
por V
(ouro). , ..,.<• *

Techaushto:
10;NDU-1ÍS s/N. Vork, á vista por £
"
£,.
s/Genova & vista por '£..
"
B/Madrid á vista por
"
,/Pnris á vista por £...¦
s/Lisboa á vista por i$ooo
e/Berliin á vista
.por £..
"
£
à vista
«/Amsterdam
s/lierne á vista por p.£...
"
s/lliuxcllas, á vista, por 1'
(ouro), . ..,.-,...
,/Amsterdam
a vista p. *
"
á vilta p.' £
6/Statkiolmo
"
vista por £.
s/Oslo
á
s/Copenhagen à vista p. fl

.- - v
Attleriat
$ 4.85.u
t. 112.25

'D. 34-88
Fl. 12.14
Kr. 18.18
, Kr; 18.90'
Kn. 18.20.

¦

¦ V

NOVA YÒR1C, 17.

-. C 3-9f-?5
'

C 4.'32.13
'cc 16.80
30-97
c !9'.P4
,
c113.90 '
: X.23V80.;.

Hoje

FícinUKiTÓt
'£.....
r<ris iILmirea. t\ vista, por
Paris s/Italia, á vista, poi 100 I......
Paris s/Ilespanhn, k vl»!», pbr 100 T:
Parts a/K. Vork, 4 \'.s:*, ror dollnr.,
Piris s/Bcrne, á vistn, por 100 Fc».

Htjt $ 4.85.12
c 3.92.50
c 4.32
c 10.72
c 39-97
c 19.23

Atilcrior
$ 4-8s-:s
c' 3V93; 50'
c 4'.33.00
c 16.80
c 39.97
c 19-34
1 13.90

C 13-9»

c 23,80

1 33.80

H»il

itlltrio.
F. 123,. «7
I/,iog;87
F. 429.50
F. 35.47
F. 490.5»

'F.'123.65

F. ,no.áo
V. .iró.oo
F. 23.30
Fi 490.25

HAVRE,
Fechamento:

Antcrloi
Hoje
para "'.'entrega
'março
. .. 453
458'
entrega
pura
maio. . . . 434
443 J4
n.ira entrega
setembro . . 408
4t8 a
i,*tt-: para
entrega
em dezembro . . 399
411
3.000
Vendas d"o dia . .
7.000
Mercado* apenas estável
Desde o fechamento anterior baixa
de 6 a tú francos.

Café
, cra
¦ialé
{
i cm
.Catecm
'l

HAVRE,
Abertura:

BUF.NOS A1KSS, ,j.
Anterior

flóit

Café
cm
Café
em

d-17 j|8
d 47 5l3»
d
¦
d 47 3I.16
47 3(16
'à So"lí"4 - -:; d 30
(\íi
dsojÍi6": d 50 3I8

pan entrega
março . . . 445
pata entrega
maio. . ." . 427

TELEliRAMÍMA
FINANCIAI,ii
C»
Uo
Dti
«o
'Jo
f.m
™
Pu

v:;'.
H»l»

-

Fechamento anterior
453
434

ii>..Wl|ii«^-.M

,"_

S%

•¦-.

¦

f-%

X/2

5

Z ff

¦'¦¦¦&
6 %

,./2

s/Bruxellas
[«tidrcji s/l,ondrcs, d vista por , £ .
i'i'"ov.i,
á vi?ra
ti'\
««and, s/Londres, á rista por £ .
por
'•«isya. J-Tarls. a visla.
100
Vr.
por
Lisboü. B/Londres! á vista (t/venda),
-.
.'..Por
.
i.:»Vm, í/l.onares, á vista (Hcompra),.

.Vna-iu
'.
Stock anterior. -.¦¦:.¦
334-5»2
;.—,
/iníriiiJiiir '.
Pa Parahyba -.¦..•_-..:. . , ,fr.
De Sergipe, r.
-—
—
De Maceió. ......
—
Uc Pernambuco .....
De Campos. .":. . . . .' 310
Da Bahia. . ..'...
—
Dc Natal.-.--..-'.-. . 1 -. --."---"-

¦¦

% .

5
5 %
4,)/i6
4 1/16- %¦
. 3'3/4 % ' '
3 3/4 .t, -.
3 5/í % •
3 3/4 %.

13. 34-88
í,. 112.12'

•

B. 34.88
L. H2.Í0

-

¦
'Desde. Tot»L ;¦
'
Io. . .
V
Saidas, .... s
Dcscfc i». . .
Stock bontem

,.H joo
78.157
6.887
94-593
'328.135

P. 28.88 P. 28.80 L. 90.70
L. 91.20 '
tarde.
'ís!
Es. 95 : ¦
¦'
9J ¦
COTAÇÕES
Es.'9.4.3/4,, ; E«. 94 3/4, ,.
,
. Por: 60 Mai
'Vl' "V
Nominal
Ciystacs. ...
^ ¦"''
I '
1
|-'i tm 'Demeràras..
.. .
37íooo n 39Ç000
Segundos jaetes."
NSo ha
Terceiros jactos.
3i$ooó a 33$ooo
Mascavos ,cif. . .
39$ooo a 3i$ooo
Mr.scavinh09. ,
34J000 a. 385000
1'erctirai' sqrtca

jTItlEIHWEIf tflmiBÍS
..

MOVIMENTO DO ASSUCAR
A TERMO

16.

FECHAutmo;

Hoje

Anterin

TÍTULOS BRASILEIROS
I''i:OI'RAES;

s,.

HninliiiJ. 5 %....;
«vo iúmiling,, 1914
f-onversão. 1010, .
...->».

»,p.

88 1/8
77 i/4
54 7/8
89

¦

S- - - ¦
tia'/6
82/4 }..

X-/S

I

;JS}/-+
0.3/8

1/2

¦

r
8,% - • •

n j/V
•83
xta ;

IOI 3/i
34 »/4 ,
55-95.
'
S2-65
54-9»

.tél ifi

67.1»

.

53 3/8
55-40
,53:85 '
'55-35
66.'8Sf

„mr-7

iHwn-irr ,»..in

i-rrn-irv

r-p—n—¦ 1

gSSSSSS5S£S5i!3

ALGODÃO

*M

Pam seu rheumatismo

v-ulò para entrega
——>
i'
'¦'"¦
'»
!¦
'I
" !
cm setembro . ; •>e.
408
UViKRPÕOI,; 17'.
Céii. paru entrega
(«lo)
Fechamento:
em dezembro , . 395
399
Hontem este mercado funecionou em
Hoje
Fechamen
i.poo'
Vendas . . • . . .
1 •
2.000
,'--'-to anterioi
mas sem alteração
posição de firmeza,
Mercado apenas estável.
'
rimircs,
cotações.
American
nas
Desde o feebamento anterior baixa
7"I7 7-54
Não houve entradas e registraram-se
para março. . .
dc 4 a 7 pontos.
Aniorrcan .' liuturr.s,
reguiares saidas.
...
para maio ,. . .. 7-57- 7-54
TvONDRES, 16.
Amcncan •¦ Futures, ¦¦
MOVIMENTO
Fechamento:
J.6( 7.64
para julho :. . .
Hoje
Anterioi
Vuturcs,
, ,,
DOMERÇAPP Americsn
'.'para
Meses:
..7-73
7-7'
outubro
'depois
'
Março. , . __ .
65
65
da aber.'.lyiercadti: afrouxou
Ptriox
Maio .....
65
65
novamente.
Houve
mas
recuperou
tijrti,
27,892
Stock, ofittiridr,. ,....;,.,,,,,,
. C4 ¦
'dos-comniercianfes;'
64
Julho
pedidos
63 ¦
Setembro, . .
63
1 Eriifadai: ...-.¦,
;,,"
'Desdb-o
".
baixa
anterior
fechamento
Mercado calmo.
Do Pari; ... ,
. ¦'.
l
¦:nt_i dt'"2 a 7 -pontos. -.-!
Inalterado.
NbrteT'.
Do RIS; Grqiídedo
Da Parahytia-i. '• .-¦ -..-'.. -. ,
NOVA VORKí'-i»í .
Do.Ceará. .
v,
SANTOS, 17.
., ..,.,,
Fechamento :• ! ¦ • De Pernambuco . . . . .
Fechamento:
Fechamen.
Hoje
anterior, Do Maranhão, t . . .
Mercado:
hoje, colmo;
to anteriot
calmo;
mesmo dia no anno passado,
American Middling
Totai. ,.[. . . ." ..
calmo.
14-0
14-10
Ujilands ....
N. 4, disponivei, .por 10 kilos: hoje, Desde 1". ,',''. ...
.
16.577
Futurei,
American
mesmo dia Saldas. .....
25$5oo; anterior, 25$soo;
. . .
979
¦
.
..
13.88
13.77
março.
para
. . .
Desde i". . . .
no anno passado, s6?ooo,
14.812
Futures,
A Micrican
N. 7, d spònivcl, por iõ kilos: hoje, Stock hontem 4 tarde.'i. .
26.913
i4.u
paar maio . .-'. 13.99
22$;oo; anterior, 22(500; mesmo dia
Futures, '
American
anno- passado, 54$ooo.
! para julho . . . i4'->3
COTAÇÕES
'4.33
Entradas até ii 2 horas: hoje,
Futures,
American
35.147 saccas; anterior, 33.672 saccas;
14.53
Por xa Hln -ipara outubro . -. 14.43,
mesmo dia no anno passadb, 31,587
Mercado: afrouxou depois da. aber
Scr.tões. . ....
saccas.
3fi|poo a 37I000 tura e continuou mais frouxo durante
"3SÍÒ00
a 36Í000 todo
Existência: hoje, 1.028.706 saccas; Primeiras sortes
o día. Os operadores do sul cs*
33fooo a '34Íoou; tão vendendo.
anterior, 1.043.210,saccas; mesmo dia Mediano ...
Pauljsta . . ,
33$ooo a 34$ooo
no anno passado, 1.113.575 suecas..
Desde o fechamento anterior baixa
Saidas:
,- Saccas
de 10 a 12. pontas.
Para os Estados Unidos, . . 37.457
MOVIMENTO DO ALOOi
";; tU-'4sÍ0VA. Y0RK_,:"i7.. :.''.'.
Para a Europa. ...... . 21.479
A
MO
TERMO':
Por cabotagem, etc. ....
. 7.15
' '
(1 '^íettura:
. PRIMEIRA, BOÍÍ$A
Fechapiep.
__. .Hoje
¦49.651
Total.
i\
to
anterio:
V..'.:..C.
..
* ¦'¦ ¦'• Da. eoi i
Fiitürtíi
anterior ^tti«,',ean
'13-79
SANTOS, 17.
''3.77
.
-¦«
.
."¦
.
cara-março.
.
For-io klloi-i
Fechamento:
Futures,'
American
Hoje
Anteriot
.para-maio
I3-J9?
r4.oo
.
.
.
fevereiro .-,¦¦-. , 30$6oo , '''i»nxto^
30Í000—'¦ $700
Café typo 4 para
Março . . . '3Ó$6òo
$5«o American' Futurei
entrega em feve_
14.23
para julho . . . 14.22
Abril
, . .¦¦ 31J800 . 3i$soo—"$400'
2S$900 'Maio.
26$obò
rciro ......
.. •
'."afc typo 4 para
1,
.
.
32$4po ; 32J000— t4oo Anierican- Futures,
14.45
.
.
M-43
para outubro
33$2ob
32$8oo— $300
35$S75 /unho ...
entrega chi março 26$i50
commercio
de caractei
Mercado:
Julho. . . .'• 33Í400 ¦ 33J000—s ?5"o .normal.
Café typo 4 para
Os baixistas estão se co.
kilos.
Vendas:
120.000
345975
entrega cm abril 25^735
brindo.
Posição: estável.
lEstado do mercado: hoje, firme; ah. Desde o fechamento anterior alta
terior, fraco.
SEGUNDA BOLSA de;jí a 2 pontos e baixa.de 1 ponto.
V~
C.
0»!M|J "' REGIFE,- 17,-•"
S..PAULO, 17 (meiq-,ç(ia) •
Rntridas de café:
'Por 10 Wlos ontcrlor
'Rm
Hoje
Anterior
•' -Júndiahy, pela Estrada Paullstat
Estável
Estável
Mercado
hoje, 26.000 saccas; dia anterior, Fevereiro
'
.
3o$ooa''"
Primeira sorte, ven3o$5oo
mesmo dia no anno Março .
zQ.oqo saccas;
¦
.
.
.
dedores
.
.
3O$500.
3o$8oo
passado, 23.000 Saccas.
com.31^500.i^aij/lÇOr $.<("! Primeira,sorte,
Em S. Paulo, pela Estrada¦'• Soro. Airil,,..,,
33$300
3'*9oaT- $mp .' (pradores ¦-. '. .. -. •1 o$ooo 1
4o?ooc
'33$ò'oo
¦csltíííin, jetCfí-, hoje, 10.000. saccas; dia Maio. .,
i.v.JSntradas:
.
$3'od
....
32$Sòb—
Junho
íàhi>hti
.H,;4>f> ¦7-:-A'.\
anterior, 10.000 saccas; mesmo dia no
.'
.
liontem,
em
33Í5PO' 32$6oo—í $4oo Desde
,.
Julhoanno passado, 12.000 saccas.
Vendas: não houve.
saccas
ds 86 kiTotal: hoje, 36.000 :accas; dia an':.
Posição: calma.'
lOS
i.òoo
i.
'..'.'
900
dia
no
terior, 36.000 saccas; mesmo
Desde
x°
de setem'
•
'bro
atino passado, 35.600 'saccas..
. .UVERPOOL, 17..
próximo pásHoje
sado, i-n: saccas
Anterior
17.
Mercado. . . . . Estável -Estável : d(*. 80 kilos. . . 72.500
71.300
r JÚNDIAHY,,
Meio-dia nté 5 -p.m.:
-Exportação:
Pernambuco, Fair , . 7.62
.7-71 i
Rio
Para
Café recebido pela Estrada Paulista "American
di
o
Maceió, Fair . . i, .7.62
7-71
Ja«otii destino a SSo" Paulo;'hoje, nada)
Fiilly.Mid| neiro, .fardos de 'Nada
illa anterior, nada; mesmo dia no anno
i8p, kiloS ... . ,.
dllng'¦.- .:'-. >;X':' ,.7*
7181
Futures,
American
pr.ssado, nada.
íôra ;Santbs,''fardos'
..,.
'.'
Café recebido pela' Estrada Paulista
Nada.
; dè"i8b,.kilbs,'.
7.'<t3
para inarto., . .
500
com destino a Santos: hoje, 24.000 American''" Futures, ¦ '
Existência em'- sac¦-W-.
saccas; dia. anterior, . 20.000 saccas;
cas dc 80 kilos
:7.-54 1
.para maio' .
mesmo dia no anno passado, 18.000 American,
Futures,.
'..'
- -.
saccas.
•
7.64
para. jullio .- ,
9-h
Total: hoje, -24.00o1 saccas; dia anFutures.
American
terior, 20.000 saccas; mesmo dia no
'
Todos nossos- trabalhos sito
; 7.78
:'ipára outubro .-•; ,'¦¦: 7Í70.
anno passado, ifi.000 saccas.
: Disponível, brasileiro, .jj^ixa^ de.•_,9 compostos cm niiicliiiuiíi MO-__'
mn%P9;..,££¦" Rtt^ Marechal
EMBARQUES DE CAFÉ* ppntos.
Dfspohivel itnéricaríõ" b'aiüá;' d'éw9
Florliyio Peixoto, 13.
''.'¦'
pontos;- ¦',...-'i.',:-: :¦• ;, i-.!l>-.!>i
v
Em 17 do corrcntòt
: ^ormo. americano, baixa de ?,-ppntos.
(16107)
Para Nova Orléans:
Ccnipanhia Santista de Expor- tação
550
.. .
Vivacqua Irmão & C. . , . ¦1.000
Para Marselha:
,*
Companhia Santista (te Expor125
tação. .......
.\<*
250
E. G. Fontes & C. . . .
—
Ainda, hontem .1 Bolsa dc Titulos Idem, 8 »|». .
¦
238
700(000
.
Ornstein &
reali- li. de Minas Geraes, de
.•Ufredo Sinncr & C. , . . ¦ .505 funecionou aetiva c os negócios
'
zados foram reguiares. i:000$,
640$000
.
.
Para Gcnova:
140(560
apólices Uniformizadas, as dc Municipaes de 1906
1-375 j As
C. G. Fontes & C . ... .
Diversas
Kiniosfles, nominativas,
as Ditas nom_. •. . • .150(000
Companhia Santista de Expormunicipaes e as acç6es do Jlànco do Ditas de 1917 port. .141(000 137(000
tação. . . .... < • • ..
Brasil ficaram estáveis; . as obrigações Ditas nom.. . , .
Para Stockolmo:
«•375 Ferro Viárias e as apólices de. Diver- Ditas decreto 2.093 167(000
E. G. 'Fontes & C. . . .
Ditas de Ib. 20 port.
sas Emissões, ao portador, fracas:'.
Companhia Santista de E.vporDitas nom. . . .
390(000,
250
tação. ..........
¦
... ; VENDAS. . .
Ditas
de 1914 port. 145(000 140$000
Ornstcin .&
375
•"
'
/••] AiJjl'
Dita;, idem, nom.
"5 .!¦ Apólices:
Pinto Lopes &
dc i :ooo$',
875 Unitormizadas,
Theodor Wille & C. . . .
I70$ooo
Ditas decreto 1.933
(?9o$ooo Ditas decrçtçt -1.948,
11, i, :, 1, 1, 3, a. . ,,
Para Hamburgo:
148(000 I45$ooo
'Ditas idem,' i, a. . .'V ,
'6gl)(ooo
'it'
Alfredo Sinnor & C. . „'. ,
Ditos
decreto
i
.'622'
135(000
.-- 694(000 Ditas d'ecreto 1.999 149(000 148(500
Ditas idem; -2, a.' ,
Para portos do norte:
650(000 Djtas decreto 2.097
Obras do Porto, 8,' á. .
Ornstein & C. . . . . . .;
i4s$ooo
de
réis
DiversasEntissões
Para Santos:
Ditas decreto 1.535 i55$ooo 152(500
- 880(000
50o(, nom,, 2, a. . .
The Asiotic Trading. . . . LS03
Ditas decreto 1.550 151(000 149(500
670$OaO Ditas de Nictheroy.
Ditas Se 1:000$, i, a. .
S.95I Ditas idem, 3, 4, 21, a. . . 672fOOO
Total. . .
Ti» serie.
, . 69(000 66$ooo
673(000 'Ditas dai 2* . serie
Ditas idem, 4, 80, a. . .
68$000
70(000
64o(ooo
Ditas cm cautela, 500, a
130.194
.
Desde i°. .
Serie
63^000
Ditas
da
66(000
3*
Ditas
1,
3,
4.
5,
s,
port.,
Desde i» de julho
5S6.397
Ditas de Campos,
9, 10, IO, 20, 26, 30,
Destinos:
650(000
d: 1:000$.
. .
607(000 Ditas de Bello Ho50, 4", 5. 39, 50, a. .
1.550
Para os Estados Unidos,
608(000
..
Para a Europa. . . . ,
5.868 Ditas idem," 25, a. ... ¦-..
rizonte. .... . .
1—
130(000
.
1,
Ditos
6o9.$ooo
a.
idem,
.
«•533
Por cabotagem. .-.. .
Bancoi:
Municipaes dc -1906, port.,
'.-..y---.
6,
140(000 Commercio.
B.931
l6s$000
Total.
Ditas dc 1917, port., 50, a
I4a'$000 l'unccionarios PubliDitas decreto 1.535, port.,
cos . . .
.
,
.
48(500
49(000
-i54?o'oo Português
__3,'a. ...... J, . ...
do Bra.
Ditas decreto 1.550, port.,
sil, port. ,'.;. '. 200(000 I<)6(000
150(000 Ditas nom* .
50,. a. ..-...,,.
V
Ditas decreto 1.933, pott.,
Commissnrios do Cnffi.
Mercantil. ... . .
383(000
13, a...-...:. ¦. . . .
169$000 Brasil. . . . . '. 392(000 390(000
Rua de S. Bento -_, 37.
Nacional Brasileiro
Fazem adiantalncntos Ditas decreto 2.093, |iort.,
365(000 ; Commercial.. . .. -. 20p(000 198(000
Eobre conhecimentos. Pitas idem, 12, a. . . .
167(000 Brasileiro'
Allemão 192(000
f1402jV
Ditas de Mictheroy, 1? seC. de E. ie Firro
rie, Ão, a. ' . ....
.
67íooo
Ditas da 2a serie, 20, a. .
70(000 Minas S. Jeronymo 04(000 ' 6,l(000
E. do Rio Grande do Sul,
Victoria à Minas. .
4O(O00
'
o|o,
'
de 5.00$,
8
$.&,:."•
'250,
'.
,,'C. ie. Segurou
a. i • -. . .50,
36jjóoo
Ditas ídém,-90,'àf. . .'.»"' • 368(000 .Sagres. , t>';. , :. ..-,„ ^T" 200(000
'*
mL jjeip.^^rtegMggSgT"—11 "¦¦¦¦¦¦¦¦
Ditas ¦ de i:ooo(, nóm:,- s,
.Confisnça . -,1 . -, - 179(000 —.

pn

,
-'¦¦¦ ':
¦!. i.--

I

'
¦-;-

88
Fevereiro
7,
Março ,
Abril. ..
55 1/8
881/2
Maio. ..

.
.
.
„

.
.
.
.

PRIMEIRA
C.
V; '

BOLSA
Da cot
anteriot

Por 60 Wlos
4S$ooo 44$30o+ $400
.i5$soo
45Í100-Í- $400
47$2oo
4ó$70o+ $400
47.000
465700-j-fjoo

O ATOPHAN-Scliering é o remédio
especifico coütra o rheumatismo ea
I ^BSevV
gotta. Reduz a formação de ácido urico 1I___m-_-*_tI
Iü
í^rl
; e elimina-o energicamente; Traz allivio
immediato e ataca a causa verdaIih»
deira do mal, sem produzir effeitos
, > -,
secundários prejudiciaes,
^ ^ wm ti
Repare nó ácòndiciòna»
mento original: tubos de 20
comprimidos a 0,5 gr.

I ..9 í

ílf

_*__-

¦'

," '.v.^..:-- . ¦. ¦.-,.—r—- sm

OUTROS OENEROS.
MERCADO DE CEREAES EM PORTO ALEGRE

PORTO

alegre;

if.
|

ARROZf

,-s V.

.--¦-

Hoje

'. Anterior

•'•/¦.•.>i!i/;'; '-'.

.......
Entradas cm saccas de 6o kilós.
Saidas em saccaa de 6o kilos. . t- *' l •
Stock cm saccas dc 6o kilos. .«
• • »
...
Preço dc i" qualidade, ... ...
Preço de' a" qualidade. . . . >'.'¦¦', f~, .,Preço de 3*. qúálld.nde. .¦»..).'".'< • > ¦•
Preço do japonez dé 1» quolidíít;. . ..
Preío dò japorieis de 2» qualidade.- . . ...

,5.255 3-"9
- 8.099 4.829
, '293.35b
29S.I94
,
45$ooo 5o$ooo
_5$ooo .' 40J000
'25J000
,
30S000
35$ooo 45*000
285000 32^000

¦BANHA
Entradas cm kilos. ..-.-. . . -.- . y
Saidas tm,'kilos.-.'. .,-i-. -«>¦., *.;¦?. , » .-.'•
3toqk em kilo?.,,,. „ m-.n;:iir-ii!*i'/ •.'..'
Preço di caixa com" 3 latas de 20 kilos.
¦Preço de caixa com 30 latas de 2 kilos.

.
,
,
,
.

374-755 162.625
2^4.480:152.520
928.025 887.750
I70$OOQ I75$D00
i68$ooo 172Ç000

FEIJÃO:
.
7.244 3-337
, 'io.gn 905
28.733
32-4°°
,
.'• . 3o$ooo 29$ooo
ldjooo
l65ooo
.
, . i.|5ooo 145000

Entradas em saeccos de Co kilos. .', .
.Saidas .cm satcos dc >.6p ¦.kilos. .¦¦'»' , . ..'
Stoclc cm saccos de 60 kilos. ......
Preço de i* qualidade. ". . . ...•-. * * •
'• ?i . '••-;*'<
Preço de a* qualidade; V"'.
¦; -.. » ,-\'i '.'(-.
Preço de 3° qualidade.
FARINHA DE.lIANDIOCAi

.'..;
2.875
,
jligo ' 2.598
'3.,488
.; '
I7.368 17.666
,
. ¦ i5$ooo M5$ooo
,
i4$ooo i4$ooo

Entradas em saccos de 60^ kilos. . . . .
Saidas em saccos de 60;,kilos., ,** p. •1».,«
3c 6o' kilos. !. ....;.'..
Stock em saccos
''.'"¦•;
'qualidade,
i' ¦.
,'li »
Preço de i"
'Preço dc 2" qualidade: 7 '• .'• 1-•¦ • ¦• ,'"•

¦ Etcportucc^.!— Sairam.para õ Rio de .Janeiro, os' .seguintes, vapores:
"Assu"', .-"Itflbprá" ,c -?,An\az°na5",.' com 7.32jr\ saccos
^dé arroz, 2.46i caixas de banha, 10.871-- saccos .,d'e.f.fei jão .e' 2.998 saccos de farinha.'

A BOLSA

15,

(Kio)

MOVIMENTO
DO MERCADO

Anterior

.;.-„*,

Cambiai

Lü.NDKES,

'8-

'-¦-¦¦•

780(000 •li Coti^í ie .•T-iclic.t-

, . 465000
45\1oo+ S400 Esiado do Rio (Popular),.;
. . .47$ooo
io, 10, á. . .
45?aoo-|- 'J500
.. . .
4.0Ò0 saccas. ¦' . '
idem, 50, a. .. ' . ».
Ditas
99(500
'
estável.
Bancos: '
¦)8»soo
SEGUNDA BOLSA Funccs. Públicos, 200, a'
165(000
V. C. . Da cot. Commercio, 62, a. . . .
390(000
anteriot Brasil, 50, a. ._ _. . ..- ,
-391(600
Idem,
•
a,
.
.
.'¦•
.
,.
ío,
Por 60 klloii
Idem, 3, xo,
.,
392(ooo
Fe^•creiro , . 45*300
44$3oo
Seguros. Indcmnizadora, ,
iMorço .
45Í400 45)000— íl
Coinpanliiao:
Abril. ,.
47Í000 46(600—• (loo
Maio.
46Í800 46^600 $100 Seguros Indemnizados 5 a
90(000
Junho •
46$ooo 45J2OO-)- $200 Docas de Santos, port., 8,
'7i »3, 2, a. . . ,-' .'.: 278(000
46(300 .45(200
Julho. .
Vendas: não houve.
Debentures:
- Posição: paralysada.
Bcllas-Artes, 10, a. . _ .
I93$00Q
LONDRES, 16.
Fechamento:
'Fechamen.
OFFERTAS
Hoje
'•
to
ahteiloi
Viiii.
C<nM>."
Assucar para entre- gaem março. . i8|:Jí
;I7.'P}4 ObrigaçSeí. do Theí.nrrc*
A^uvhr . p»ra
souro^ 7 ,'\'. . .- 905(000 ;Í9p(o.Op
i8|ijí
ga cm maio . . i8|4!4
Ditas I'erfo yiarias .828(000. 827(000
Assucar para cntre>
DitaB
a' emissio. . 828$000 8j7$oop
ga em julho . , »8|6. . . i8|4}í Uniformizadas,
ie
Assucar ,a.a entre, i:oob(, ..,' o 694(odo . 691(000
xiWA Diversas..'
ga em agosto. . i8|6 .
' nom. -. gmlssSès,
\BBUcar do Brasil
':'', Í74Í000 672(000
; .'-..
Ditas' eni cautela."
' eom 96% de base
644(000.' 635(000
".
"..'
' '6í7(òob"
tuembarques
para
Ditas port.
Íb6?oo'o
. '.turos. . ... ... R'om'nal Nomimi Ditas em
cautela.
Mercado calnio.
¦655(000 646(00:
Obras
do
Porto.
.
Alta de 1 1.2 a 3 d. desde o fe- Estado do;
Rio (Pochamento anterior.
, pular). ..,,.,
99Í500 .•¦99*009
'.»
Estado dó. Rio, de
nova York,
500(1 . pott.. .. ." 380(000
Ditas nom. . . .
Fechamento:
Hoje Fechamen- Dilas.Ferío Vlariai,
to anterior
do . Rlò Qrandé,
aí'5O0(, 8.«|».
Assucar para entre37ÓÍ0OO ffsfíiòb
dá ParB-'
3.0? Pípulaf,
ga em março: . 3-n
— •¦ '¦ .'.-;8o(cfoii
hyba ...
Assucar para entre3.20 E. io Rio Grande,
ga cm maio . . 3*-3
°|°
—
. . 8oo$ooo
Assucar para r.ntre*
port., 7
—
3.31 Ditas nom. ...
ga cm julho . . 3-35
770(000
E. do Espirito SanAssucar para entre• 3.39
to, 6 «J». _, „ _
64o(ooo
t-í
ga em setembro 3.42

Junho .
Julho. .
Vendas:
Ainda liontem encontrámos este mercado completamente paralysado e sem .Posiçío:
.
cotações,
nas
modificado apreciável
—mJ
Rcgistraram-sc pequenas entradas c
reguiares saidas. .

da Inglaterra............*
JJ.mco
llanco Je França/....:::..'.....a
Banco da Itália
.'
Banco de Hespanba
fiunco da Allemanha
Londres, trcs mezes
Nova Vork, tres liteieé, t/venda.
Nuvu York. trcs mezes, t/combra

m.

rai

j8i
.
5.V/' I.

ASSUCAR
¦^¦wwNiy

Taxai i, dcicontoix

I

rf t/4
I2X
180

PORTELLA HUGO & C.

17.

Hoje

AtmTUu:
BUENOS AIRES t/Lotxdtts, taxa te1e*ni.<hica, por $' onro, t/venda...
BUENOS A1RKS s/Londre». tm UUcT.-iphica, por Souro, t/compra..
UONTUVIOeO 8/lõndr<a, taxa; te.
irrropblct, por $ ouro, t/compra..
"tá«
MONTF.VIDEO í/tindreã",
telegraphica, por-S.ouro, t/venda...

LONDRES, ií.
' Fkciiaurnioi

Fechamento anteriot

Café para- entrega
13.65
13-82
. em. março
ua:e p:irt» entrega
12.89
em maio. ....... . 13.08
Mi liara , entrega
"-S3
èm . setembro' .. . 11.74
Café pira' entrega'.,
'dezembro
¦
11.iy
.
òfrt
;Vc'ndás'rd(r dl»-.'- .: 70.000
9O.OOO'
Mercado firnie.
Desde o fechamento anterior alta
dc 17 a ai pontos.

:.'

Asutum:
fOltíC n/íxindres, tel.. por £. i
".
«/Paris, tel., por F. . ..
"
s/Geoava, tel., por I;. .
s/Madrid,
por
s/Amsterdam,
tel., por FI.
"
tel.,
s/Ruisso.
por FS, . •
"
s/Uruxcl!.-.,,
tel.,
V. ouro
"
s/Berlim, te!., por M. . «
PARIS, 14. ¦

'
'
'

V NENRIQUE VELHO & C

Fechamentd nnterior
'13.65

nòva"york,'£.

¦ Atilcr-ut .
$ 4.85-13
c 3.93.00
c 4.30-50
c 16.87
•
c 39.97
c 19.34 .
c 13.91
, c 23.80..

rtOr*\ 7 i
$ 4.85.13

a

Fechamento:

NOVA YORK, 15,
1'rcirAHt'NTo: .*•-.;
&..*
s/Londres, tel., por'
D, yOKKi/Pnris,'
'F..'.i\',
tel.,
. e/Ccnova,- te., pôr
por _Ã>:;3
"
s/Madrid,, Ul., por P......
.•
í/Amsttrdam, te., por Fl.
,/Berne.
por
"..... .s/üru»flllap.te., tel,
. ,F.. ouio
,. "
t/Bci-lim, tel., por M...,.^

22$25o— $130

. entrega
Caff
' cm'j .para
março
Í3-75
- P ¦:¦ ,
Oafc patú entrega
12.89
cm- maio. ....... 13.84
Café
pari entrega
'
"».S3
èm.-setembro . . 11.57
Café para entrega
ti. 13
c mdízcmbró . . 11.28
j Mercado hoje, estaveli-anterior, ac
ccssivçl.
Desde o fechamento anterior alta
dc 4 a 13 pontos.

$ 4.85.X2
L, 112.12,
P..28.90 .
P. 29;00:
F. 123.73 F. 123.60
• ar7,a! d-,> '7/33
•M.-20.47 ¦
' M* 20.47
Fl- '3t'3
Fl. ia. 13
F. 25.20 F. 25.20
B. 34-88
Fl. 13.13
Kr. 18.18
Kj. 18.90 .
Kn. 18.20

2$300

.2

,

NOVA YORK,
i>.
'
Abertura:
Hoje

B. .34.'83

Hcit

.

v.

$ 4.85.U
L'. IÍ2.'2$
P.'38.85
d?.1 123V50
,11. i-i i/U
iM. 20,47
Fl, 12.13 '
1'. 25 .20

4-8j. t2
tr. 112:50
p. 29,60
f. 123,75
u. -• ,:ui¦M. '20.47
i:l.I2.13
4'. 25.30
'
B. 34.88

17. .

tONDRES,

lünlio

21J400+ $100
Julho. .. . . 2I?6oo
saccas.
Vendas:
1 Posição: 5.000
estável.
SEGUNDA BOLSA
Da cot.
anteriot
1
íor t kiios
24$675+ ^35
2j$100
revereiro
24J500
Março .
24$IS0+ $400
23$900-l- Í400
J.l$fl00
Abril. .
33$3a3+ Í350
23$400
Maio.. .'¦
22Í350+ $100
Tunho '.,
32$600
2!$60O+
22$0Òb
$200
Julho.
Vendas: 1:000 saccas.
Posição: firme

. yíníerttr.

'_

h .

CAFÉ

Cabotagem

XJ.

SANTOS,

í
.

Paris)......
Rente- Française, 1918 (IntcKralirado)
Rente Française, S % (aa Bolsa de
Par.'s>:......

ns

«iS SE Cli SE
Hora

8$68o
8$4So

Total; ...
529J3J a 5 59)64
»4;.43i
S 59164 n 515I16 idem o anno passado
120.343
Desde 1°. .. . . . . ¦ -..
MOEDAS
II.546.546
Dcsdft!'!0 de julho . .'
Idem o anno passado . . 2.847.082
Dollars (papel) . .
216.730
Existência em 17. . . .
Libras (ouro) . .
42$8ób Ideni o anni passado . ..
395.42-4
Libras -'(papel) . .
42$5oo
do - 1Ç000
valor
Imposto
mineiro
Escudos (papel). .
20 do corrente mer —
ouro, dc :4
Francos (papel)._ ,
— .
Liras (papel). . .
$370 4$630.
í'eso argentino (paHontem ns trabalhos desde .mercado
pel). .'"."".' . .
foram iniciados em condições frouxas
Peso rurguayo (ourn). ..'. .. ... .
c sem'procura de interesse, tendo sido
apuradas, nas primeiras horas* vendas
Reichmark. . -; .
dc 2.649 saccas, na base dt 36$ por
arroba, pelo typo 7.
A' tarde foram registrados negócios
de mais 868 saccas, ao mesmo preço,
fechando o mercado inalterado.

(4i$402)-(4i5'8o)
8$.|-o
8$530

Nova York. .
llaüa. . . .
Paris. . . .
(missa . . .
Delsica (papel) ¦

'_'
(i9l9/47>'(i9'9/47>'....v.'.:;..»;;í.:;-5,.v.i«
Con
. sois., a }í
.
ií %-..
Rente Française,
ID17-........
Rente Française. 3 % (na Bolsa ie

,'i

Caixa matriz .
Bancaria. . .

2^040

'¦

Ç^iprestimò de Çitórra, Britantrò;j. %',.'.
2$a8o
2Í280'
3$4io

a
a
a
a .

2$26s
2$z6o
3Í390
8$S20

i'i

TÍTULOS RTRÀNGEIROS

Cairo

3%'iit

S 5'l<>4

3$58o,

BXTUEMAS

CABO
. •

3$s6o a

;53..

*9
,
93 1./»

','Sa.

.^ ;jtf ¦-

I Mércado'.'.firniei"; :....'. .;,,'¦ ;/'7'. . ,
Soniriios: .liojc,.: inalterado;, anterior,
-,. Alta 'de il' a
* "."'
-'¦'
ó fe. n|cotatió.V'J'- ,••¦-;'''.,,'','
^-íúnto^-deíJe
'
.
•
anDrittòü seccos: liojc, inalterado;
chamento áníeriorV** * ,í'i—,
*'
: ,'
terior,'^'âÍ8oo ^a'',;. S^soóí
'•
' '.'..'...,.
Entradas:'
/ifpVA Y0RK,':iy.
. 'Çoje
-Anteriot
-.,.;,..'. I"
Ateítur*:.
„
'
»;.hontem»í
>.'
Hoje 'FécSaraen- Desfie 'sjcctm.ijl,i:-'
ei)i
to ájateriot
**i:".
"5-600
15.900,
Idlps;
i.;
lUuicar para entre.60..
ga eta março.' . .3-12 3.11
¦
teinbíj JpyroiV
Assucar pura entre- ¦¦ r
mo' passado,
3.23
i Ba..ên> üiaio ... 3,33 .. ;.¦
em sacca* de
¦ Amttur \$*\tt\ entie*.
'
60! kilos. . . -j.52S.900 2.513.000
3-33
ga .ern'• julho .. . 3-34
''.
Esportaçíio:
:As»-jc«r Sar^ entre' 3-4a Para o Rio da
. ga.epi setembro. 3-43,
sacI Mercado .ttUyitVf- ':}/¦¦
Janeiro,
.eas de 60 klj Alta e,' bíifa''parcial dè 1 '_ ponto
los.,
.-'.',".,
.'
Nada
anterior;'
.desde'b/fechamento
('afaáaotos .sac?
ops dc fm 1:1.vHECIFÊ^Vv,,;
|
;.;V''.«^ 1
Nada
i Meícadó:">.'-.'hoje', Víátavá;;" ''anterior, ^:i_t_!*^
)fAi\,l ^tros.pqr-âai/A&iil
¦•*',H"*,
'-'
esteai
--:' ¦
,,lt,y,,
'.'P-reçól 'polr'(i'$.-'l<iio>j. .-.',.''-.!
Só, ¦ RtasiT.sífi
,
inalterado;
I Usina de primeira: hoje,,
'
Nada
ii?áob."
.."
los..;
..- ...
:.-,;,
,
!io$5ob..-a
;
Usina, dei segunda: hoje, inalterado; P.«n outros por¦;
tos do norta
iintjripri.nlçotjido., . ..'
• Crystaes: ixo.e, inalterado;. àntôiori
tr, Ilrasil, sac
cas de Go ki?$6oo a 9Í900'.' .';
'anteNada
Nada
inalterado;
los.
. ¦ i .
Demeràras:'
hoje,
t
¦*' S ¦'' '
¦• '
existência
cm
rior, n|cotàdo.
de
6c
an
saccas
Terceira sorte: hoje, inalterado;
kilos. . ; .
., ¦ ',.
569.900
554-ooq
terior, nlcotado.'

:

.

S/Lon^res. . . • 5 5_>l«4 5 53l<i4
!¦ (Parlai ....
$332
Í329
"(Portugal.
. .
$43»
" Allemanha . ...
, 2$00j
" Itália
(Rio,
*36S
" Nova York. .. .
8$44n
Pauta — 3S530
" ilucnna Airca iii-*
Entradas cm i'6i
^-. 3$3SS
papel). . . .
* so
HueiÍ08 Aires (pcAHCCOt
8$o43 E. F. Leopoldina
so ouro).- . 1 . .
1.489
'— I$I75
" Bélgica
1
Maritima.
(ouro)
2.530
...
" Bclg!cá' (papel) .
—•¦¦ $336 Alfredo Maia
196
. .
"
4$"30
(yen) . : .
xa»
" Japão
1$«29 Cabotagem .-. ,. ..
•.
.-I.
Suissa _.
" Moníevidco.
-—-¦ S$6io
Total.
. .
4.615
" iVifstriaí (por dc:
¦ 21.,
Idem-o anno* passado
niUlfíòrô&s). ' . .
I$I90 Desde x".
103.527
. . . . .
" C\-madá _. . . ¦.
'.
6.783
" Xorueji'.' .'
.
2$I70 Mçdia. .". . .
" TÃtco-^lovaquia . •
a.634.352
.'
Deâdc'1»
de
julho
SaSi
.
'SllCCtíl
'..
"
'
. n-540
.: .
2$í55 Mídia.......... .:,
" ."jyfla. ,. '". . ..
Itlçm.
o anno passado
3.i4Ò'.i u
'
" P.-ilrsiina.....
Embarques" cm iGt"'
E. Unidos _ . •:•-*.'¦.';.2.55:
,"" iDiiiímarca . . .
Eiuopa.... ,.,),
. . .
-V375
" llnHárida.
Rumatiia. .
$051 Kio da Praia.
Vales ouro,' por 1$
.
.".
.
Pacifico
4$6ao

MOEDAS

londres.

$254
2$015'

V

Soli
-3541o
,1$.'Si n¦4M20 :,'."'
'

ÍAm (ouro).,
I.lliras íixípcl)
Dollars (papel)
Dollars («no)
¦I'mo unigujyo
liras
!'eo argentino (papel). . . .
Rctchmark . •
Tcsclas (papel)

l$43°

eo d/« -A' vista t

8$65o

l.SSioj
533-,a

I$i90

i$42o a
4Í140
$252- a2$oio a

'j

Brá2Íl Iftilví-oy," Cafnmòu' Stbck.!.... .
Bfaiiliao Traction.: fcichi S-" Power C*,
Ltd.. Ord..;....;....,. ...'
S. Paulo.,Kailwoy C». Ltd.. Ol....:.'.
Leopoldina • Railway O», Ltd., Ord...
Dumont Cofee^ O. 'ttdi, rM ¦%.
Cum. Pref......\...i ..,/..
St. Mn dei ReyMiniui-, Ord...'?..
Rio Flour Mils & Granarics, Ltd...'..
Uank oi London «nd South America,
Ltd...........;_./.. .;....;.;;>.
Jfála' Real Ingftia...-.:.'.'.;W;.-..-

CURSO OFFICIAL
DO CAMBIO

i$64o
iS 180

a
a
a ,
a ,
a
a.
iC

. i$i85 a

Be'gica (ouro)
Hcspfftvha/' . .- :
Japão: (yen) '.
Tcheco-Slovaquia
Allcmanlia *. *
ÍÍUC1103 Aires*•• (peso papel).
"(pctluenos Aires
. ;«o,touro). '*.
Suécia ..'.
Noruega.' . .
Hollanda. . ,
Montevidéo. ¦.»'•
Canadá ¦ ,

, .. ,. W V .:.

"...

TITULOS DIVERSOS

89 1/4
94. -

__-t_

.nim» f—
ga j

América ^Fabril'.'.7. .'.
Pcirópoüfana
."
'í -i'
Alliança''*'. .
Nova America. .' .
Conf. Industrial. .
Esperança ., • .' _»
i Divtriat: ¦ ¦, ¦
Docas de Santos,
port. . ....... ,.
Ditas nom. . , ,
Terras ¦•« Coloniza• çSíô .'>.'•,..
'
C: 'Brahma. .-¦ I
Cinímat'.'. Brasileira
Docas -da Bahia. - .
Centros Pastoris. _
. Debentures:
Nova. America. . .
Docas de Santos. ...
C. Btthji)a, f „ ,Vj
Tecidos
.Esperança
Tec'idos
Magcense
Transporte'' e Cartuagens . . .'.
Prog. Industrial. ¦'.Cotdnifioio • Gávea
Docas.:d*.Bahia. ..
Tecidos.-. Alliança. .
i.r::i;!;v, Nacjonaea.
'. *
Sánfá. Helena.
.
Mercado Municipal

'—a

7 *IO(000

AS ASSEMBLÊAS
CONVOCADAS
,. Companhia Internacional,.de Seguros,
dia 19, As 2 horas dã tarde.
' Empresa de Águas: Gazosas, dia 19,
á i hora da tarde ' Banco dc Credito Rural Internadonal, dia 19, ás 4 horas da tarde.,.
- Empresa de Transporte Commercio e
Industria, dia 19, ' ás a }, horas, da
'.;,';-,¦ -.
tarde. >:_..
...,;..
Companhia. Eáb'rica..dc' Tecidbè;.,C.o-i
vilhá, dia 19, às 2 /horas da tarde';
líanco Econômico do Brasil, dia, 21.
ás 4 horas da tarde'.
Companhia Calçado Bordallo, dia 21,
ás 2 horas <la tarde.
Companhia' Fabrica de Tecidos Dona
Isabel, dia 22, á 1 hora da tarde.
Companhia Industrial dc Madeiras
da Barra d'e S, iMatheus, dia 22, ás
2 horas da tarde.
Banco Alliança do 'Rio de Janeiro,
dia 23.
Companhia dc Seguros Argos Piuminensc, dia 23, á 1 hora da tarde.

TRANSFERENCIAS
SUSPENSAS
Companhia Progresso Industrial- do
Brasil, até ao dia 21. '
Banco Econômico do Brasil, até ao
dia ai.

PAGAMENTOS
ANNUNCIADOS
Dividendo:
Dia 21 —1 Companhia Progresso Industrial do Brasil, io(opo. .-.,._.Dia 21 — Companhia
de Seguros
'
Guanabara, 8 °l°.
,-\
,, A.,

^moí^^^Êi^^/

' 3l'o(dOO
Dia'iá — 5'acções m!o Rio de Ja—' '
io8$ooo neiro CountryClub,-50 ditas da Com—
190(000
Petropolis Industriai, 1 titulo
—.
. 90(00,0 Jiinhia
c sócio do Jockey-Club, 70 acções do
220(000 Bcnco do Brasil,
2 ditas da Compa.
nliia União e 7, apólices Uniformizadas de 1:000(000.
Dia 19 —¦ 3 acções do Banco do
280(000. 278(000 Brasil é 8 • ditas
da (Leopoldina Rail275(000 way, d'ç lb. io,o,o.
' '8(500
Dia 23 — 360 apólices. .Diversas
7(000
Emissões, de i:ooo(,-.5 . d|°, nòtninati425(000 vas,
c iro diteis do Estado de Minas
ilú$ooo
Geraes, de 1:000$, nominativas.1
32(000
Dia' 35"— ,1.27o
acções da The
42(000
Leopoldina Railway, dc lb. 10,0.0 c
2.708 ditas da Companhia Hotéis. do
.. •.'. . .;' -.
Brasil. i".« ..... •995$ooo
169(000
995:(ooo .
CONCORRÊNCIAS- ,,-^ÍÀ'
190(000 180(000
ANNUNCIADAS
liSíOÓo 125(000

Dia 18— Directoria- de Faienda,
— ¦
:66Çooo para o fornccímentot a este mínisterio,
dc linguadas de, ferro guza.
194(000
Para o .fornecimento de artigos
110(000
98(000
160(000 do' grupo n. 44 —.-Tubos dc-áçò.'Dia
18 — Departamento' 'Nacional
192(000¦
—,
1/5(000 de Saude Publica, para'a remodelação
-pavilhão
do
da io* • cnfermnna •• do
195(000
Hospital de S. Sebastião. - . :
—
Dia 18
Estrada de Ferro; Centrai do Brasil, para -o fornecimento, à
j* diyisSo, dos artigos, constantes da
MEZ T>Í FàíVEREIRO
concorrência 11. 41.
'
,
Para o fornecimento' dos artigos
Renda do dia ,17:
ouro..
Em
212:728(244 da concorrência n. 4i.......'..
Dia 18 — Directoria Geral do Ser
Çm_ ipdpel.; ...,,,,
,2441049(333
viço de Povoamento, para o encalhe,
',456:?77Í577
pinturaí c envernizamentos dç quc ca;r^'ífMatí _> v';;¦¦'.-'recem o rebocador, lanchai, balelões e
Renda de" 1' a" ijr _ty
catraias do serviço da-Intendencia de
corrente
6.986:706(430 Immigração.
/
Em egual periodo de
Dia 19 — Directoria
do Serviço
1926. ....
.
.' ,
S.75o:973Í59i Gfologicu. para diversos fornecimentos
Differença a maior cm
par.i o "Serviço", durante o corrente
i_\_i_ ^'-tt-.ma-mlXB '1.235:733*839 anno.
.
¦
,,
,_
182(000
— ";

ALFÂNDEGA

SABHAVAL
HO SIO
':.

O proprietário do JARDIM HOTEL, á Rua Marechal Floriano, 235, em
frente ao Palácio Itamaraty e a 300 metros da Estação D. Pedro II, pede aos
seus Exmos. amigos è fraguezes que projectam vir
assistir'; fis - festas do Carnaval a fineza de mandarem. reservar com antecedencia os seus aposentos
no mesmo, Hotel. — No
mesmo edifício existe um
bem installado RJSSTAURANTE Â CARTA. (16638)

Dia 19 — Estrada dc Ferro Centrai do Brasil, para o fornecimento,
a 5° divisão, dos nitigos pertencentes
á Concorrência n. 29 —* .Diversos artigos de aço.
Dia 19 — Directoria Geral de Arborizações ' e Jardins, para o arrendamentp, a titulo precário, do theatro
Guignol, da praça Serzedello Corrca,
em Copacabana.
Dia ,19 —, Directoria de Fazenda,
para o fornecimento dc mobiliário para
a 'Escola Naval.
~\ Estrada de Ferro CenDia 2t 'Brasil,
trai do
para o fornecimento
de borracha em lençol, cadarços'de linha e outros artigos, para a 4" divisão, cm 1927, pertencentes á concorrencia 11. 8.
; — Para o fornecimento, i 4* divisão,- dos artigos pertencentes á concorrencia-n.. 32,
,Dia .21, i—,..Escola; de Aviação Militar, para o fornecimento do, gêneros
.'
alimentícios.
,'; ,.,
o . fornecimento
de forray— ]V,ata
"¦
¦' "' "!'
. ;.

gem. .

Dia 21 •— Directoria de Farendá,
para concerto do material de escaphandria, pertencente ao cruzador "Bahia".
Dia 21 -aa, Museu'Nacional, para o
fornecimento de drogas e substancias
chimicas. ,
Dia 21 —' Escola Normal de Artes
o Officios Wencesláo Braz, para
o
fornecimento a 'autorização
esta t escola, dc conf ormid'ãdc com íi
do ministro,
constante" d6'officio 11. 5.333, de 15
de dezembro. ;de • 1926, da Directoria
Geral' dc Contabilidade.
Dia 22 — Directoria de Fazenda,
para o, fornecimento, durante o anno
dc 1927, de artigos constantes do grupo 5 '— Bandeiras e signaes.
Dia ia"-»- Tribunal
de
Contas,
,»ara o fornecimento de material de
oxpfdientc e cíicadertiaçõís, durante o
anno. de. 1927. ..._
vEstrada
,- Dia 22 —
de Ferro Centrai do Brasil, para o fornecimento, á
5™ divisão, dos artigos pertencentes á
concorrência h.' 32^
-.— Para o fornecimento dos artigos
ns.
pertencentes á concorrência
42
',
¦
e,'39, -. i ¦
,
. Jjia 2a — Directoria Geral do Serviço de" Povoamento, para ç" fornecimento dos ' artigos comprehendidos no
¦
giüpo

7.

.pia 22 -r Directoria do Serviço de
Inspecção e Fomento Agricolas, para o
fornecimento dc 10.000 kilos de aementes dí -alfafa Murcia", de procedencía hespanbola.
Dia 22 — /Laboratório Militar dc
Bactcriologia., para o fornecimento do
'material
- necessário aos serviços deste
laboratório," nò corrente anno..
Dia 23 — Estrada dc Ferro Cen>
trai do Brasil, para o fornecimento de
dez pares de pontas de longerocs para
locomotivas, typo "Prairie". do fabricante J. A. Maffcy, dc Munchen.
, ,Dia 2a —. 'Ia., dc F.. Ticrcíopolis,

fi7l34V''
para o fornecimento dos materiaes. d«
consumo, ordinário. , ,_-.
¦Dia 23 -7- Directoria de l*azcwja.
para o fornecimento, a este ministe.
rio, de boios cegas/ pontas e, .amãf
ras.
i.'7:'
Dia 25 — (strada de Ferro Cen.
trai da Brasil, para o fornecimento,
á 5* divisão, dos artigos constantes
da concorrência n. 43-v"\
Dia 25 — Directoria de Fazenda,
para o- fornecimento a este ministério,
durante o corrente anno, dc bor?eguins de couro. ¦'"'-., í; "':
Dia 25 '— 5° Grupo dc Artilharia
de Montanha, quartel cm Valença, pára
o fornecimento dos artigos de forra»
'
gem e ferragem.
Dia 26 — Estrada de Ferro Cen.
trai do Brasil, para- o fornecimento, '
& 4a divisão, dos artigos constante!
da concorrência n. 44.
. 1.":
Dia 26 — Directoria do Jardim Botiiuico, para os diversos fornecimentos ¦'.
de artigos a esta Directoria, durante!
' >
anno de 1927,, ......
Dia 26 — Policia Militar do Districto Federal, S!>,a a construcção..'de)'
um pavilhão. com'dois pavimentos (pi»,'
ferroaria dc medicina), \pafa o HòSpi.
tal d'a Policia Militar, nos terrenoa'4
onde se acha o refereido hospital,'
.
rua Frei Caneca, sem numero,' confof.
mc o projecto e especificação dos tra«
balhos.
-;.,
Dia 28 — 5o Eegimento do Infan.
taria, quartel em Lorena, para o for.
necimento de forragem.

REUNIÃO OE CREDORE&|
i« VARA
'
Concordata de iLconardo Ferreira'Jo.'
C, dia 18, ás 2 horas da tarde, •?
Credores dc Teixeira & Moreira, dh
19, á 1 hora da .tarde.
a» VARA
Fallencia de José Ferreira, dia 18,
á -i Jiora da tarde.
'
.
3» VARA
Fallencia dc Oliveira Machado ttC,
dia 18, á 1 hora da tarde,
Fallencia de Joaquim Silva & C.|.
dia lò, á 1 hora da-tarde.
Fallencia de Ahonagc Saad & H»";
bib, dt 019, á i hora da tardei ¦ O***
Fallencia <l'e lElias Solon, dia.aa,'kl
'77. ¦
hora da tarde.
4» VARA sj_\£
'Si»',
Fallencia. de Amorim €irot, dia
á 1 ila hora da tarde.- ;?£
Fallencia de Antônio de Souia Eoi
'"',
pes, dia 21, ás 2 horas da tarde,'
Concordata preventiva de Brasil da
Silva & C, dia 22, á 1 i|a hora dn
-Hi
tarde.
.
Concordata preventiva de Isaac Modina, dia aa', á 1 hora da tarde. ,
5» VARA
Fallencia de José Alves Ferreira, dl»
19, á 1 hora da tarde.
Fallcncia de Ismael Pimenta, dia 31,
á < hora da tarde.
Fallcncia de Deodoro de , Moura
Galhardi, dia 22, á 1 hora da tarde.'

Diiectoria Geral da Prc«
priedade Industrial
DIA 12 DE FEVEREIRO DE 19a?
'
(Ferreira de Menezes jk.
Sebastião
Cia, Machado, Ferreira & Cia. Lim.ted, Arthur Teixeira dc Faria, Gene %
ral iMotores Corporation', Evans Soo)
'.Ef'1
iUmited, J,
Lcschcr and- Webb,
Gonçalves,. Lauro
Ribeiro Morciiai,
Leonard Pink, Schulke St Ma^r Ao
tic'n-Gcscl!sch.'ift (2 requerimentos) ].
& J. Colman, Limited (2 requerifentos) e Companhia Hotéis do > Brasil
o
(4 - requerimentos). — Lavre-se
termo.
^
e
Guimarães & Campos
John Gò.k,
tlieb Mueller. — Concedo o praxe.
Lavrc-se o termo,
*'*-Telles, Abreu & Sampaio, w Publi.
que-se a descripção.
Zegglo Arturo LuW, IForti, ErcolI
lil»& Cia. e Charles ..Benjamim
thews. — Pttbliquom-se .os. pontos,ça;
racteristicos.
.
Ernesto Rosalcs. — Tendo sido nc
gado o registro, não ha o que deferir..
Ventura & FeVreira. — Foi indiferido nesta data o pedido de privile•
gio ao qual se refere a opposição. S
Companhia Lactieinios Alberto Boe—
keJu'ftte-se. ao processo.
Frederico Stattmuller e Braulio de
Azevedo. — Preste esclarecimentos. .
Eduardo Ciru'. — Dê-se certidí»
do -que constar.
Francisco
Lattiere. . —¦ Apresente
um exemplar da marca. -..
Nathan.cl Prado. — Preste noiròl
esclarecimentos.
Henrique Kranz & Cia. — Provem quc a cessão foi feita pòr ' Alberto Augusto da Silva Caldos.
.,,
Companhia Lacticnios Alberto Boike. — Faça reconhecer a firma do
tabellião 'de Palmyra.Meyer Cohcn & Cia. Limitada. —
Não ha transferencia a scr annotad.i
por ter sido indeferido o pedido ,'^Ie
registro.
'!'
PEDIDO

DE GARANTIA OW;í>,
'>#!
PRIORIDADE
.
¦/%.

Ludugero Octaviano fíorcira, piv.
"um signalciro automático,
para regilar o .transi!» de veltculos . — Dèferido.
'
:-/.
PEDIDO DE PATENTE
aiELRORAMENTOS

DF

para- á inven- •
J. Goulart
"uma Machado,
eacàrradcíra denominada
ção de
Ilygca, de limpeza automática", que
ja é objecto da patente n. 14.698".
— Deferido; ,-,' J
.
PEDIDOS rOE.-;PRIVÍtòGIÇ
"uma nova
José Pu!g Bcada, para
— -Deferido.
mortalha para císarros".
"tím nov»
'Jordão,' para_
Sduardo
typo de carteira para guardar dinheiro
em notas, dcncr.unada Carteira. DUcomo modetribuidáro". — •Deferido,
*¦ .
;, .
lo de utilidade.
A. .CcrqucTa. para "aperfeiçoaméãi'os na manufactura de' cajíachoi11:**.;^
Indeferido.
Irmãos íNfcnten Sc Gia^^fiafa\?un*a
nova caixa oit estojo para -,sCoi}áiè.'s»

.,_. _._..,—

CORREIO BA MANHA — Sexta*-feira, 18 de Fevereiro de 1927
*«**•
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO OOMMEBOIO DO RIO DE JANEIRO

—¦ IndiHfetaí.' <Elfer»nte« objeotos".
¦ÍÀÜtiis Duque Estrada Meyer,- para
novo systema d« coupons com*
;?«m
'
mcrciaea". «—¦ Indeferido.
-'pedidos DE RlírUSTIÍO DB''
i
.,
np_
MARCAS ..
"Ã. W. 'Pabeíí da marca, "Banque:
'<la
classe
para distiiiguir artigos
_»*.«¦",''
'(•'¦•_%'¦ leltía
j» —-Renove-se o registro.
|uThc
W. tfaber, da marca
1,7, A.
para,
Okiental Penei! A., W.- 1'aber",.
-50
letklíkiniíuir, artigos' dli .classeí tra' j. — Renove-se o registro.
¦J -tiligíl
Sartí & IFigü, .da. niarca
M'M«tósicano
Sarti",
tpara' distiuguir
aftitrcs da classe 42. —-.Registre-se.
da marComp.,
Ducassc
.'juGeorges
&
¦¦calque consiste na representação
de
"Casa
as
sobre
ujV
palavras
"Sdllo,gallo(
das
artigos
jura distinguir
classes 23, 26, .2. 20 e 32- — Rcgúitrc-se, excopto <para os - classes . 23
jWVft,' porque n marca imita a'n'...
da Grã-Bretanha.
--'--T. & E. Atkison,
¦ 7.007,
Limited, da mar"Cfllòm*,iiic", «om a J>'í,\ira de
ir".;
tÜlü colombina, para distingur artigos
»dpí classe 48. — .Registrc-sc, cxce.plo
'para pó de arroz, por qtie n niarca
'i-ípita
a n* 6.506.de São Paulo*

IREÇOS COLHIDOS NO MER
%CÀD0 DO ATACADISTA
PARA 0 VAREJISTA
de 8o litros
1S400
iS.vo a
1S000 a
i$aoç

litro
litro

por
not*

SANITÁRIA
IfifiJliÀGUA
''pm
m

.
i>Jsj*ç<:ial.

'¦$uÍici;ior.

.
.

Por ditsia
.-'.loo a
3$7O0
2$8oi»
íJjoo a
Por mo tabeça

.
.

k'-:\.'AI.tIOS
, ' Estrangeiro,
',
. ,
ciai.
Kcni, regular.

5$ooc
4$5o<

Em fardo.
\.*y AL1-AFA
typo
Grande,
JV».¦; (.platino, ¦
$361'
pcv küo $,.»?o a
liilo $320 a
$360
' tarentina. nor
•'• V:» ÁLCOOL Pipa ãe 480 litros
-41 gráos, por litro •••• i$».oc
IÇ3OO
4ü;iíráos, por litro
1$I00
36-gráos, por litro

. ...AMENDOIM

io$ooo
$000
Sacco dc 25 kilos
""•
Por sacco de óo ks.
ARROZ
74$ooo
¦ Primado
especial
70,000
fttfqõc¦ "Idçni dc -*n. . .
6o$ooo
'Agulha, especial.
66$ooo
64,000
6o$ooo
superior.
.
Idcm,
569000
54$üüu
48?ooo
;¦ .
*I Bpm
.).j$iino
.;o$ooo
Regular. . . . .
3B$ooo
.líaixo
5fi$dÕo
Cotííí com 4o'<irúJ
.AZEITE
6$5oo
¦To/itiguez por litro
.C$000
- C$000
6$soo
.Hespanhol idcm. ,.
2$8oo a . 3$ooo
.
Nacional, idcm.
Borris dc 20 latas
í''-.... AZEITONAS
3$400
llcspmihalo, kilo. .
2$ooo
i$8oo a
! Pòrtug., lata 1 kilo
.O$0Q0
Idfcm laia de 5 ka.
Coúa

»

.BANHA
AWRT.íj
Dc
'laiaPorto
de 20 kj'os
Id'cm, dc _¦ kilos
Dc.Ilaialiy, lata ile
20 kilòs. . . .
•¦yj
BATATAS
'/,.
Franceza, caixa de
•.:
j|8 kilos. . . .
¦Su ks., por kilo
Mineira,
por kilo

2O0$000 a 2I0$00°
215,000 a -»33$ooo

'»".#,

225Ç000 a 245$ooo

2S$ooo a
S700 a
?5M a

Já *f*33em 100 annos que O
VERMIFUGO de B.A.

A Companhia Expresso Federa!
com séde nesta Capital, tém por
objectivo transportes, representa-,
ções ou agencias do firmas nacionaes ou estrangeiras, .repretem dado bons resultados para
sontações e agencias de companhias de navegação, armazenaVERMES- PAUIDEZ-AMARELUÃtf
1° Ella ascptlsa o Intestino
gem, venda e compra do merca2" Ella facilita a expectoraVORAZ- BARRIGUDO
Ç0MVULSÍ5ES.APPETITE
doria, representações do con,pa«creanças e adultos-exptrlmente hoje mesmo
. çíio
nhlas de seguros, etc.
supprime
3° EUa
a Tosse
Os seus estatutos primitivos ío.(17116)
4° Ella cicatrisa as lesões
ram approvados em assembléa
5" Ella abro o appetite e
geral-dè 11 de janeiro de 1912 e
1
remonta as forças.
publicados no Diário Official de
27 de janeiro de 1912; as diversas
reformas no Diorio Official ãe Vi
L. Pantaubergo, IO, rno de
de julho do 1917, 4 de julho de
Constantinoplo - Paris.
1920. o 16 de, outubro de 192B.
A acta da assembléa geral èx-4.PP. D. N.S. I'. n.,286, cm 2,-4-87
-Resolvemos fazer nova baixa nos preços.
traordlnarla dos accionistas, nuo
fa-i-olVisitae oXESO DOS MARES, Largo da Lapa, 32.
autorizou o presente. empréstimo
foi publicada no Diário Official
Grupo para sala de visitas estofado, lin*
de 28 de novembro de 1926 e no
.
Regular, baixa.
8$2oo
7$8oo
dos
embutidos
de
500$,
a.
.
.
550$
(10
peças)
Jornal do Commercio de 26 de
\i\\\ lata dc Vt kilo
5$2oo
5$ooo
Dormitórios completos estylo moderno.. . . 1:180$
Por 60 Ailoi
M1L1Í0
novembro de 1926. A compahhla
Superior, vei:nellio
contrahiu anteriormente neElegante sala de jantar. . . .
1:100$? não
novo
20$ooo
21^000
nhum emprestimo.
re*
Misturado ou
O emprestimo que ora preteni9$oo
....
2o$ooo
Peçam catálogos grátis*
guiar.
de ê de 40O-.O00S000, cm moeda
Branco secco, aem
corrente e dividido em, 2.000 demistura . .
24$ooo
2* $000
beniuresoxi obrigações preterenovos
2$8oo a
oiacs ao portador, do valor noDúzia
3$*oo
Portador,
o Banco Commercial do
POLVILHO
Por kilo
minai de 2OOSOÔ0 cada uma e suManoel
emittente,
Especial. . • ..
$600 Rio [ de Janeiro;
$400 a
jeltas as seguintes condições:
Martins de-Abreu Lacerda; endossan*
Superior. . m *
Nominal
VAPORES ESPERADOS
kilo tc, Alfredo de Faria Carneiro — Réis
PAIO
Por
o) o typo da emissão ê de
Mineiro. , . .
5$500 lj.000$000.
18
Hamburgo, "Santa Thereza". .
100% (ao par) ou 200$000 por
óÇ/oo
l*'io Grande,
6$ooo a
. .
....
uj
Santos, "Cabedello".
ãebenture;
PRESUNTO:
tBRCEIRO CARTÓRIO
19
Rio da Prata, "Lutetia". ...
6$5oo a
ccpccial
Paulista,
7*000
19
Rio da Prata, "J/alparaiso". .
6) os titulos deste empres6,000
Idcm regular. . .
"Arábian
5$ooo a
Anna
Garcia;
eniittcn»
19
d.
Prince"
Nova York,
Portadora,
timo vencerão os juros de
6$ooo tc,
Mineiro. ....
Antonio dos Santos Silva Filho; Bordeaux e escs., "Fubcc". .
20
10% (dez por cento) ao anno,
6Ç0U0
S$*,oo a
Tãraná. . . . .
avalista, Luiz Sisto — 3oo$ooo.
.
20
Rio da Prata, "Mcduana".
6$ooo
Rio Grande. _, .
pagos por semestre vencido,
"Tomaso di SaPortadora, a Companhia Cervejaria Rio da Prata,
2$6oo a
2,800
Kspccial. ....
na primeira quinzena dos
Brahma; emittentes, Amclivia & C. —
20
voia".
.
.
C$300
a
7$ooo
Typo italiano. . ...
mezes de julho e janeiro de
i:ooo$ooo.
'0
. .
Nova York, "Vandyck"
2,21*10
2$ooo a
Regular
cada anno, começando o priPortadores, Max Krause & C, Ltd.; Kio da Prata, "Voltaire*. . .
!o
SAL
"Florida".
—
devedor, Américo M. de Azevedo
.
20
meiro vencimento a 1 de juRio da Prata,
Fino, estrang., cai»
"Anna". . .'..;.,
*.ii7$ooo. ;. • * '
20
e.
sul,
S.'7$6op
lho de 1927;
Portos
do
xa cem 12 vidros
3i$ooo a- _3$ool
•Portadores, Djalma Carvalho & C;
"Curvello"
21
Santos,
annual, fi
25$ooc
c) a. arnqrtlzaçâo
24$ooo a
idcm
Idem, nac,
'2%,
"Rio
—
.Maciel
devedores,
&
Noronha
Amazonas"
21
J.
Pcrtos do norte,
começará de 1
.tfoido,
razão de
per . sacco
"Duque dc
c
c
escs.,
4tC$3oo.'
Montevidéo
I2$noo
^5»$
de 60 kiios . ..
de janeiro de 1929 em de: Portador; Pedro Telles da Roclia FaCaxias".
2'
9Í500 a ícSooi)
Grosso, idem. . _.
ante. Depois desta data a
ria; cinittciite, Orlando Bittencourt dc Rio da Prata, "Giulio Cesare".
22
Saquinho de 2 ki!R.
"San
companhia poderá augmentar
Pereira & C.— Helsingfors e escs.,
FranIos, nacional. ..
**$800 Oliveira; avalistas,
. as quotas annuaes de amor. .
22
CISCO".
.
>í6oi 3*.o$ooo.
Idem estranceiro
Portadores, .Pereira Rúbião & C; Rio da Prata, "Gelria". ...
tlzação e resgatar a totalida»
21
TOUCINHO
Por kilo
21
2$8oo a
de do empréstimo;
3$ooo .levedor, Jeronymo Pires — 54»($4oo. Hamburgo, " Cap Norte". , .
Especial
"Raul
'2*600
Portador,
Banco
Francez;
o
deveda...
32
2$5oo
a
Soares";
Hamburgo,
Superior. . . . .
".ta ri) a amortização será fei22
3$6°° res, Vieira Araujo & C.,-rr tÍ230$goo, Rio da Prata, "Santos Maru'".
3?4°o a
l)c fumeiro. . . .
por'sbrtelo ou compra na
23
Rio da Prata, "Wurttcmbcrg".
VINAGRIv Boml de 80 Iti. peto saMb dc i:i6q$ioo.
bolsa. O sorteio sorâ annun. Portadores. Costa Braga & C,'Virgoli*
man* Rio da Prata, "Cor»loba". . . .23
Nominal
Estrangeiro. . .
ciado no;Diorto Offiçidl para
"João Alfredo".
a6$uoo a. a8$ooo dritarios; emittente, Plimalaya
23
Nacional. ....
Pará e escs.,
"Desna". .
conhecimento dos interessa— 3.ooo$ooo.
*:.¦
VINHO TINTO
Liverpool e escs.,
'lílroí no
"Pedro
dos e os números das debenPortador, o Banco Ultramarino; dc- Pará e escs.,
Zlarrít de 100
1". . .
2.1
"Commandante
—
ioo$ooo
a
ooSooo
vedor,
Teixeira
tures sorteadas ou compraAlSoares Junior
,
Nacional. .
João
Portos do sul,
.' 28o$oóo a 2go$ooo ioo?ooo.
. .' 24
Alvorclhão.
das, serão publicados no Diacidio". . . . .....
"Reina
290,000
. 28o$ooo a
Verde. . .
Victoria EuRio da Prata,
rio Official. Os titulos sor. 28o$ooò a 290,000
Virgem. .
genia"
25
tcados só vencerão juros até
Coi.ra com 24 pácotei
VELAS
**8Sooo a 39$000
o dia anterior ao em que coT''.**plendor. • . .
A
SAIR
VAPORES
meçar »seu pagamento;
Matarazzo.t . > ;- j8$ooa a 39*000.
ENTRADAS DE HONTEM
"Itapacy".
15*000
e) as importâncias das dePequenas idcm
... 18
•De Norfolk, vapor, americano "Ja- Tclotas e escs.,
".Ipanema .18
Kiltx
ieníttres sorteadas e não
XARQUE
escs,,
Ponta d'Areia e
.H.
mes
Luck";
Lage
Irmãos.
a
"Prospera".
. 18
.
Hiii da Praia, manapresentadas a resgate.no esDe Buenos Aires e escs., vapor boi- Laguna c escs., "Lucanid".
2$9QO a¦ . 3*0"^
' iS
tas.:. .;
den.
Laguna e escs.,.
"Waaldijk"; a Ed.
criptorlo da companhia"fixada
Johnston
"Pará". . * •
.»58oú landez
2$6oo a
.
fronteira idcm.
18
Belém
c
escs..
tro de 90 dias dà data
•J$5Soo & Comp,
¦
¦
"Itaquatiá".
2§.\oo
a
18
Pelotas idcm. . .
.
De S. Francisco,
vapor
nacional Recife e escs.,
para pagamento, poderão ser
"tutetia". .
2$4'00 "Amarante";
2$ooo a
idem.
19
Mineiro
depositadas em estabelecia Herm Stoltz & Comp, Bordeaux c escs.,
2$400
2$r.oo a
19
Malto Grosso idcm
c
cscs.„-"Etlia".,
Francisco
S.
De Manáos e escs., vapor nacional
"Valparaiso" 19
mento bancário por conta e
"Macapá"; á C.' N.
Helsingfors e escs.,
Lloyd
Brasirisco ¦ de quem pertencer, o
.19
. .
Santos, "Itacava". .... "Eubee"
Chiimámbs a àtttençãó dos leiro.
20
que importará em plena soc escs.,
Rio
"Inda
Prata
'..
20
De Anvers c escs., vapor belga
"Mcdiiana".
nossos leitores do Interior palução do empréstimo" na, parte
Burdcaux c escs.,
Belga.
dier";
ao
Lloyd
Real
"Tomaso
ra os preços correntes dq
» di SaDe Londíres c escs.. vapor, inglez Geuova c escs.,
3"
•
voia". .
"Condo da Manhã" qns sã»' "Highland Rover"; á Mala Real In*
"Vandyck" 20
sorteada.
.
e
escs.,
Prata
Rio
da
.. . ."Voltaire".
gl.»za
20
_ .
c
escs.,
Mova
York
tliariamcnto rubricados. . .
De Buenos Aires e escs., vapor in"Serra
oom»
da
activo
Grande"
20
O
"Corsican Prince";
Houldcr MaceiA c escs., "Purús". . :.'.,. 20
a
glcz
'
Recife e escs.,
panhia é de ... 2.902:670$120
Brothers & Comp.
"Affonso
escs.,
e
Dc Barry Dock. vapor inglez "Cut- Montevidéo
Pelo banlanço j âo
Penna".
20
combe"; a Çôry Brothers & Comp.
"Almirante
3Í' de dezembro
JaFortaleza c escs.,
BUENOS AIRES, (16.
/Dc Porto'.Alegre e escs., vapor naceguay". . . ..'... .';. -. »V!'»/,'-2" | de 1925, contra
Fechamento:
cionat/^Cqmmandantc Alvim"; á C. N.
"Florida".
801:809$100
um passivo de .
20
Anterior
Hoje.
Gênova e escs», '

»

CONTAE BK»U PEL/OS VOSSOS DEDOS OS EFFEITOS
PAUTAUDA. "SOLUÇÃO
BEBGE"

¦¦HiBIrlAAT-P

25Sooo
S800
$960

¦¦Mil S

MARÍTIMAS

Titulos protestados

Ste.°"

(21)

SAIDAS
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'tí'';?VExpressamente traduzido p ara o "Correio da Manbã"

'cadeira,
poz-se a murmurar, em
voz trêmula, a seguinte canção:
Ivjorreu uma linda moça
, T»evani-n'a ao cemitério!
-B
mamãe-junto ã cova
í
• Exhata tristes lamentos.
"Papau
que «5 Bom christã»,
Murmura piedosa reza.
'Bna
"Ouve-selugubre planície
um éco repetir:
fl^ O pó voltará ao pO
pòr providencial decreto!
^Venham a enxada e pft!
Oh! Que leito, pequenino!
! Cavemos! Está. molhada
"'a
terra! Multo frio aqui fará!
;
Na cova gelada 04negra
»0* branco e formoso corpo
»vc6llòcae com precaui;>rio...
'JQue a lua, lá do céo,
¦ aò ver a linda moija, .lhe possa enviar um beijo!

Tiremos depressa a terra
e, depois o branco corpo.Componha-se de noy*a cova e fujamos
que o estudante, a quem
o dia encontrou desperto
nos espera, já ancioso,- /
'' 'j.
preparando o escalpello'"
para fazer.a desecção
do cadáver branco e bello!
Amanhã, a triste mãe
que geme ao peso da dôr
ao pé da cova da moça
irá fazer oração!
Depois, chamando por ella,
de flores cobrirá p solo...
e as flores que.ij» moça amava
legará com pranto acerbo
ignorando que roubaram ; , ,
o branco e-formoso corpo!

|

Para Porto - Alegre e escs., vapor
nacional "Itagibá".
Para Santos, vapor naciona]^ "Paragu.-sy".
Para' Santos, vapor nacional "Man¦ ".
du'".- ¦
Para fttanáòs e escs., vapor nacio"Márangiiápe".
nal.
Para Porto Alegre c. escs., . vapor
nacional. "Capivary".
Para Buenos Aires e escs.', vapor
Rover".
inglez "Highland
"Buenos
vapor
Aires e escs.,
Para
belga "Indicr". ....
Para Antuérpia e escs., vapor belga
"¦Livonier".
Para Bahia Blanca e escs., vapor
"
,
sueco "Graecia".
vapor
Para Porto Alegre c escs.,
"Culiatão".
nacional

"Itaperuna".
20
Aracaju' e escs.,
"Jaboatão".
20
Antuérpia e escs.,
"Cabedello".
20
.
Neva Orleans,
"Itaquera" 21
Porto Alegre e escs.,
"Itaberá". .. .
n
Pará e escs.,
*.' 9»'
Amsterdam¦¦é'cScs.V'"6elria,,f'.
escs.,
do Sul c
Francisco
S.
"Amarante". .......'»»
21
"Rio Amaescs.,
e
Porto Alegre
2*
•_
•
zonas".
"CommanPorto Alegre e escs., '¦
ls
,
•
•
»
.
.
Alvim".
dante
"Paraguay". . 22
Corumbá e escs.,
"Curvello"
2:
.
Hamburgo e escs.,
"Giulio Cesare
22
Gênova e escs..
,
22
Kobe c escs., ?Santos Maru'".
"Cap
escs.,
e
Rio da Prata
• • • • 22
Norte"
, "San
FranRio da Prata e escs.,
CÍSC0".

...

•

.

•

•¦

•

¦-

• '.•

Santos, "Manoel Lourenço", . .
Gênova e escs.,. "iCordbba". . .
"Wurttcniescs.,
e
Hambviro
.
berg" "Desna
, .
Rio ua Prata e escs.,
"Gurupy".
•
.
Mossoró c escs.»

22

23
23
33
2.
24

RG.I.

NAVIGA2IONE GENERALÊ ITALIANA
a Europa
"
-—
22
Giulio Cesare. ...
Março
1 Março 17
America. .....
",
22"
7
Duca Aosta
"
'26
Pssa. Mafalda. ... 14v
7 Abril
Taormlna.
22
"
,9
Giulio Cesare. ... 27
"
9 Abril 27.
Duca Abruzzi. ...,.Ré Vittorio.1 ... 18 Abril 4 de Maio
Próximas saidas para

o Sul

GIULIO CÇSARE
sairá do Rio para Bárcellona e Gênova, em;
22 de FEVEREIRO
'
9 de Abril — 24 de Maio — 9 de Julho

AUGUSTÜS
O maior navio motor do mundo
35.UUU tons. de desloc. — 32.500 tons. de: reg. bruto
VIAGEM INAUGURAL PARA O BRASIL EM 1927.
;
Agentes Geraes para o Brasil:

í
«IT.A.XjI-A».^A.IS^BI*IIO.A»
JANEIRO
DE
RIO
4
N.
BRANCO
AVENIDA RIO
XII
OS

HB"^r3STOL3DS

HONTEM

Para Rotferd**m e escs., vapor, hol*
landez -".Waaldijk"...
Para S'.' Matheus-,' vanor nacional
"¦Carangola*'.'n ar.wi-'»
... ,.:,/'

FOLHETIM DO "CO RREIO DA MANHA"

-SKT.

DE

. .

RESUKRECIONISTAS

i O filho da^.-Múmia, Buffer e
Cracksman avançaram - rápidamente para Shoredltch Church.
Os tres caminhavam emsllencio, na escuridão da noite e sem
nenhuma hesitação, pois conheciam aquelle bairro como qualconhecer os
quei pessoa pôde 'corredores
dd
çornmodose os
casa.
sua
,. Chegaram por fim ao çemiterio de Shoredltch. Estavam, então, por detrás da necropole, favorecidos nos seus desígnios pela
esourldão e solidão que ali reinavam.
Desde alguns Instantes um homem envolto numa grande capa
por ali passeava" aò longo do
muro. Era um dos dois cirurglões que, no seu amor á sciencia, haviam appellado, nessa noite, para* a horrível industria dos
ladrões de cadáveres, pois, como
jâ dissemos, uma absurda lei inglcza prohlbia utilizarem-se para
estudos os cadáveres dos hospitaes.
Cracksman foi o primeiro a
adeantar-se. para se certificar
de que o cirurgião havlá chegado, o de que pelos arredores reinava absoluta tranquillldade,
Depois, assobiou de um modo
particular e os companheiros
apressaram-se a reünlr-se a elle.
O cirurgião perguntou com viveza:
Trouxeram as ferramenta)?
Sim senhor...- Tudo quanto
é preciso. , , .
— E sabem iiíe p túmulo que

ãayprodevem abrir está dentro
• '*• • ¦ •
prla egreja?
Diga-nos o logar exacto o
depressa tiraremos o cadáver.
Está bem. A's tres em ponto a minha carruagem aqui estara. Temos tempo de sobra para
trabalhar, pois neste bairro an»
tes das cinco' horas não ha mo.vimento.
O cirurgião e os tres míseraveis trataram então, de escalar
o muro e penetrarem na necro,
pole.
O filho da Múmia deteve os
.'
demais, dizendo:
Esperem aqui,
emquanto
forçar a porta da egreja.
eu vou
E " adeantou-se furtivamente
para o templo, por meio das sér
.
pulturas. ,
O cirurgião è Cracksman- sentaram-se sobre um túmulo immediato ao muro, e Buffer estendeu-se de bruços, com o ouvido pegado ao'solo..
Permaneceu nessa posição durante alguns minutos, e depois
deixou-ouvir uma .espécie de grunhido, como se respondesse a álgum signal que sõ elle houvesse
ouvido.
As nossas chaves não podem abrir a porta do lado, disse
elle em voz baixa, voltando-se
para o cirurgião e Cracksman. ,
Depois, tornou á su aprlmeira
posição e poz-se a escutar de
novo.
Poucos instantes depois, respondeu a outro signal,- e, dessa
vez, transrnittlu a resposta assoblando. A seguir explicou:
—»Parece que ha-um ¦ ferrolho
na porta,-e é preciso um- auarto

O emprestimo
na-se: ,

actual

^

Tratamento efficaz pelos processos
allemão e Voronoff. Methodo especial
Í>YP"Ina cura da GONORRHE'A,
— .DK. UlLIS e suas-complicações.
Baptistà,
Hospital
'DUARTE,
do
MOS
a
as
rua Evaristo da Veiga n. 30,
sextase
quartas
horas, nas segundas,
i°-°°°!
teiras.
H»

v

SAU DE FRITE

Oí-iDíne» cto áquelles que -pm.
«uem íi-iuot perfei.» «"sangue neo,
potente e uudivtl. Sn v. S. tara.
o-m que» •» torto o canil Ot
gorar m desportos alTileUcos. lome
uma colheram» d* NER-VITA em
cao> retelcao. EstiltipU o appetite.
«uxíTls o dlscstap e enrl-juece o
•antfie. Usam-na (HilTiarcs de alhlc**
ra> no» estados Ujilila» 9» America
as Nom 1 ifrgWfini 00» 03
laicmvrtorosoi eloUn.doà»
(Jo q tangi» ar todoi <R saep
¦iiirrcrat» ticctuaiioi o uude'

OPTIMO PALACETE

CAIXAS D'AGÜA

¦

—
Litros: 600, 800, 1.000, 1.200
Chapa 1? — 90$, 115$. 135Í. 150$.
¦Chapa 16 — 120$, 155$, 170$, 190-,,
á fua»-»Figueira dc Mello n. 331. —
Tel. Villa 32, S. Cliristovão. '
(B 17140)

JÓIAS

1x72c--')

'Methodo - Rosenthal, curso completo,
em discos nara gramophone, veruadcira pronuncia, üvro para aconipannar.
Vende-se a/preço de oceasião. .Kua
S. Pedro, 86, 10 andar, sala- 9.
(B 1714O

COLLAR DE PÉROLAS

.Distante um minuto da estação, em
aluga-se
respeitável,
casa - de familia
Durante a batalha., de confetti realiamplos e confortáveis quartos mobila- zada ante-hontem, na rua Copacabana,
arranjar-sc
dos, para* casal, podendo
Figueiredo -Magalhães c
telephone entre as ruas
Informações pelo
pensão.
Barroso, perdeu-se um; gratifica-se ge'
826. — Silva Jardim n. 35.
entregar ou der
(B 171*10) nerosamente à quem
noticias á rua Figueiredo Magalhães
17138)
(B
n. 20.

"DR.

GUARDA LIVROS

Acceita escriptas avulsas. Sr. I.uiz;
Telephone
á rua do Senado n. 334*
¦Norte 668s.
16507)
(B

IMPOTÊNCIA
ou funecio-1
genital ou viril, psycliica
inou
Exiguidade
nal, do homem.
'
sexo,
desse
sufficicncia
por mais r:Mir,
condita que seja.
por carta,
prospectos ao laboratório phaimaceutico de aleinicke & Cia., a rua Mar— Rio.
quez dc Sapucahy n. 314»
(B 16624)

OLYMPIO R. SOARES

.Medico operador — 1M0I. das
ras. Cons: Rua Uruguayana n.
andar. Diariamente das 2 ás 5
(B

senho.22, i°
horas.
17131)

FRIBURGO
cerca dc
Vende-se perto da cidade
200 alqueires de terras.» Informações
á rua do Ouvidor 11. 153, com o. sr.
Maia, de 1 ás 3 horas, ou cm Triburco, a rua Andrade Neves n'. 5, cpm
CB* _7__j__*;'
o sr. Mattos.

CASA MOBILADA

,:

Vende-se na rua Bõa Viagem numero ios, um predio assobradado . com
sobrado
¦grande
Tendo no
terreno.
cinco quartos, Banheiro, chuveiro, etc.
'No
logar
mármore.
de
e uma escada
terreo um grande salão, um quarto,
despensa, cozinha completa, quarto para' empregado, Tudo é- pintado a novo, calafetádo e luz electrica. A chave encontra-se na»'esquina da rua Boa
Viagem com rua Presidente Domiciano n. 102 —Armazem Bóa Viagem.
Simões & Gonçalo.
Senhores
(B 17177)

'A casal ¦ de tratamento
ou pequena
familia'
sem
creanças,' aluga-se mtde um'
diante
contrato c pelo prazo
anno, a contar de
princípios de marmo*,
completamente
ço, pequona casa
bilada* e com' todas as commodidades,
cozitrem de
talheres,
com louça,
nha; na rua Affonso* Penna n. 120,
esquina
de 'Pardal IMaHet. Informações pelo telephone Villa - 1500.
(B 17128..

AUTO-PIANO BENYGHN6 4:500$000

Familia quc se retira para a Europa aluga a casal de tratamento, mobisua
lado ou náo, a parte térrea de
confortável residência. ¦ Preço vantajoso; ver e tratar á rua Santa Alexanilriná n. 120.
•"¦(** 16610)

destl-

obras
1», 4 terminação das
'edifícios
dà construecão dos
e
armacOchelra
da garage,
zens no terreno n. 35 da rua
Idalina Senra, no Districto
de São Christovão, nesta cldade;
2°, â fornecer fl. companhia
augmento de. capital Se movimento em parte immoblltzado na acqúisição. do dito
terreno e nas obras já executadas;
3", ao pagamento das
. despezas do presente emprestimo e outros encargos, sociaes.'
'¦

. O emprestimo terá como garantla em primeira hypotheca o
seguinte:
; Io, o terreno da rua Idalina
Senra n. 35 e suas constru2o, todos os demais bons,
, material rodante. .'semoventes que a companhia possue
ou possa vir a possuir, menós a propriedade denominada "Sitio Tanaporanga", situada na freguezia Conceição
- Itanhaen, cidade de Santos,
nò Estado de São Paulo, e
que figura em nosso balande 31 dè dezembro de 1926,
' ço
pela importância de
38:000$0l)0, recebida em pagamento de divida a que a
directoria trata actualmente
, de alienar .»¦¦».-

novo,
Vende-se
um completamente
com rolos de musicas'c banco. Infor*
mações com o sr. Jayme. Largo da
Carioca, 6. —-Joalheria.
(B 17172)

BOM PIANO
Vende-se dc optimo autor, claro, tres
pedaes, moderno e 88 notas, motivo de
viagem. Rua Professor Gabizo n. ai7,
casa 4, junto a Mariz e Barros.
(B 17169)

BUNGALOW

Pharmacia — E. do Rio
Vende-se a melhor da cidade dc São
mevimento; preço
Fidelis — Grande
a-j.oooÇooo (grande stock), metade a
vista e d, restante .em . prestações, suaves. Também se acceita um sócio; podc-se tambcm fazer troca cora \ pharOptimo
macia do Rio ou Nictheroy.
negocio. Pharmacia 'Central — S. l'i*
—
Dr.
Oliveira.
delis.
fB 16620)

Anna Ferrari

t

iMachado,
Cama íf Cia,,
sinceramente penalizados com
o iallecinientii <lc D. ANNA
"•"ERKAHI,
mãe de sen sócio
cam inaudita rio c ümigo m;
1'crrari,
Anseio
perfeicompletamente
Vende-se um,
.convidam ai
to c sem uso. com 3 pedacs, 88 notas, pessoas dc suas relações e amizade *
niagnie
missa
alma da»
marfim
assistirem
á
dç
por
que
còr clara, teclado
mandam rezar hoficas vozes (urgente.;. Avenida Gomes quella exma. sra,
17061)
18
corrente,
(B
do
sexta-feira;
no
l'reire 11. 108. loja.
je,
aliai- de'N. fS. das Dores, na egreja
de S. Francisco dc Paula, ás 10 j*J
— horas, pelo que . antecipam desde ja
Ruo Joaquini -Murtinho n. 125
seus agradecimentos. fll 15018'
Aluua-se um quarto ricamente mobila- *g_a__tBHHHBBKKC
do, a casal dc fino trato, cm casa oc
familia estrangeira; cozinha dc primei-y"6-*1
ra ordem.
'"
(MISSA DE SETIMO DIA*)
e fi.
José Romeo, senhora
lhos e demais parente?, penha,
nudà
Casa
contrato
radissimos agradecem
as de*
Traspassa-s'c o
mero 122 da rua Dr. Joaquini Silva,
monstrações
de
coníorto e
"Pensão dos Artistas", com todos
05
amizade
que . receberam . por
oceasião do passamento c do
seus moveis c utensílios, com 9 quarbanheiro
enterro dc sua querida mãe, sogra-.t
tos, sala de jantar, cozinha,
na mesma.
ctc. — Trala-se
avó KAPHAEI»A STORINA, e con.
(B17008J vidam os parentes c amigos para as*'
sistirem á missa de setimo dia, no aida curcja dc Sant'Anna, liotar-mór
sexta-feira, 18 ¦ do correnle. áj
je,
Vende-se um palacete perto do pos1I2
horas,
pelo que desde já liypo.
0
to 4, construído ha dois annos, multo tiecam os mais sinceros a gr ade ei mer*..
confortável,» com Rarage, etc. Tratar tos.
lfi.s-H'
(11
directàmente com o proprietário a rua
da Candelária'n. 44, sr. Ivo de Souza. Telephone Norte 1325» — Preço:
17001)
¦Ks. 4'5o;ooo$ooo.
(B
'Ferrary
Ângelo
senhon.»
filhos,
Marieta 'Ferrari Bre*
san, Ricardo Brèssan c .maii
parentes ausentes, pcnboradoi
agradecem
as- demon st raçõei
—
Livros, colleíjiacs e acadêmicos
dè' conforto^ e amizade
que
166.
OUVIDOR,
RUA DO
receberam por oceasião;' do passamento;
(6761)
,
idolatrada mãe,
e do enterro dc sua
sogra, avó c parente ANNA -FERRA.
RI, e convidam os amigos c parent»!
a assistirem á missa, de setimo diá do
AluRiuii-so lindos bnnga- seu fallecimento; que por sua alm»
lows acabados de construir, mandam celebrar nb áltãr-mòr da egre.
com jardim na frente e todo ja¦S. de S. Francisco de Paula (largo-de
Francisco,
ás tb 11.3 horas, ho»
conforto moderno, tendo quasexta-feira,. 18 .do corrctne»''.Pof
je,
tro e cinco dormitórios, ai- este acto dc religião c fé, antecipm
*
(B 158-7)
gnns com garage e todas as eterna gratidão.

PIANO

SANTA THEREZA

Raphaela Storina

CASA MOBILADA

t

AVENIDA ATLÂNTICA

Anna Ferrari

Livraria Alves
Bellissimos

t

Bungalows

demais dependências. Para ver
á rua Real Grandeza n. 99,
das 10 ás'4 horas da tardo.
Trata-se ma "EQUITATIVA",
(Secção Predial), fi Avenida
Rio Branco n. 125, das 11 ás
4 horas da tarde.
(16413)

TERRENO EM COPACABANA
'

n m . magnífico,
Vende-so
junto no n. 536, da Bua Barata Bibeiro. Tratar no palaceto que fica nós fundos do
mesmo.
(14680)

PREDIOS NO CENTRO
DA CIDADE

Almirante Duarte
Huet de Bacellar
Pinto Guedes

t

A viuva e demais parentti
DUARTE
do
almirante
HUET DE BACE-.LAR
mandara
GUEDES,
PINTO
rezar uma missa pela sua.' ai»
ma, na egreja da Candelária,
amanliã, sahbado. 19 do corrente,. as
d*
9»l|* horas, oitavo anniversario
seu fallecimento".
ÇB i7**5)

Josephina de Mendonça Taylor

t

Mendonç.
Dr.
Oscar de
communica o falleciTaylor
mento de sua mãe JOSEPHI.
Compram-se predios para renda, bem
NA ÜE MENDONÇA TAY»
situados no centro commercial. TrataI,OR e convida o todos os fi»
Teleph., 2659, Villa, das
sc á rua da
Quitanda ns. 197, 199»
rentes e amigos a acompanha*
Affouso
Vizeu.
10 horas c mdeante.
si- com o sr.
seu
rem
enterro que sairá hoje, ál
o
Vcndcm-se tres. sobrados novos,
1654,2)
(B
(B 17169) tuados na Av. 15 de.'Novembro, com
10 horas da manhã, do Sanatório do
casas
Bio Comprido, á rua Santa Alcxandrloecupados com
bons armazéns,
commereiaes c boas moradias alugadas
na para o ccmitbrio^de S. João UaPreço dc, oceasião:
vende-se a ptista,
antecipadamente
familias.
agradecendo"
Especiat
para rebocar,
Vende-se com, contrato poi* 6' annos para
informações
Para mais
25o:ooo$ooo.
iiíooo a carroça. Rua Botucatú nu- aos que se dignarem comparecer.
c meio, á rua S. Francisco Xavier nu- dirigir-se ao sr. Galdino Wilbert,
cm mero 144. — ANDARAHY.
17116)
,.
(B
',"
mero 49o. Trata-se- no mesmo ;das 12
*
n. 1041, Petropolis.
fB 14860)
17168) a dita Avenida,
ás 14 horas..'
(B
CR 11208)

COMPRA-SE UM PIANO

RENDA BOA EM PETROPOLIS

Areia para construecão

BOTEQUIM

SOBRADO NO CENTRO
Aluga-se um grande,
proprio para
empresa, ateliers ou èscriptorios, com
Cacontrato, Ver e tratar 4 rua da
(B 17163)
rioca n. 31.
.,

CASA MOBILADA
Aluga-se uma nova, com ,4 quartos,
2 salas, etc, podendo ser vista das 11
ás 4 da tarde, á rua Suzannq n. 11 —
depois
X-eone ("primeira rua á'" direita
do tunnel). Telephone Sul 876.,
1715a'
(B

CASA NOVA
Aluga-se uma excellente com cinco
quartos, hall, living-rooiu, sala de jantar, banheiro, era baixo e em cima, completamente limpa c encerada, junta aos
aos
banhos dc mar, aos bondes c
omnibus; as chaves acham*sc na rua
Ip. 78°•
Rainha -.'.»
Elizabeth n. 120.(B
17181)
:¦¦¦'

EMPREGADO
Casa importdora estrangeira precisa
dadc um, sabendo francez e inglez,
á rua
ctylographia e com boa letra,
Buenos Aires n. 165, sobrado.
(B ¦17187)

PHARMACIA

TAPETES, PASSADEIRAS
CAPACHQS
A MENOS 50 E 60
Varejo da fabrica

AMA SECCA

, Precisa-se de uma que seja
bem, recommendada, . muito
carinhosa,
para menino de
1 1|2 annos. Bua Souza Lima
n, 64, Copacabana.
(B. 17041)

CAFE'

f

COPACABANA

ENCERADOR

TERRENOS
em Santa Thereza

José da Rocha Padilha

t

CHÁCARA - MENDES

PREDIO NO CENTRO

Rio de Janeiro, 14 de.fevereiro
de 1927.
Thomas P. Stevenson, directorpresidente.
Alceu O. A'Azevedo, directorsecretario.
Charles N. Ryan, diréctor-thesourelvo.
Adolpho Koek, preposto de corretor em exercício. ¦ r ¦ (16536)
o anel qúe
de hora para serrar
- • '
ó segura.
I Transcorreram * cerca de vinte
* minutos.
Os dentes do cirurgião batiam
por effeito do intenso frio, e rião
podia conter' tão pouco' certos¦estremecimentos de horror á Idéa
da operação que.o levava aquelle
logar.
....;..
»,A correspondência quasi muda
sustinhab,
dois
bandidos
os
que
a*methodIca exactidão oom que
trabalhavam, e a indiff erença
que mostravam ao realizar sua
sacrllega tarefa, càüsávam-lhe
profunda impressão.
Entrémeceu dos pés á cabeça,
e a suá repugnância. era a mesma que haveria experimentado
se tivesse sentido sua pelle em
contacto com a de um réptil.
Súbito, Buffer exclamou:
Já está! Podemos ir!
O cirurgião e Chacksman i seguiram-n'o até um pórtico que
conduzia á porta da egreja.
Esta achava-se aberta e o filho da Múmia já lhe franqueara
o portal.
Apenas todos entraram, voltaram a fechar a egreja com todo
o cuidado.
Jfi dissemos que a noite era
fria, e no interior do templo sentia-se a crueza da. temperatura,
ao ponto de. chegar aos ossos.,
Oüviam-se' os murmúrios do
vento no sagrado asylo, tal era
o silencio, e cada passo dado nas
espaçosas naves era • repetido
como por um longínquo éco .
O filho da Múmia falou:
Agora, cavalheiro, o senhor
á aue noa ha de dizer por onde

devemos começar -o nosso trabalho.
O cirurgião dirigiu-se para o,
altar da communhão e quando
chegou ao lado norte da grade
que o ròd(*ava, detéve-se e disse:
Devo achar-me mesmo no,
logar em que têm de trabalhar.
Por outro lado, facll ê certificarem-se disso, pois, a inhumação
veriíleou-se pela manhã e a argamassa das juntas ainda deve
estar fresca.
O filho da Múmia Incllnou-se,
tocou com o dedo os intersticios das pedras e cravou a navalha no logar que lhe pareceu
conveniente.
Ao fim de alguns momentos
disse:
Effectivamente, sô ha um
ou dois
dias que este túmulo
foi fechado. Mas... o senhor deseja que desappareça qualquer
vestígio do que vamos fazer?
Sem duvida! Por nada deste
mundo, disse o cirurgião, eu desejaria que a família da defunta
viesse a saber que o túmulo foi
violado.
Por quê?!
Porque as I suspeitas recairiam sobre mim immediatamente,
pois se recordaria de quanto eu
Instei para que me deixassem fazer a autópsia e com que energia
se repeliu o meu pedido.
Então, vamos ser obrigados
a accender uma vela, e isso é a
parte mais perigosa da operação !
Paciência! Mas não ê possivel fazer-se de outro modo,
pois se daqui a dois ou tres dias
se descobrisse quc a porta da
egreja íôra forçada, Herlam fei-

EMPRÉSTIMOS

PENSÃO HARDING

TERRENO DE ESQUINA

LOJA

PHOTOGRAPHO

HYPOTHECAS

MOBÍLIAS RICAS

Dr. Nicoláo Barbosa
da Cama Cerqueira

, Xifto-'"•' MoVèiri V senhora
convidam seus parentes e ami»
gos para assistirem á mis»
de setimo dià por alnia de seu
querido .tio DR. NICOLA'0
BARBOSA DA GAMA CES»
A. Cerqueira, á rua'Sete de SetemQUEIRA, no altar-mór da egreja ile
bro n. 185, primeiro andar.
S. Francisco de Paula,..ás 11 horai,
(B 15946)
corrente.
Vende-se um bem montado e fazendo amanhã, sabbado, 19 do (B
i668j)
o
negocio, quatro annos de contrato;
motivo se dirá ao pretendente. Largo /_WÊa-_mBm-iw-B8ma_
Vende-se um predio moderno,, para do Machado' numero 5;
16626)
pequena familia de tratamento,. a rua
(B
Domingos Ferreira n. 106;..podo ser
visitado das 2 horas era deante,. frata-se no local com o proprietário.
B16S71.)
.......
,
. Raimundo Padilha e sua "!•
posa Mayard ÍMeirelles PailiCompra-se hom terreno para edificar,
lha, convidam os seus pa™1com
Cartas
Bahia.
a
com
vista
tes e amigos para assistirei*.
Calafetacão e raspáção erW assoalboa. informações para
GarPedro
detalhadas
a
& missa que mandam celebrar
Manoel Silveira. Tel. N! 4425» Rua cia —
'/,
415, Avenida Pasteur.
lio dia 21 do corrente, ás 7
Senador Euzebio numero 164.
(B ts8o8) 'horas, no .altar-mór da egreja de São.
(B 17030)
Francisco, pela alma de seu pae c oposo, fallecido cm Santos, no dia 14
mez.
_B__i__)
deste
Próximo á. estaçüo, vende-se impor*
Vende-se um gabinete dc primeira e tanto vivenda,
quadra30 mil metros
custo,
do
metade
scRUnda,
um de
ijela
dos, rico predio, excellentes águas. —
ferros,-etc. Avenida.dos Democráticos Rua Senador Dantas n. 5» — Central
n. 1109* estadão de Ramos.
(B 16529)
6120 — Ferreira.
16540)
.'¦'
(B

Vende-se uma, sendo a unica em logar prospero, com boa freguezia e rcconsultório. O
de
Alugu-se o- da rua Buenos
guiar movimento
Sob hypotheca de predios, a . juros
motivo da- venda explica-se ao pretendc 12% e 15 % ao anno; descontam- Aires 11. 93» acabado de consdente. Cartas á- caixa postal 2008.
es...
fB
truir. Trata-se na Confeitaria
17184) se promissórias c duplicatas a juros
peciaes; com Victor, á rua Buenos Ai- Colombo.
(B. 15834)
res numero 49, loja, sala 2.
:-(B 17068)
22,' 'Marquez de Abrantes; dois gran
des
quartos em • communicação, para
Aluga-se uma pequena com ladrilhos
de
mar.
família;
banhos
na
(B
Souza e azulejos para qualquer negocio,
11a. rua
Vende-se, 21 x.42,
17188)
rua
Lopes Souza n. 4; chaves- no nuda
Cruz, canto da rua Outeiro,- perto
'rua
Bandeira,
Uruguay, Andarahy. Trata-se coin mero 6, Praça da
16563)
'Couto, no portão largo defronte ao
(B
15921)
im- chafariz.
(B
Precisa-se de um photographo
pressor, nó íoto Waldemar. Rua Bomingos topes n. 271, Madureira.
no
rica e original,
Vende-se, uma
(B, 16714)
o
centro da cidade. Informações com
Emprestamos sobre predios era qual- sr. Roubier — Praça Marechal Floriaa
suburbios
—
nos
mesmo
bairro
ou
Charutaria Sudan.
quer
no n, 39
minimos, cem rapidez;, adeanta15933)
(B
Vendem-se um dormitório com io juros
se qualquer quantia. Rua Uruguayana
imbuya
dc
sala
de
jantar
peças e uma
andar, com Alexandre.
n.
3°
96,'
I,uiz
com bronzes dourados, estylo
_________B______$.)
XVI, na rua Senador Dantas ns. 3
(ScAluga-se um automóvel Ford
è¦ 5; - CASA -FARIA.
Ver
dan) para os dias de carnaval.
(B
17180)
o tratar com o sr. Rubicr, na Praça
Duas
familias
de tratamento
pro» .Marechal Floriano n. 39. (Charutaria
15915)
(B
curam' appartamentos. no mesmo
pre- Sudan)¦
com
todo'
o
dio,
ou
duas
casas
diverjuntas,,
. Vindemsse, legítimos, modelos
sos, ida casa'Faria, de i:2Òo$ooc* .até íonforto moderno, nos .bairros de Bo*
ou Fiatafogo, Laranjeiras, .Cattete
3:2008000;' Senador D.intas, 3 e 5..
Cuecas e pyjanias em 3 dias,, niesmo
(B 17180) mengo. Cartas por favor a Edulo Pe* com tecido do, freguez,
'Praçafeitio módico,
Rio
Branco
Avenida
Barão
do
nafiel,
Tiradcntes,
na <Camisaria Chile.
n. 14567 Petropolis, com todas as in»
Tel. C..1786.
S.José).
theatro
37,
(lado
inclusive
formações,
preço.
(B 15901)
Vendem-se
salas
dê
(B 15810)
jantar r com
columnas torsas, côr de jacarandá, mo*
Senador
delos novos da casa 1'aria,
17180)
Dantas, 3 e 3.
(B
saAlugam-se amplas e magníficas
Vende-se um- com anno e
Ias
em predio
acabado de reformar,
escriptorio. Local meio, já montado e ensinado.
consultório
ou
para
vAluga-se
—
Para Vêr á rua do Senado,
com garage, 4 dormitórios, excellente (lado, da sombra).
248,
6oó$ooò. Rua Dcrby Club n. 75. — informações, dirigir-se á rua
Buenos
falar com. o sr. Joaquim.
Ver sá das 12 áa 14 horas.
Aires numero 108, 1» andar. ¦
(i6564)
(B 17144)
, -\ , . (B. 16653)

- A, subscripção será aberta no
dia 21 do corrente, no escriptorio
da companhia á avenida Rio
Branco n. 87 e no escriptorio» do
corretor Martin Adolpho Koel-,
â rua General Câmara n. 40 e en.errado logo que estiver subscrlpta a Importância total.
X inscripção eventual do presente empréstimo foi-feita no Registro Geral das Hypotheeas do
1» Districto, livro 8, á pagina 143,
sob o numero de ordem 214, em
10.de janeiro de 1927.
, .

t

Vende-se uma cautela do Monte Soçcorro; estando empenhada . por i:3oo5:
a cautela
custa
custou
4:ooo$uoo;
i:'ooo$ooo.' — Ruá do Senado 11. 02,
'704»)
sobrado.
_g

Curso de inglez em discos

VERÃO EM PETROPOUS
QUARTOS

João José Machado
Lapa

PIANO BECHSTEIN

NEfcVITA

. (16414)

FÚNEBRES

Amélia Lapa agradece mui.
to penhorada a lote as j»t».
soas que compareceram ao cnterramento .lo seu
idolatrai).
esposo' ' JOÃO
JOSÍ",' Ali.
Alugá-sc unia com ou sem mobilia,
¦>»'•«''
CHADO LAPA, c novamente
11.
»Rua
77»
Aurca
sen, pensão.
'70*b> convida a easas pessoas c u Iodos oj
Thereza.
(li
seus parentes c amigos para assistirem
á missa dc setimo dia,-que em suffra*
dc sua alma será celebrada ama.
— Rua gio
Vende-se um quasi novo.
nhã. sabbado, 19 do corrente, á-j 9 )¦.,,
—
Tbereza.
Santa
na esreja de S. Francisco ..
ras,
Áurea n. 77
(B 17046) Paula. Por esse acto dc pleda ie cliris'
ta coiifesaa*se sunimamentc urata'
II! i;»i80

Os Boxeadores

Alugn-so o palacete da ruu
Visconde de Plrajú n. 300
(ant. rua 20 de Novembro),
em ..Ipanema, com garage e
optimas accommodações paru
familia de alto tratamento.
Ver a qualquer hora e tratar
no "A EQUITATIVA". Avenida Rio Branio n. 125, (Secção Predial), das 11 ás 4
horas da tarde.

MERCADO DÊ TRIGO

Brasileiro.

BmMP*^^JBL^»

ANNUNCIOS

MOVIMENTADO PORTO

Caixa
. &-BACALHÁO
Níünega, typo por»
I20$ooo a Í3Q$oo6
íftgucz
.... .O5$ooo a ii5?oou
Inglez
.Por kilo
BACON
fM
3$6oo
...Pilllista
....
3$400 a
Sat}ta Catharina .
3$5oo
.,
,,
3$300.a
Imersas proced. .
3$40o
•-CANGICA
Por 60 kiloi
'*.-'
¦ S^oooa ¦ 58*000
.' .
" EsDeeial. .
;S_:UVII.»HA
Por kih
2$200
íJOIO a
Estrang.,
quebrada
I$IO0
KfiBGrandc, kilo. .
l$8oc.
Idflii inteira. . .
•Racional...
Fort., Banco do Brasil; dev. Jorgr
JJ&Iau -Abitucli' —' So:i!)6$23o.
,700 a
$7*0
Pajálista, kilo. ,
'. iÇFEIIAO
l't\\o. de P. Ale48S0011
..¦•fere, novo . . .
4(i$ooo
361,000
Mjtticiro, esp. novo
34?oco
Preço por ioo ks-i
Eifiíofre, 66 k-los,
entrega
cm
Í*;it;.
44$ooc
40$ooo
fevereiro. . . .
; novo .....
tio»
kilo...
M.iiit<jii*a,
entrega
cm
Pura
75*?ooc
¦
7J?ooo
XIovo, especial. .
março.',*
-. CSiallo, sup*. r.ovo
,f*tí**-'V Tara
4üí>oo-;
cm
énirc_a
Cavallo, Euo.y novo
42$ooo tt. »íji$õcri
abril, ii:,.: . . . 11.35;. . 11.33
¦ novo
52$ooo Mercado
Estável
5o$000
Estável.
j-.Hi&i.co, súp.
VlM/atinho, . supei)is|»onÍvc\ — Typo
'
20$000
22$0Q0
.'ífor, novo. ...
o
Barleta,
'Aificniloim,
para
supe*
Brasil. .....
. .
50S000 a 52$ooo
flor, sovo.
Chicago. — Ereço
' Outras* cores,. . .
a
30Í000
35$ooü
; po:; bushcl: '
2o$00o a 24,00c
.
L.-liíuna. ...
cm
í'*ita
entrega
6o$oòo. a 6j$ouo
Chileno, branco. , '24$ooo
.1,40,1:
• •¦ •, 1,40,50
maio .
a 26$odo
I Prjio. velho. . .
eni
entrega
Para
¦1,34.00
1,34,00
.«FARINHA DE TRIGO
julho
'Preços do Moinbo Fluminense:
Iíp|ccial
43$'>0'' a 43$-ou
I^eopold. . . ..
4i$ooo a 4i$^oo
. • ..
39$ouo a 39$-o'-1
Por saece
. , •
1 r Preços do MoinKb'* íiiglcr:
a.i$ooo a 4,i$-:o"
Btida nacional . .
Náoioiia) .: ¦'. •'. •' 4'i5ooo a- 4i$2oo
riOMBIBO . ÇAUXOniO
Brasileira
igj-ooo a 39$20u
Preços do Moinho Mataranzo:,
Portador, Anlonio -Miguel » de- Aze*. . ....
—,
41
$900
.
Xil!,
,»
,
Üva; emittente, José SemeãoCorv
'
•¦ jr •»¦ 39$ooo vedo
réa da Silv.i;; avaliHta,. Victor .Rodri'.--Cindia.-.'..-; .« .5 :»-.'¦
Íífarinha' íjb »ViA'-ídioca
gues Junior — io6?ooo.
Aze»
Portador, Antônio uMiguel dc
¦Especial. . ...» .. 2l$ooa
'asíooo
vedo Silva; emittente, . Francisco
José
ai$oop
-;j$ooo
iF.i^ia.
....
—
i:i22$ooo.
2o$oco Bokel
Tíneirada .... it)$ooo
dtr Aze» Portador, Antônio
Miguel
i8$oco
Crdsiia
*7§ooo
vedo Silva; emittente, Anacleto F. da
'.J FRANCOS
Bel6$3oo Silva; avalistas, Antonio.de Salles
'3$5oo
Um,'-.". .-'• . .
•'"TASELLO
Po:- sacc de 35 «.* [ort Vici-.i c Pedro dos.Santos Fragoso :— 62$ooo*
Fârello
6$5oo *a 7$ooo
7$5í''-,
Miguel clc AzePortador, Antonio
Farclllnho .... 7$ooo
vedo Silva;
emittente, Aurélio Botto
g$ou-,
Jtcmoido
8$ooo
—
134(000.
8$ocu Barros
?53oo
Tripuilho ....
Portadores, 'Maia Fernandes & C;
GAZOLINA Por cai.i„
•Diversas marcas
3p8$óc.i. devedor, J. A. da Silva Junior —
¦ ,
6l2$000.
.
Idcm idcm, a ura¦ nèl, por litro.
Portador, Manoel Joaquini Henrique
$.000
•*—
'C.i
;. GALUNIlAS
Junior; devedores, M, Ávila .&
S«I-cr'ores* • •
8$ooo endossantes, Henrique Gusman & C—¦
6$5oo
....
6$ooo
y$ooo 30,0Ç0O0.
Kegularet
'..
Portadores, ¦Cravo, Irmão &...Q.; deKEROZENE Por
cai.rj
vedor, Carlos Copcllí —' 232$500>
!Divcrsas marcas.
•— *¦ 36SÚÕÓ
do
Português
Portador, • o Banco
.•J.INGUIÇA
Por kilo ¦lírasil, mftndatario; .emittente, Alberto
Menezes & C; avalista, Moysés Pc'MincJra. .....
4Í000 reira Ramos —
3:o9o.$ooo.
Idiím, typo ¦ portu»
Portador, Aprigio dos Santos; cm'.t*
4$5oo tente, -Paulo dc Almeida I'eijó;. avagueza. . . 1 .
Pí.ip salamisc .
3$7oo lista, Maria do Cco Barbosa rcíjó —
6*8110
7?"c»=
Kio
Grande. .
!U($000.
-iÇsoo
3$5«o
JJe' Petrouolíá .
Portador, Adalberto Costa; eniittcnUNGUAS
te,
o dr. Domingos Lanzcllotti; ava.i$oa.->
Soldada,
por kilo a$soo
de Paula Alvarenga
lista,
Francisco
. 3Si-.11
3$ooo
Farofeiro, unu .
— ioo$ooo.1
3Í|ci> Junior
.
3$*oo
uma.
Secca,
'-CART0BI0
SLEITF. CONDENSADO
SEGUNDO
Caixa Com 48 latos
Portador, o Bank of l-ondon; devei.;$ooo a laSSoon
EstruTineiro
. .
'jJm.' marcas.. . .
;o$ooo a 75$uoo' dor, Fernando Simões — 2:232^000.
¦Portadores,
LOMBO OU PORCO
J. M. iMdlo & C.j de'Especial,
küo , . ,
3$-uo vedores, A. Abati & C. — 4:288rooo.
j.íooo a
:»$.)oo
2$8oo a
Superior, kilo . .
Portao^or, João Ferreira Braga; emit*
¦Regular, kilo
2$8oo tenentes, Dilctti & C. — i:o52$ooo.
2(700 a
. .
C.;
Portadores.
Gomes Vidal
¦ .'-MATTE
&
Por
kilo
— 5oo$ooo.
Paraná
i$ooo a
i$ioq emittentes, Breyner & C.
devedor,
DaM.
Pollo;
Portador,
MASSA DE TOMATE
— 5oo$ooo.
S3oo a
$3íu nic! Duira
/Nacional, lata
Portadores, Gonçalves Fonseca & C;
{Estrangeira. . . .
$Soo a . iÇonii
Por kilo devedores, A. IM. Leal & C. — Reis
MANTEIGA
865$25o.
Especial,-.-laia
de
Metropolitano
Banco
Portador,
o
R$800
.5 kilos
8$5oo a
Brasileiro; emittente. M, Rocha; en*
Idem, Uata de 10
S$joo a
Idios
8$.(oo dossante, Fclismino José a*os Santos—
•Çjoo i:i*5$ooo.
Iiíciii, sem sal.
,,'
8$6o*o a
.
-'n—¦——.—

IMPOTÊNCIA

CAIXA GERAL FUNERÁRIA
fluo Carolino Meyer, 29
De ordem do Sr. Presidente
e de accordo com o art. 71 letra
D dos Estatutos, convido os Srs.
Delegados Ij. pomparecerem em
assembléa geral; em 3" e ultima
convocação no dia 18, ás 19 horas da noite em continuação ás
de 10 e 15 do corrente.
(B17093)

MOVEIS

^AGUARDENTE
'J/j'/.
Batris
Etpecial,
Ki; iiii lar,

De ordom; do Sr. Presidente,
convido os srs. associados que
conservam em .seú poder livros
dn Bibliotheca desta associação,
•depois de esgotado o prazo regulamentar, a restltuirem-nos com
urgência, afim de não incorrerem
nus penalidades dos artigos 44,
§ 5°, e 45 5 3°, dos estatutos socia,es, ,»: ,,
(1C558)

COMPANHIA EXPRESSO
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMMERCIO
FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
400:O00$00U
CAPITAI» .......
AVISO
JVrt. 144* dos Estatutos — Os FUNDOS DB BEsocios incursos na penalidade de
-SERVA
l.B61:lBStB00
eliminação por debito de mensalidades posteriores a janeiro de
1923 poderão revigorar as suas Manifesto para emissão de uin
empréstimo do 400:000$000, rematrículas, desde que: paguem
presentndo por 2.000 debentutodas as mensalidades vencidas
res, do valor nominal de 200S.
até 28 do corrente.
cii.da uma, 10% de juros anLudgcro Reis. 1° Secretario.
* (B 17093)
nuaes, prazo do 20 annos,- amortlzação a começar de 1929.

Oarçonniére

*

CARNAVAL

ALUGA-SE

GRUPO? DE COURO

CAMISAS SOB MEDIDA

MOBIUAS COLONIAES

Escriptorio — Consultório

CAVALLO MEIO SANGUE

CASA.

tas investigações no.interior da
egreja para se apurar se.se iratava de um roubo sacrilego ou
de uma profanação dos resurreeapagar
cionlstas.
E'
preciso
quaesquer vestígios da nossa empresa.
-"
— Está bem, cavalheiro! O senhor manda e nôs obedecemos!
Mãos á obra, companheiros!
Em um momento foi accesa
uma vela, fazendo-se-lhe um resguardo para que a luz se projectasse toda sobre as lousas.
O filho da Mijmla examinou
com prodigiosa rapidez as junturas da grossa pedra qué era
preciso atacar e que não tinha
Inscripção alguma.
.
Observou a maneira como. estava collocado o cimento, os lo*
gares em que este se estendia
sobre as pedras immedlatas, o
aquellas em que elle faltava. .
Terminado o exame, apagou a
vela, e poz-se a trabalhar ajudado por Buffer e Cracksman.
Os olhos dò cirurgião depressa
se habituaram, â escuridão e flxou-os, então, no processo seguido pelos tres malvados socios.
Começaram por deitar vinagre
em toda a volta Oa pedra què
queriam levantara
Depois, tiraram do bolso umas
navalhas de folha muito delgada e multo flexível, e introduzindo-as. nas junturas, agitaramn'as em todos os sentidos, para
amollecer a argamassa, acerescontando, de quando em quando,
novas gotas, de vlnegre.
Renovada a operação varias
vezes, introduziram o extremo de
uma alavanca entre- a pedra do

túmulo e a immediata, pondo
logo em funeção a alavanca.
A cada movimento delia, Gracksman e Buffer,"por sua vez,
introduziam cunhas de madeira
no espaço, que se ia alargando
mais, de modo a impedir que a
pedra tornasse a cair, no caso
de que a alavanca se quebrasse
ou pulasse do logar.
Pouco a pouco se conseguiu levantar a lousa a altura sufflclonte para pnrmittlr sustêl-a mediante um grosso tronco de um
metro e melo de comprido, mais
ou menos.
Emquanto a operação avança'como era
va tão' rapidamente
*
possivel, o cirurgião, apezar de
ser destemido, não podia evitar
que o dominassem estranhas impressões.
Pareceu-lhe que era aquella a
primeira vez que via os seus tres
companheiros.
Aquella série de motdmentos
symctricos e regulares, aquelle
silencioso trabalho que a esc uridão permittia apenas distinguir,
acabaram por tomar um caracter tão fantástico que julgou
ter deante da vista tres demonios roubando um cadáver para
o levar para o inferno.
O resurrecionista tirou-o da
sua penosa allucinação, dlzendo-lhe:
— Venha ajudar-nos, um instante, a levantar a pedra!
O cirurgião ajudou com toda
a sua rorça e a pedra não tardou
em se pôr em movimento sobre
dois rolos de pão de antemão
preparados para o effeito.
O filho da Mumla perguntou:

Alfredo Gonçalves
. de Araujo

(30* DIA)
Alice
Gomes de Araujo «'
filhos, Antonio Gonçalves de
ATaujo
(ausente), #rancisco.
familia,.
Gomes c
Oliveira
Caetano Gonçalves dc Araujo
e familia, Ernesto Gonçalves
de Araujo c demais parentes, convidara
a todos os amigos a assistirem a mil»
sa de trigesimo dia., que será celebrada
da; Gloria,
no
altar-mór da matriz
(largo do Machado), amanhã, ás 9 ™*'
agraderas, pelo que antecipadamente
'
'(B 17179)
¦*•¦
.
cem.

t

MOLDES PARA CAMISAS
Com os quaes, qualquer pessoa r»
defá desempenhar, o logar de cortador,
vendem-se na , CAMISARIA CHI1X
Praça Tiradcntes n. 37.
(B 1590")

. Terrenos quasi de graça
'Pio-

Vendem-se bellos lotes á rua
fessor Gabizo, entre Mariz e Barros o
Haddock Lobo, na'Avenida Trapiche!'
ro, entre Professor Gabizo e rua Sao
Francisco Xavier, promptos a edificar.
Trata-se á rua Mariz c Barros numero
457, (Fabrica) . Pagamento á vista ou
15651)
a prazo.
(B

DOENTES DO ESTÔMAGO
Mándae o vosso nome, endereço e
sella para a resposta, á redacção da
"A Abelha", cm Nepomuceno, 'Minas,
para a
indicação
e tereis
gratuita
cura
radical e
garantida.
'
(B 146:')
.

CARNAVAL
Alugam-se cabellciras dc seda
ouro e prata, liara senhoras e
ças. Rua Visconde Rio Branco
sobrado.
(B

fio de
creau-,
n. 5*i.
1671S) '

O senhor está bem" certo de
que ê aqui, não é?
Tão certo como so é possivel estar quando sé permaneceu
mela^ hora-deante de um túmulo
em pleno dia e so pôde reconhecêl o em melo da escuridão. Ao
demais, outro indicio favorável
consiste em qUe o cimento ain-'
da estava fresco como vocês viram.
Podiam ter enterrado, no
túmulo ao lado, outra pessoa.
Mas, depressa- veremos se o senhor se enganou ou não. O cal-.
xão é de madeira?
—De madeira de olmo, o. está
coberto com um pano negro. Fui;
eu mesmo quem deu as ordens
para os funeraes, na qualidade
do mais antigo amigo da familia. ,
O resurrecionista pegou então
numa comprida e fina vaia d«
ferro e introdusiu-a pela cova a
baixo.
A ponta bateu na tampa do
caixão.
O bandido tirou a vara pouco
depois e chupou a ponta, dl-,
zendo:
E'... O caixão ê de olmo,
e tem um panno a cobril-o.
—; Eu estava certo de não mo
enganar! disse o cirurgião.
Os desenterradores òccuparainae, então, em tirar o caixão por
meio de cordas, que passaram
por debaixo delle.
Era essa a parte mais fácil
do trabalho e, com effeito, bastaram alguns segundos para que o
ataúde se achasse collocado bobre as pedras dn cereja.
•'£7o'iíi«,'"'>

;íj§§

ÍIORREIO DA MANHÃ— Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 1927

LEILÕES
LEILÃO DE PENHORES
AMANHA — 19 DE FEVEREIRO
Casa Arthur Alvim
RUA LUIZ DE CAMÕES — 43
IODOS OS PENHQRES
VENCIDOS
(B 17142)

OCCASÍÃO

'
Hnjí, será vendido no leilão d*A
um esplendido automóvel
Salvadora,
"Kissi.1", de 2$ 11."P. 7 logares —
BECCO DO ROSÁRIO u. 2.
I7IQQ)
j,
(B

Leilão de Penhores
EM v, DE FEVEREIRO DE 1927
JOSE'CAHEN .
KUA SILVA JARDIM
(B 16334)

¦

Leilão de

'

PENHORES
Em 23 de fevereiro de 1927
VEUVE LOÜIS LEB ^€>
SUCCESSRES DE A. COHEN & C.«
Ruas Imperatriz Leopoldina n. 32
'
e Luiz du Camões n. 62, esquina.
(16407)

implorando a caridade
AWOBLA PECURAlfO. vla*n,coá
cora 86 annos de edade, completamente
K-] e iiaralytlca.
MARIA VENTURA, de 06 snnoi
de tilaile, viuva.
FIGUEIREDO,
PAULÍNA
DE
viuva, com tres filhas e impossibilitada dc tf.ili.it har.
BNTREVADA. rua do Chichorro
t. 47, eua XVIII, doente, imposslbllinda de trabalhar, tendo duas lilhas,
«ndo uma tuberculosa..
CARLOTA. pobre velhinha «em ttema,;
ELVIRA DB CARVALHO, pobr»
efea e tem ampaio da. familia;
DA
CONCEIÇÃO
FRANCISCA
BARROS, cíg» da ambos olhos 1
""iJVÍnPEMZ
ALEIJADO;
FELICIANA LOCAS, vtaw. tm.
htic»:
VIUVA SANTOS, com 68 annoa de
Idade, gravemente doente de moléstias
ncuiavcis;
JULIETA - EMILIA, duu-pobrei
TUÍ3HEZA, pobre ceguinha iem au
gilio de ninsaem;
VIUVA BOAREB -1 Sem, poder
"jOSE^HINA
aUIUARAES
'SILVA, viuva com filhos a «em DA
reoiiaos.

Amas seccas e de leite
de uma cozinheira, á
PRECISA-SE
rua Marquez de Abrantes n. 95.

(.B 16702) A
de duas amas seccas,
e uma arrumadeira, para pequena
PRECISA-SE
familia de tratamento, c também de
Rua Geneial Cana*
tuna cozinheira.
birro n. 456,
(B 15934) B
.

~

.

COZINHEIROS

17086) A

CREADOS

l

«ma creada wpara
PRECISA-SE.de
lavar e ajudar na cozinha, eni
oua de pequena família; rua dos lh;
validos n, 101, sobrado, onde se trata.

1

,.-¦--.¦

(B 17096),?

PEIRA e arrumadeira — Precisa*
se de uraa, na rua da Passagem

f

¦ '{5;

(B

CATTETE

SAO CHRISTOVÃO

/IILA ISABEL

Imo Dam
ANDARAHY

LARANJEIRAS

— Precisa-se <Ie uma
{TtOZINHEIRA
<U que saiba cozinhar; qa rua da
fl?wagcm n. 115. (B 16640) A,
de ama optima cozi*
PRECISA-SE
nheira de forno c fogão, para casa
de família e qua durma no aluguel.
Tratar á rua Joaquim Murtinho n. 87.
(B

— Aluga-se um andar,
a confortável casa, rua
SOBRADO
sala, 2 quartos, saleta e dependen-, ALjJGA-SE
, ^ Clovis .Bevilacqua, 41, transversal
cias. Rua dos Inválidos n. 38.
â.VOnde
de Bomfim, nova, vários íiio*
17113)
D
(B
de tratamcnlo. Cha*
^sentos, á famili
ves no n.'"35, "Tel. Villa 4178.
(B I7oo.iV K
a ^^ da rua Clovis
llevllaqua n. 38, com 4 quartos,
ALKGn'SE
3 .salas e mais Mcomraodações;
as chajwr obséquio no n. 36 e trata-se
LUGA-SK sala e quarto com opti* ves
A ma pensão, cm casa de família ca* na.rua do Mercado n. " 36, sobrado.
(B 16652) K
irangeiros. Rua Soares Cabril n. 34,
Laranjeiras.
cora .pensão a pessoas
(B 17134) F
de
absoluto respeito que dêm refe*
ALJIQA-SE
dois quartos indepen rcncias, bons commodos
térreos, tem
AiIíUGAM-SF.
dentes em casa de familia' para entrada independente,'
casa confortável
rapazes do commercio ou senhora que de
família
conceituada.
Conde
de Bomlri!'fl.;.* fora. Rua Pedro Amer.*» ui.- fun n.
567.
(B hq6j- K
mero 149.
(B 16707) E
um aposento com tood
conforto para senhora de fino tra*
AIvUGA*SE
to. Corrêa______
Dutra n. 97. • •
(B 16706) F.
boa casa para familia de
i rua Benjamin Cons* AjLUGA-SE
, tratamento. R. S. Valcntim n. ifi
ALUGA-SE
. tnnt il. 40, um excelente aposento Praça da Bandeira.
(B 17033) L
mobilado, com entrada independente.
1659a) E
os prédios da r. Fran*
(C
cisco Eugênio n. 303, com 3 quar*
«ra quarto de frente ALUGAM-SE
. independente, mobilado, encerado los-' 3, fS,ai «.«wi» dependências, e
ALUGA-SE
e roupa íe cama, a cavalheiro, por quintal, ^rata-se na mesma rua n. 310.
(B 15080) 1.
150$. Cattete n. 98, 3o andar.
•¦ CB 17100) E
sem filhos precisa casa até
-.' I5o$ooo. Bom fiador. • Cartas nes*
era casa do ¦ família, a (^ASAL
ALUGA-SE
dois senhores do ' commercio, um te jornal, por favor, a Dias.
bom quarto, muito bem mobilado, .perto
(B 16596) L
dos banhos de mar; sem pensão. finar—
'Militar, em Próximo, ao Collegio
que ¦ de Üíacedo 11. 44. Cattete,
casa
QUAMOS
de
familia
(B
16600) E tuada.a alugam-sc dois com optimaconceipenum bom esciptorio lia t'. são. Informações ,
ipelo telcphone Jardim
J38*
ALUGA-SE
ie S.-_Jfi
(B 17104) L
José, 74, sob.
17173) E
LUGA-SE uma sala independente
A e um quarto com pensão, france.
za, rua Barão de Guaratiba n. .34. (B 17170) E
boa casa no Cattete com /QUARTO. Aluga-se arejado a casal,
> ou sem moveis, com 6 quartos, -' v* com pensão em casa de' familia.
ALUGA-SE
salas, copa, cozinha, quarto para em- Rua Senador iFurtado n. 32, Marls e
(B -17174) tí.
pregados e mnis dependências; cartas B"*"°»*
neste jornal a J.
(B 1703O E
a boa casa da rua- dos
Artistas n._ 25-A-II com 3 6alas,
salas e quartos mobi* AILUGA-SE
ALUGAM-SE
lados com j-enaío para casaes «le 3 quartos e mais dependências. Trata*
tratamento . ou cavalheiros distinetos, se 4 rua Visconde de, Figueiredo, 48.
cm casa de familia. Rua Corria Dutra
(B 16663) LM
o. 130.
(B 17189) E
confortável predio, com
2
A ILUGA-SE em casa dc familia mui* ALUGA-SE
salas e salão. Varan5 quartos,
xi- to seria, um quarto mobilado, com da, jardim e quintal. Ver no n. 41,
ou sem pensão. Preço módico, á rua as chaves no n. Í43, dd rua Padre
(B 17018) M
Santo Amaro n. 396. .Teiephone Beira Roma.
(B 16643) E
Mar 1906.
em casa de casal distin
cto, quartos de frente para casal
ALUGA-SE
o 11 rapazes de tratamento. Rua Conde
de Baependy n. .13. Phone B. ___. 1853.
(B-. 15818) E
Companhia
Paulista
de
optima sala a rapazes
Material, Electrico.
ALUGA-SE
de fino trato; na. rua Corrêa Dutra n. 156.
(B 15935) E
Rto de Janeiro.
uma sala beiá ventilada
. e mobilada» a rapazes sérios: preRua São José, 76.
AiLUGA-SB
ço módico. Rua Santo Amaro n. 63.
.^^^^^^^^^07529)
(B .16534) E
B. M, 1337.
uma cala de frente c
ALUGAM-SE
dois. quartos mobilados, em casa
'77.
dé familia, i rua a dé Dezembro,
Tel. B. OI; 713- (B 166a»)
g
A EUGA-SB eni casa de família de
JC\ tratamento, uma rala a casal ou a
oasa pana familia dc
senhora do commercio, & rua 3 de AL.UGAÍ9E
tratamento, ocm 5 quartos, 3 sa*
Dezembro h. 101..
Ias, fogão a gaz, banheiro com aquece*
17083) E dqr, etc. Rua Antônio • Salema, 70,
(B
'Mesquita, próximo 4 praça
casa de familia de tratamento Barão de
J aluga-se excellente sala, sem mo Saenz Pena. A cnsa est4 oecupada mas
Íi*íí
"c
a
familia
sabe
e presta-se a mostrai-a
-Corrêa
Du e
veis
com optima .pensão.
a dar todas as informações.
tra, 164. B. M. 946.
(B 17130) E
17159) N
B
HITAGNIFICO quarto mobilado c noo bom predio da x. AleITA
distineto,
cm
casa
vo.pana
senhor
'dc
ALUGA-SE
gre n. 97-B, com 3 q,, 2 s. e
família csii^ngcira. em casa de
dependências. Aluguel 350$ e ta*
de familia estrange.ra. á r. do Cattete mais
xas, prazo dois annos. Chaves na mes»4 94, 3° andar. Tel; B. M. 3701. ma rua n. 49 e trata-se á rua Bucnos Aires n. 310, loja.''
(B 16595) N

15700) ,B

EMPREGOS DIVERSOS
de um menino para
FRECISA-SE
serviços leves, dando-se preférencia «ortuguez; tua Coronel Figueira
de Mello n. 393. (B 17025) C
de uraa empregada pa*
ra arrumar e costurar roupas sim*
FRECISA-SE
pes, de andar en» casa, -para casa de
«amilia de tres .pessoas de tratamen*
to, íiue durma no alguel e dê refe*
itiicias. Ordenado ioo$ooo. 'Rua da
Lipa n. 73.
(B 17073)-C
de uma empregada pa*
FRECISA-SE
ra lavar e cozinhar; á rua Mariz
e Barros n. 387. (B 16641) A
de uma arrumadeira,
PRECISA-SE
pretere-se de uma certa edade; &
ma Haddock Lobo n. 180.
-(B 17010) c:
15rECISA.SE de um trabalhador de
X padaria, com prática; Áv. Suburba*
es n. 13. Td. Villa 334- — Bemfica.

"fr°»> C
<B
de uma lavadeira e en
pRECISA-SE
4. gommadeira, á rua Paula Brito

quarto para casal, moALUOA-SE
bilia completamente nova, com ba*
nhos quentes, incluídos, tratamento de
mesa, optimo. 700$ por met. Ribeiro
Almeida, 14, Laranjeiras.
(B 17136) F
optima casa por 550$,
ALUGA-SE
nas Laranjeiras, i ladeira dos
Guararapes n. 70. Tratar A rua do
Rosário n. 1129, 4°, sala 6, Norte 3897
(B 17175) P
magnifica casa por 450$
Cosme
Velha
n. 330, La4
rua
ALUGA-SE
ranjeiras. Tratar á rua do' Rosário,
"129,
andar,
sala'6."
Norte
3987;
4°
17175) V
(B
o' predio dá rua Alice
n. 33. Trata-se na travépsa Fer*
ALUGA-SE
nandina n. 140.' • (B 15050) F
SE dois quartos, dentro
do jardim, com pensão e todo
ALUGAM
conforto. Laranjeiras n. 356.
(B 17059). F
Aluga-se espaçosa com opt'ma
SALA.
pensão, ngua corrente, todo confor*
to. Laranjeiras n. 356.'

com
optimo aposento
ipensão, .ugâoas distinetas, predio
ALUGA-SE
arejalp, -nodicos-Npreços. Rua 'Visconde
Paranagu4 n. 15 é a 2* da rua Taylor.
-I *"J/.| *1"
(B 17103)
v"
.'
í
um quarto mobilado á
ALUGA-SE
rua- Augusto Severo n. 68, sob.
Tel. Central 3741. (B 16613) P
em casa de uma senhora viuva, uma sala de frente còm
AiMJGA-SIi
duas sacadas c encerada, para dols.se*
nhores, ou um casal sem filhos, que
trabalhe íóra, na rua das Marrecas,
jí), sobrado,, para tratar na rua BucAires n. 76, com o sr. Ncaes.
nos
¦ .."•
(B 161:02) V
íitea sala-hem mobilada
ALUGA-SE
para casal ou cavalheiro..cm..casa
cpm todo o conforto. Rua Conde de
Lage n. 3 (Lapa).
..'•: tB 15877) P

CATUMBY

a casa da ladeira do
Vianna n. 23. Aluguel 300$. PódcALUGA-SI?
na
se ver das 8 ás 16 horas. Trata-se
rua Assembléa n. 8o. Casa de * Bompor 4$o$ mensaes, taxas bons.
15917) R
(B
rua

BOTAFOGO

ALUGA-SE
, e agua o prédio da
Menna
Barreto n, .99. Botafogo; tratar & rua
General Câmara n. 34. Peixoto íi C.

(B .17153) C
sala de frente, entrada
. Eiulbpendento, próxima dos baALUGA-SE
nhos de mar, & rua da Passagem nu*
(B 17133) G
mero 194.
A LUGA-SE a esplendida *casa 4 rua
UU. Fernandes "djlinarãcs nl 71-A,
Botafogo Tratar na rua do Rosário,
137, ou Copacabana n. 875*
(B 1-6698),, G
ri LUGA-SE por 700$' o predio 17:
xi. da rua Jardim Botânico; chaves
so 174, òndo sc trata.

o confortável predio dn
roa Real Grandeza n. 133, centro
ALUGA-SE
de jardim e com grandes nccoinmodações. As chaves estão, por. favor na
Carvoaria defronte. Trata-se na secção
de Titulos e Coupons do Banco Na*
cional Ultramarino. (B 1S968) G
(B 16661) C
com pensão, quartos
saibam ALUGAM-SE
de moças
mobMadas, a tratar para Sul 1377.
¦«-pRECISA-SE
trabalhar em machina que
Singer; á Rua Bamblna 11. 55*
(B 16396) G
»_¦ ;», Andarahy. (B 17003) B
SÉ de ajudante de costu
PRECISA
reira com pratica de offieina. Dis*
pensa-Jc no Carnaval
Paga*se bem.
Kua Corrêa Dutra n.' <*4, sobrado.

ma Carlos de Carvalho n. 59, espia*
nada do Senado. (B 17053) C

COPACABANA

CENTRO

LAPA

casa confortável, priçò
A LUGA-SE um grande andar com ALUGA-SE
n. 85.
módico. 'R. 'Maria
conforto, para uma grande Ipanema. -Chaves rua Quiteria
Visconde de
£itodo
«milia de tratamento, ou pensão fina. Pjrajã n.
>if>3)
H
4az* ,'"-(B
Tílt«
1/Wr,,tnT\mmtm^
Sua
Senador
Dantas
n... _•
i»
75, _n
LUGA-SE unia. esplendida sala de
16713) D
A frente, em casa/ de familia. Rua
boa aala, com todo con*
ALUGA-SE
forto, teiephone, etc, em casa to* Goulart n. 39, Leme.- (B 17137) H
ca encerada, para medico, dentista, A (LUGÀ-SE ampla e art jada sola dr
atelier, etc Rua Gonçalves X3l frente, mobilada, com.ou sem pen*
commercio,
Oias
são e garage, junto ao mar, em easa
n. 67. Tem elevador.
(B
17146^ D de casal, na rua 'Prudente de Moraes
11. 364, Ipanema, esquina de Maria
quarto c sala pom ou Quiteri».
(B 15966) H
ALUGAM-SE
. sem mobilia, 4 rua Conselheiro
e quartos no
Mino n. ai, Esplanada do Senado,
e
bem socegados,
modernos
vos
(B 17099) D APPARTAMENTOS
todo o conforto, cozinha de t*. pertis*
linda sala, quarto a ca* s:mo dá praia,
posto 6. Rua Sá FerAMKSA-SÉ
sal distineto ou rapazes de trata*
mnto cora superior, alimentação. Rua reira 11. 19. Tel, Ipanema(B 169.
16644) B
Kiachuelo n. 158. Tel. Central 3483.
com agua corrente para
CB 17098) D
todo
familias
conforto,
e
solteiros,
QUAiRTOS
A LUGA-SE um quarto
para rapazes cozinha'boa,'pertissimo dã'praia. Prc*
do
commercio
ou
casal
traba*
Rua
Barroso
n.
módicos.
que
43, te*
ços
J*- fora. Rua
»e
do Senado n. 314.
lephone Ipanema 1337, Hotel Barnea*
(B 17119) D rio.
16644)
H
(B
tres boas salas, para
ALUCAM-SE
consultório,
atelier,
„. . "criptorio,
offieina,
etc; i rua da Alfândega, ní,
peno da rua Uruguayana. AluRa-se
«a frente ou todas. Trata-se na loja.
(B 165 ia) D
LUGA-SÉ a casa da rua Sampaio
o sobrado do 'predio 4 r,
L. Vlánná li. 37. Trata-se N. 4861.
ALUCA-SE
1'bcqphíla Ottoni n. 34, próprio
(B 16647) J
para escriptorio commercial 011 ,compa*
Unia. Trata-se na loja.
o 3» pavimento da rua
15821)
D ALUGA-SE
(B
Barão de Petixipolls n. 37, Rió
ALUGA-SE a sala de frente situada Comprido, moradia esplendida, cinco
¦cv á rua Gonçatves 'Dias n. 28, en* coramcxlos, garage ati; trata-se na mestrada pela loja.
ma.
jB '<478) J
CB 16535) D
LARGO do Rio Comprido .n. 51
nrneira, «uhldca*
um bom gabinete com NO casa de familia
ALUOA-SE
duas sacadas,
escriptorio, se com pensão de primeira ordem, um
«liisla, etc. Largo dêparaS. Francisco, grande quarto de frente, a catai ou ra*
(B 16570) D pazes de tratamento.
lil '*¦

SANTA THEREZA
o esplendido sobrado,
: acabado de construir, com tres
AÍLUGA-SB
quartos, duas * aalas, banheiro - -e aque*
cedor a gaz e com esplêndido terraço,
com vista para o mar; -4 rua Paula
Mattos n. 139, trata-se no mesmo.
(B 16665) S
.-19 casas acabadas dc
construir, com todas as commo*
ALUGAM-SE
didades pára familia 4 rua Paula Mat*
tos n.a 1127; trata-sc a qualquer hora.
. . .'¦. (B. 16665) S
¦
THEREZA, á ruá Costa
Bastos 11. 99, aluga-se confortaSANTA"
vel casa para família. Ver das 10 ás
17 horas. Tratar 4 rua do Ouvidor,
nõ. 161..
(B 17161) S

SUB. CENTRAL
a confortável casa da
ALUGA-SE
estrada da Freguezia n. 181, em
com
Soa chácara toda
Jacarépaguá, \
plantada de árvores frutíferas; as cha*
ves acham-se' na mesma; trata-se 4 rua
*ni 18, (Engenho
Pereira dc -Siqueira
'
Velha

'

(B

(B 16557)

(B 17077) D
ALUGA-SE um3. sala de frente,
em casa dc familia, na
1 .inobiMa
Avenida
Gomes Freire n. 01, sob.
16650) D
LUGA-M-SE bons quartos mobila*
J_
(B
doa a casal ou
_ senhores com
Pensão. Rezende n. 41,
(B 16655) D
A LLGA-SE um hora quarto o rapa*
ZCs, c'° c°ramercio ou a casal sem
riu
mnos. Kua dos Andradas n. 71, Io
£!?*'•__
(B 17186) D
um quarto a um casal
ALUGAÍsE
«ra filhos. Avenida
~
' Mem de SS
«1.349, 2~ andar.
(B 170^1) D
completo, aluga-se,
|P|0NSU.LT0RIO
•V a rua da
11, ejq. de
AUemolca; tratarQuitanda,
cm
na Cbso
l,,u°. «mi Domingos.baixo,
(B 17178) D
T OJA — Aluga^e, era
(prcdlo novo|
~~. K"c l«ra
qualquer ramo de ne*
gocio, in-. General
Câmara n. 333.
«for. Tel. 3874 Villa.
(B 16633) D

•MODERNO andar acabado
„
""de
tonstmir, 8 p., alnRft.
«. Rna Paulo Frontin
103.
—
(B. 16461) K

fíALA . asaleta de frente, aluija-se
para casal
y
'Pídro ou atelier
«.costura. Sua dc S. respeito
n. 188, 2'
1 andar.
(B--I7183) D

i^ü^j^míjm^

TIJUCA

a casa da rua Martha
ALUGA-SE
da Rocha 11. 205, Engenho de
Dentro, centro de terreno, jardim e
quintal, dois quartos, duas salas, co*
zinha, junto.aos bondes; ver na íncsma. Aluguel módico. Conforme com*
binação.
(B 17148) I)
ALUGA-SE a 11111 casil serio e sem
Jl\. filhos uma casinha em fundos de
quintal' com um quarto, sala e cozinha,
com luz, agua e privada; trata-sc 4
rua Flack n. 153; pede-se fiador.
(B 17158) U
o predlo.da trav. José
Bonifácio n„ 42, com dois quar*
ALUGA-SE
tos, duas salas, etc, por 200$ mensaes.
Trata-se no 17, estação dc Todos 09
Santos.
' (B 16602) Ü
no -Encantado á ruá
n. 32 e 26;
Carlos
de
Oliveira
ALUGAlM-SB
duá> magníficas casas sendo uma irrande <c outra pequena para famílias dc
tratamento, iponto dos bondes do Kn*
"genho de Dentro, as casas estão aber*
trala-se na rua Evaristo da
tasis o« trata-i
Veiga n.
tj
(B I7P0S)
11 i. 11 i--.li
T^üi...¦^MlHín
1.
YUmli34.
A. LUGA*SE a caça da rua da Capd
J JfJt. Ia a* .;S-A, Piedade, cem 2 quar*ft$, 2 salas c Ttiab depcndenc'as, jardim e quintal; as chaves no n. 48.
. (B 16657) U

"LUGA-SE
a casa da rua Aguiar,
A 59, Tijilca, 4 quartos, 3- salas,
varanda,
fogão a gaz, banhei:
jardim,
ra, bom quintal, contrato dc tres an*
nos fiador idôneo. Aluguel ,55°$ e ta*
xas. Trata-se na rua M.i'u Lacerda.
52, não se attende por teiephone. O
predio está pintado e forrado de novo.
ou vende-se a prazo o
ALUCA-SE
predio da rua Cascata n. 35, na
Muda d aTijuca. Trata-se i rua Alice
n. 86. Tel. 3355 B. M.
(B 15929) K
as grandes e conforALUGAM-SE
, tave.s casas da rua do Mattoso,
ui e 177, cora il e 8 quartos, rj->i«*'
ctivamente. Trata-se na rua S. Pedro
n. 61, i° andar, sala da frente.
(B Y107) K
a boa casa da rua Maia
Lacerda n. 37. Trata-se 4 rua
ALUGA-SE
Dois de Dezembro n. 56, Cattcte. Te*
B 1670O K
lephone B. M. 34»3. ¦
uma esplendida casa, á
dois pa*
135,
com
. tiia Piatiny n.
ALUGA-SE
vimentos e cercada de jardim. Preço
500$, Tratar 4 rua dá Carioca n. 41,
2' andar, com o dr. Lemns Brito.
(B 17033) K
na
A LUGA-SE cm casa de familia
£__. rua Haddock Lobo n. .142, um
para caflálj mpbtlado e com to*
auarto
o o txatamrntjv. Ifi J598j) K
¦•'¦ .''¦'.•" . .'.'¦ a . ¦'". "' .'¦";.•:

BmM&*&'''~ -"'

1

(B 17094) U
guel 250$.
A LUGA-SE o predio da rua José
1%. 'Felix n. 98, esquina da -rua (Flack,
bonde Cascadura, estação de Riachuelo,
com 3 quartos, 3 salas, etc, comple*
reformado. As chaves
no
lamente
mesmo. Acceitam*je propostas.
por 150$ e taxas a casa
. 34, XII, da rua Goyaz, Enge*
ALUGA-SE
nho de Dentro, trata-se 4 rua General
Câmara ' n.'¦a4, Peixoto
(B& C.
17154) U

RloioSP"

ALUGA-SE um bom quarto de
** frente, mobilado
casa de fa*
¦"lia. Rua do Carmo em
n. ?, 2° andar.

16690)

a familia distineta e ze*
ALUGA-SE
losa, a casa II da rua Dr. Garníer n. 19, S. Francisco 'Xavier, Alu*

A (LUGAUí-SE quarto e saia «etn
*X pensão, com ou sem mobília, independente, teiephone,' banhos, etc
Optima residência. Ladeira .S. "There*
za ' n. 144, Curvello.
B 1^163) W
. — Alugam-se esplendidos
ÍCARAHY
aposentos, com entrada ' independente, em "bungalow" situado
4 beira*
mar, com praia própria; - logar rapraíivçj; ao lado do Yachling Club, Es*
trada, Fróes; bondes 4 .portai'. Tratar
o sr. Moreira, 4 nia PriiâeIro'de
çom.
Mapço n. 107, 3» andar.
. CB 17097) W

VENDAS DE PRÉDIOS
E TERRENOS
Vende-se uma com
casinhas de ns. I a .V, 4 praia5
AVENIDA.
do Retiro Saudoso n. 143 (Si Chris*
tovao), em leilão pelo PALLADIO,
terça-feira, 33 do corrente, ás ' 4. 1T2
horas*
(B 167068) 1
T>RECISA*SE de uma fazenda mixta,
-¦L Pára arrendar. Dirigir-se a Antonio Ferreira-Juhior — Estação de Sacra -Familia — E. do 'Rio — E, F.
c* B*
(B. 16684) ',
uma casa na rua Syl
PIOMPRA-SE
v-'1 vio Roméro. Cartas a . Meridcs.
neste jornal.
(S 17013)' 1
.
em Jacarépaguá — Vcnde-sc
[OASA
\J uma, nova,-cóm dois quartos, duas
salas e mais córamodidades, em terreno d'e 30 x 50; todo; plantado, por
preço de oceasião; pará, ver, na rua
Pinto Telles n. 343; para tratar na
rua General Câmara n. 143, com o
sr.. Marinho. (B 17145) 1
' E. Novo um lote de terreno no
ÜOMPRA-SE
ou Meyer. Escrever pa*
ra Raul, caixa postal n, 681 — Rio;
preço minimo, .dimensões e logar.
(B 17149) 1

TERRENOS — Alu*
PrPfiiálS
tiicuiWB
guel, compra, venda,
Pin*
hypotheca e construcção,
'139.comi" J*andar.
to, rua do Ouvidor
sala 9, elevador. (B 16711) 1
— Vende-se o da rua MarPREDIO
tins Lage n. 118, Engenho Novo,
assobradado, em leilão, pelo PA LI, A*
DIO, sabbado, 19 do correnie, 4s 3
horas, cm seu armazem, 4 rua -São

57.
<B 15739) 1
— Vende-se o assobradado
•da
PREDIOrua Vaz de Toledo n. 147,
estação do Engenho Novo, em leilão,
pelo PALLADIO, sabbado, 19 do cor*
rente, ás 3 horas, .cm seu nrmazem,
á -rua S. José n. 57.
(B 1571') '
José n.

"DREDIOS

no centro commercial,
VEfIDE-SE,
pequeno predio pára renda; informa-se na travessa do Commercio n. 9,
com Araujo.
(B 15960) 1
barato, excellente pre,
VENDE-SE,
dio, com -muitas c bellas accomniocfaçõca, cm centro dc grande cha*
cara, para numerosa familia de grande tratamento, 4 rua Getulio n. 21,
Todos os Santos, a 30. metros da estação; ver, das 3 ás 5, e -tratar com
Santos, pelo teiephone Sul 77, até 13
i* (t-oi.91 n)
'snioif
\ /"ENDE-SE
pela melhor offerta preV dio '4 rua Santa Alexandrina*
Tratar com Figueiredo, rua Uruguaya*
ná n* 95.
(B 17129)1
X7ilíNDE-SE ppr 12 contos a casa
V mqdcrna da rua Margarida dc

AiHfradc, 60, Piedade. Rende
iqoÇooo.
Tratar ' cMn Figueiredo, '-'Uruguayana
it.' '95 :

'-'¦¦¦

¦'

'

(B17139)

VTBNDE-SE a longo prasíq ejecellente lote de terreno com
11 x 40 ti rna Pereira da SUva
Trata-se/
(Laranjeiras).
com osr. Ridolfi á rua 13 dc
Maio n, 64-1-1 (cm frente ao
Theatro
Lyrico).
(17353)
' '
1

rápidas.
na 95, sala 4, dás 10
HYPOTHECAS
gueiredo..
(B
1I1TASSAGISTA, manicure,
1T-L sua distineta clientella
lio. Phone B. M. 608.
(B

Uruguaya*
Ar, C. Fi*
i46sa) 3
attende a
a domici*

TERRENOS PARA LAVOURA
Vendem-se optimos sítios mt
estação do,Belém, para lavoura, em pequenas prestações
mensaes. Tratar no locnl em
frente da estação . cbm d
Sr. Alves. >
(17358) 1
a 4$, o mí(ro guadrado,
TERRENO
os itteiihores^imais ¦'altos'.« ináisseccos dos subúrbios. Pagamento dentro
do prazo de quatro annos, cm presta*
ções mensaes. Ficam situados na esta*
ção dc Ricardo dc Albuquerque, E. F.
C. B., junto 4 estação de Deodoro, a
30 nrnutos.de trem da estação D. Fedro II; a estação cst4 dentro do ter*
reno, entrega do lote logo após 4 prjmeira prestação, para a sua construcção; não c obrigatória a -.entrada inical, pódc-Sè-iiSnstruir o qüè sc quizer,
construcção é livre,-ruas. prapois. ;a-ávniiaãr*
Tioppifovado*.
e parques* '1ÍS0
ças,
d4 com
pela Prefeitura, o que se
a. maioria dos terrenos nos subúrbios;
logar dc grande futuro, pois, seri gran*
demente beneficiado pelo serviço ..dé
dá Ccntml do Brasil, ja
clcctrificição'pelo
contratado
governo, assim como
.de catar- na vizl*
tambem pelo fácto 'Usina
•..banca da «rande
Metallursica
"Fortunato Bulcão", a maior da Ame*
rica do Sul, j4 cm construcção, trens
de meia em meia hora, estrada para
automóveis da» melhores. Para mais
informações com o sr. Théodoro Kliw.
ver, nos terrenos ou com o sr. Mello,
na rua Municipal n. 4, 1° andar, das
o 4s 11,30 c daa 13 as 18 horas, tel.
Norte 2259; peçam prospedos, mesmo
(B 16221) 1
pelo telcphone. •
FOKKKENO.' 10 x 50 melhor ponto
Prudente
de
Moraes.-Ipa*
X da nia
nema. Vende-se, Inform. Gerente Club
Militar.
(B 1-945) 1

Dr.SilyinoMattos- gS°

PIANOS

Estado do Rio Grande do Sol

|^I

PARTEIRAS

AN OS LrVX

W

LÂMPADAS DECORES" rt

ADVOGADOS

MÉDICOS

DR. RAUL ROCHA

Com 20 annos de pratica. Cura ra*
pida da. gonorrhéa e complicações
(prostatites, cystites, orebites, imporhetimatismo). Cura
temia sexual,
sem operação • c sem dór, as doenças
hcinorrhoidas, varizes,
üps eenlioras,
appcndiclte sub*aguda e ehronica, hy
drocele e estreitamentos da urethra c
do recto. Consultas e tratamentos dai
3 ás 6 —* Rua Assemum dormitório com 4 pe- 9 ís 13 e das
bléá
n. 37. — Tel. C, ioo4.
VENDE-SE
ças, em perfeito estado; á ru.i
(16563-) 6
^_
'
do Areai n.55.. (B 17963) 3
Cirurgia gerai
barato qualquer. objecto,
;na Joalneria -Valcntim; 'rua* Goncom especial),
VENDE-SE
çalves Dias, 37; phone. 994: Cent.;-tam*
dade dos or*
bem compra, troca, faz -e concerta
güos genltaes
jóias com..seriedade. - ,,,
(B 17017)

VCnCrCaS" V^amen"

ENDEM-SE uma mschina de cs*
crciícr e vários, moveis para escri* dn gonorrhéa (corrimentos)
ptorio;- ruá Vasco, da Gania.n. iiii. o dns suas complicações nn
,'(B 17009) 3 tircthrn,
próstata, testículos,
-,
os .moveiBi sala dc vi* bexiga e riris; dn sypiiilis, dos
VENDiEM-SE
sitas, sala de jantar e tres dormi* cancros moles, das adenites,
torios, tudo como novo; preço razoa* etc.,
pelo DR. JULIO DE
vel. Cartas nesta íolha para H. D. MACEDO,
6, 111a da Carlocn
55*
,
(B 17026) 3
n. 5-1-A, (de 8 íis 11 o 1 &*,
Q). Serviço nocturno de 8
ás 9.

A SENHORA SSS

ACHADOS E PERDIDOS

LOTERIA DO ESTADO DO RIO

25:0 0 0 $ 00 0 30:000$OGO

PROFESSORES
particulares de ¦¦'..portugue»,
AUU.AS
arithmetica, .escripturação..coram.
Rua S. Pedro n. 143, 50b., sala 14.
i-6o5g- 9
.'
CÜ

a machina ao
f*/T\nV AO
mlmlogràpho;
-w-v» __*.-*>_*
Ad
\_s\_Jrl
Sete de Se_
tembro, 107, ESCOLA URANIA.

(B iS94i) 9
— Mensalida*
DACTYLOGRAPHIA
de, .io$ooo. iESCOIA. ROYAL.
Ruas da Carioca n. 41 e Archias
Cordeiro n. 159., (B 15936) 9

mm « o a machina e no mllllll
IA> meographo. ESCOLA
UVI iav)
njEAL, Larg0 da
Carioca; 6.

(B 17101) 9

SN^-vs-** » 151 a machina; rareswv11
L.CJPIA0
,^*^* :** "*¦* ePldozperfeição;
aluguel de .machina,- â hora; rua
eleOuvidor 130, Io andar,' sala fl,';;„

vador-

,..

. (B 16.646)
TVACTYLOGRAPHIA, com inglei ou
JL/portuguez, 30$ mensaes; curoo commercial, arithmetica, escripturação tiit.cantil, tachygraphia e linguas; Sete íe
Setembro n. 1107, Escola Urania. Tel.
(B 15940) 9
Central 751*
IJÇfDPURR fi innchina comple-

CLINICA DE SENHORAS

SyoMis £*.ts

a-————

»

—

DIVERSOS

da -notável
cartomante Mme. Zizina, continua a dar
consultas das 9.4s 7 horas, na Av. Pas*
sos, 27. Nota. — As propheclas
pira
1937, foram publicadas pelo "O Glo*
bo",
1»
dc
edição
iir't$
e
no
janeiro,
"O Brazil", de
30.

¦

(b

16282)

TTlENDE-SE- terreno no Uíca, . lote
V n. 163, ruá Ramon Franco, aó
113; área total
lado
,. ^utiADi-Sá ooas salas de tfente, ms, do predio tendo 12 ms. de 388,70
fren.
quadrados,
£\. quartos, em casa de familia, com
Tratar 4 rua do Uosario n. 129,
pensão. Praia Icarahy n. ti. Phone te
sala
6.
Norte
4o'
andar,
3987.
¦»<i3*
(B 17143? V(
(B 17176) 1
salas de írente corh
predio de construcçio
ALUGAlM-SE
poti»ão;_pfeçao módicos, em frenmoderna, em centro de terreno,
te ao mar. Píonc 1938. Praia de Ica- VlENDE-SK
rahy A-C.
(B 16550) W na estação do Riachuelo, rua Filmiciras Lima n. 103/ calçada e electrifiem «att de familia,.
salas, baALUGA-SE
bom quarto mobilado, a casal on cada, com tres quartot. duas
senhores do commercio; perto dos. ba- nlieir» completo, fogão a gaz, grande
habitavel
e
oom
varanda,
pomar.
porão
Rua
Presidente Domisa- '.
nhos de mar.
(B
16683) 1
no n. 172, bonde Circular vlà Icarahy,
¦S73NDA
(B 17016) W
de predios e terrenos, hy*:
1
com pensão üm bom V potheéas, legalizações noThcsóu*
negócios livres e,deiro
e
Prefeitura;
ALUGA;SE
casal,
4
de
quarto paia
praia
embarcados; á rua Urpguayana n. 95.
Icir.-.uy si. .(!.!. Tel*-plwne 3099.
-CB woip) ,W Figueiredo.,
-(B.,14653) ;
"Z,C •:
'..... '.--.zz
.•¦.,*«„•;'•.¦:.,.,'..."•'.'•'¦¦'¦ "r[y-zr
Ç:.Ç ¦-¦.:'_¦:...\

¦ ,'!'*W**«í^**'™w**™,^w^*^ffl^^^^W»a^^W™ra^i^^^»w

Meio

$800 Inteiro 2$40Ò — Terço $800

CRANDE E EXTRAORDINÁRIA IiOTERIA
Terça-feira, 15 dè Março

1 0.0:0 OOSOOO
INTEIRO, 8$000.
DEOIMO, $80O
VENDE-SE EM TODA A PARTE.
INTEGRIDADE
Concessionária: COMPANHIA
FLÜMI»
NENSE — Rua Visconde dò Rio Branco n. 499. Nictheroy; '¦¦"¦
¦
¦
¦
C (16541)'

Blenorruâg

e suas ,compliças3e«
^
im.
\fjL* (cystite.^roítatíte;
potência e rheuraatismo)'Cuta radical ~ DR. JORGE A. FRANCO. -. tS,
Largo da Carioca, dao g ás ir e das 2 âs 7, todoo oa
Central3ia8»
dêas..
.Teiephone
' '
ijss)
•
.

m
Armações

8

ESTÔMAGO E
INTESTINOS

e mathematica — itulas

RFTT¥
¦* bill

Perlta cark°-

mante;. cônsul- prisão de ventre (atônica, estos daa 9 ás 7 horas. Avenida pnsmodica, eto.)
- Dr. Ernesto Carneiro, com
Passos, 24, sob. ¦
(B 16681) 3 longa pratica nos hospitaés du
lOARTOMANTE espirita, faz recon- liuropn. São José 69. O. 515
\J: clliações e désembaraços de vida. Dás 3 íis 6 horas.
Rua S... Francisco Xavier 463, sobrado,
(B 14737) 6
17076) 3

(B

moveis o piaCOMPRAM-SE
nos; moveis avulsos e casas mobiladas, tapetes, louças,
crystaes, metaes, cortinas, ninchinas, cofres, etc. e tudo que
represente valor; negocio deoldldo; chamados a ANDRÉ'
Teiephone Norte, 6332.
(B 17182)

sympatliico
V.',prpçu.ra uma companheira? moça e
bonita paü o.. Carnaval.; Cartas, '.coma
endereço., e,retrato, para .0 escriptorio
deatá1 folha, inicJaca C. M."'
(B iá6è8) 3
I lUVlUSUtU — Emprestamos sobre
i-f predios em,qualquer bairro, a ju*
ros mínimos, com rapdidez; adiantamos
qualquer quantia, -ftuà Uruguayana
n. 96, 3o andar, com Alexandre.
(B 17044) 1

rvl-NHEIRO — Empresta-se
eóbTe
ÍJ qualquer garantia. Attende-se das
13 '33,
4s 17 -horas, é. praça Tiradentes
i° andar, sala .3.
n.
(B' 1567c) .3

DIABETTES, ATAQUE DE GOTTA E AÇIDO URICO

\ Tóssís ? Tomae BRONCHITAL1

(B I47S0) 9

CASA - ANDARAHY

milia distineta, i Avenida Pedro II.
Resposta ao dr. Flores, & Avenida
(B 15989)
Pedro II n. an.

PENSÃO
IRua Buarque de Macedo, 4^ — B.
Ot. 1580 — Confortáveis aposentos e
cozinha de primeira ordem.
.
(B 16635)

Pensão Atlântica

ii

I..JP

NA PENSÃO MILTON

Doenças do recto e vias
urinadas
'.,

•

¦"-.

..

¦

to. ,

\

Cura radical das hemorrholdas
Sem operação e sem dOr;. Ble-norrhagla por processo moderno,
Usado 'nas clinicas de Berlim,
OperaçOes em geral, Diathermia,
ralos, ultra-vloletas. Dr. Mario
Kroeíf, ex-ehefe do Dispensarlo
Central de Doenças Venereas
(Saude Publica). De volta de
sua viagem â Europa. Uruguayana, 104, 3 — 6 horas N.i
6404..
(B 1*6205)

.

...

(B

l6;i7)

OURO
(B

15S12)

COPACABANA
Atelier de costuras

drá e cal, dois pavimentos,
jardim
na (rente c chácara nos fundos. Tra*
ta-«e no mesmo.' (B 17111)

SALAS E ESCRIPTORIOS

Alugam-qe' optimas saias (uma de
n. 33, sobrado. —
frente) e escriptorios, 110 , predio' no*
fantasias, etc.
fB 15308) vo & rua da Carioca n. 41. _?te.tít
módicos, a partir.de 8o$ooo.
Entrada
independente, elevador. '
'
Tratamen(B 17117)
Pagara-se os melhores preços por pranorrhagla tarias antigas, objectos de arte, jóias
e moveis de jacarandá. Atten*
suas antigos
de-se a chamados
telcphone Beira
Tomos grande stock de suÇ complica- iMar 1705; a rua dopeloCattete n. 345.
cofres garantidos á
me'de no
perlores
16603)
(B
ções

G0N9E8HÉASJS»

8527

797Í

ESPLENDIDA CASA EM
LARANJEIRAS

Compra-se ouro, prata velha, platina,
brilhantes, dentes, dentaduras postiças,
Vende.se- o esplendido pralio, 4 nia
etc. — Paga-se bem, —.RUA DE das Laranjeiras n. 161, quasj esquina
SANTANNA numero 183.
da rua Guanabara. Construcção dc pe-

Rua Barroso
Faz-se vestidos,

3516

_ . 4$fc
VARIANDO.^

''MÊ:,rt

ANTIGÜIDADES

COFRES

2734
ZANOÂOrt

prova de fogo, de diversos tamanhos
que vendemos por
Precisa-se de. uma boa, educada o
preço do liquidação. F. DE
que di inform.içõen; paga*sc bem; i
ARAUJO LIMA & OIA. Rua rua
Belford Eojco ti. 84 (Lem*'). ..
Vendc-sc. Informes Norte 3458.
Theophilo Ottoni, 103. Com(B »«yS^
(fa 16583) prem hoje, não esperem.
16609)
(B

TELEPHONE
CENTRAL

AMA SECCA

SALA DE FRENTE OU
QUARTOcra
Aluga-se

Hypothecas nos subaribíos e
Nictheroy

VENDE-SE

Uma machina de aajour Singer cora
Fazem-se de peíttenos prédios.. .In-a
mobilados
casa de fa- umm bom
bo motor, á rua Piratiny n. 107, formaçSes com Silva, á rua Municipal
Imitia, a cavalheiros de tratamétho. Tijuca
171.23)
(B
ao, 3° andar. (B 17095)
n.
prorádlcál
por
Cúrá
(Pedc-se referencias). Avenida Gomes

•os sexos.
cessos seguros' o rápidos, DR. Freire n. 146,
(B ifrlòa)
JOÃO ABREU —'ás DR. DUARTE
—
10 horas.
NUNES. Das 8
Telep. 5803 N. — Rua S. Pedro
Aluga-se, a da rua Pedro Américo
(«352)
DANTASIAS de luzo, á 70$. numero 84,
fi. 38, completamente pintada e ence*
*
Ricos vestidos paro baile
rada,
com trea quartos, duas salas, r__.
e todos as doen- pa, banheiro;
ao rigor da moãa & 80$.'Tamdespensa, corinba. Con*
ça do intestl** trato por dois annos. — Tratar: Hobem so aluga, R. Lap» 8Q,sób.
no de adultos tel Victoria, quarto 41 ou 43.
Tel. O. 2009. Mme, Machado.
e crianças. Dr.
f-B 16^33).
Álvaro Bnice
<B, 17004) 3
Mallio, e3peoia-lista, com longa
Vende*se pequena, unida, á estação
noahospitaés
de Parle e áe. Ramos, por
pratica
1,
n.
Barão
de
S._Gonçalo)
(antiga
ijiooo^oôo.'"*—. Aveni*
2 'andar — a ás ic, Dr. Pedro Ma* Berlim. De 1 as 5, Avenida Go- da doa (DnnocraUcos
zx. 1109,
- (16386) J.
galhâca*.""" (B 17056) i mesJíreIi.a» 25» sob.
(fi I6i4ij

CBANOCAÜETE

Co 1 í t e

CASA-OCCASÍÃO

,, ;,

i

Resultado da Iotena do
CAFE' CÂMARA liontem:
O MAIS PURO.
____,_) l°Pranie,vV 1639-ÍÈ
RIO MENSAGEIRO 2a " ,,. 1987-21
" vv, 3734—51
Junto ti este jornal — .Entrega vo* 3o.
(umes a domicilio e recados urgentes
¦-¦¦*' ,;,, 332-8
e garantido». Teiephone Central 58.
(B 11858) 4o
"
VV.; 5187-^fâ
AV. PAULO DE FRONTIN 5°
.Vende-se uma excellente ca- Moderno..,.879—2$
sa de moradia, de dois pavlmentos, èm .centro de terreno Rio. ..>,.;
076—19
medindo IO x 24, construída
lia 2 annos, em optimo ,esta- Saiteado. , v
]H|:
do de conservação. Teni 2 saIas, hall, 3 quartos, dispensa
c, todas as commodidades e PARA A LOTERIA DE HOJE:
PEÇAM

logar no quintal par garage.
Preço minimo, Rs. 1Q5:000$
entrega immediata.
Optimo
Tratamento especial e próprio,
negocio. Informações com os
DR.' LUIZ FRANÇA
srs Fraser & Sautter — CanPraça Saens Pefia, 3, das 3 ás 5 '/,.
delaria, 28 •— 2o — Telepho(B 15169) 6
Rua Marquez de Abrantes n, 36, ne: Norte 591 e 6070. >
ha bellos. quartos mobilados,. com opti*
(B 17156)
ma pensão, para
- faihilias.de tratamen*

Vias urinarias t»tiW
Syph

PPIH»S?bSSi;Biíwi>i.-».aS,tóBaiaa , ;i

Jmm

FAZENDA — COMPRA-SE

Corrêa Dutra, 135 — Salas, quartos,
mobilados, apua corrente, perto-banhos
tle
mar; optima alimentação.
,
(B 17031)
',

-DÍVOrCÍÒS a'?l1eaveis e ju
¦ Y.
casamentos dedlclaes,
estrangeiros divorciados, escripturas antcnupciaes, in**
ventarios,
justlflcaoSes, testamentos, naturallsatjõt-s, advoca*.
cia em geral. — Dr. Raymundo
Moreira, adv. — Uruguayana, homem e nà mulher. Dos can111 — sob.
croB vencreos e das adenites,
16510)3 Dr. Modesto Plnottl R. da
(B
"ir,,,è** quan- Carioca- .54-A — Gent. 3051.
¦¦tia
para hypo- Das 9 fts 11 — De 1 As 6 e
tnecas e anti- de 8 ás 9 da noite.
chresis, com J.
(17329) 6
Pinto; k rua do Ouvidor 138, 1"
andar sala 9 elevador.
(B 16712)' 3
P1ÍT,T!Z¦¦¦ :Cm- negócios, amizades,
¦
.
empregos,
obter-o ..que
.-, Tfdesejar; carta com enveloppe prompto
para rcBposta, mme. H. Silva — Rua
7 dc Setembro n. 105, 3» andar Sala
- (B 15804) t
4 — Rio.

o A' veafla em todas as casas especialistas no ramo|

dr. Washington Garcia—Aulas par*
GREGO
Das 13
ticulares. Tcl. Norte 7748.
17 horas.
(B 15066) 9
PHILgSpPHIA.
}..,— Práçá Quinae de Tílovèrtibro
1í«ACULP,APííf-;Dg;í
Dão-se
n. 101. Matrículas abertas.
— K. içS — slioW;
"
1.8
(B 15006) 9 5 Ap. D, N. S. P.
prospectos. '
"PROFESSORA..—
— RUA URUGUAYANA, lir.
W
* Ensina português, *A Deposito:
PnARMAfllA
mWETOfimiRip ' Wa
JL francez, injlcz ei piano, Chamados
PBARMAOIA BITTENCOURT.
por. escripto pará a professora, na LI*
vraria Azevedo: Uruguayana n. . 39.
(B 16656) 9
BARBOSA — Lecciona por*
FROF.
tuguez, francez, inglez e contabi*
Compra-se uma pequena com boas aguadas, perto do Rió ¦«> ¦
lidade; preços módicos. Rua da Alfan*
em logar saudável, até 60:000*000. Informações detalhadas pari oá
dega n. 144. Tel. Norte 2189. 1
6. rua da Candelária n. 38, Io andar. (B 16633)
_^_
(B 16569) 9 sr. Olheira,
..... _.
., ,.
.__.
'

THOLINO E PIANO — Lecciona.
V sc. Professor allemão, á.rua Di*
dimo n. XXXI, Villa Ruy • Barbosa.

I

PHILIPS 11

9

1 ' AVENIDA PEDRO II

TT-ENDEM-SE os prédios da mia
V, Tuyuty 30 e 32, com 3 quartos,
a salas, cozinha, quintal e porão; ren*
dem mensal 330$, por 36:000$; trata*
se no n. 34, era S. Christovão, bonde
S. Januário.
(B 17150) 1
dois lotes de esplendido terreno, 4 rua D. Delphina,
VENDEM-SE
entre Avenida Maracanã e Conde de
Bomfim Trata-se 4 ' rua Garibaldi, 49,
¦
CR 16.167) 1 iPIARNAVAL — Rapaz
Muda da Tijuca,

cete qne fica iios fundos do
(14678)1
mesmo terreno.

1$600.

ensina o aeu.idio*
TTVmTXPT
JLIM\xLli_jLi ma> theorico, /pratlco e commercial: Sete de Setembro
n° 107, Escola Urania.
-¦ <B ism ¦»

(B 17164) 3
-/fratamento moderno pelo
Aluga-se uraa para familia de trata*
LTA COSTURA — Ponto'a jour,
picot, bordados, etc Antigo atelier processo do prof. Zuelzer de mento, â rua Grajahà tt 130, Trata*
transferido de ftfaris- e Barros, 339, Berlim, especialmente de nl- se á rua das Palmeiras, 188, Botafogo.
(B 16648)
para .1 rua S. 'Francisco Xavier, 133,
próximo 4 rua Maria e Bafroá. Telep. cerns do Estômago e duodeno,
.pela melhor' offerta Villa 4896; fintazias para o Carnaval, pom opéraçüo. NOV03 meios de.
VENDEM-SE
prédios' da rua Frei Caneca 264 por qualquer figurino.
(B. I58is)'"3 diagnostico e tratamento da
e 266. Rendem 43o$ooo. Tratar com
hj^perohlorhydria (acldoz),
Senhor de tratamento deseja bóa
Figueiredo, Uruguayana n, 95*
(B
17129)1
diarrhéas, coutes, dysenterlas,, pensão: (só almoço) cm casa dc fa*

(17353)
acabada de construir,
TENDE-SE,,
exccllente casa, n alguns minutos
distante do centro. Travessa Senado,
n. 27, 12° an-!., antiça Rio Branco.
(B 16613) I,
TjnENDE-SE um esplendido prcdlo,
T em centro de -terreno, com garape, á rua José Eugênio n, 2$, (São
Christovão), com 5 quartos, 3 salas,
porão habitavel e demais dependências
em leilão, sabbado, 19, As 4 r 12 chi
ponto, em frente ao mesmo, pelo LA*
PORTA, leiloeiro. fl) 17012) 1

Inteiro

K. 7 do Setembro 61.
Huber.
¦:.

>ERDF,tT-SE a caderneta 'dada Caixa
ind'ividuaes,- pelo prof. dr. Wasi
LÍNGUAS
Econômica i. 473.584',
hlngton Garcia. Tel. Norte 7748. Das
3* see
Dr.
Octavio
Andrade
de
Prof.
17 horas. (B I50°6) 9
is
Lt
(B 16SÚ) 4 C«or Esteves,
?'•'. '' T
especialistas tratamento
©LATIM — Pelo prd(.
sem operação da' falta dc regeas, coli-

na rua A, estação Marechal Hermes, da praia Ipanema. Marca encontro "OI,
Villa Boa Esperança; trata-se na rua VV", nesta folha. (B 15572) 5
* *
Marechal Floriano n. 35, sobrado.
radical - em
15863) 1
injecções indolores. Av. Almirante
(B
Barroso. (Baráó S. Gonçalo), i.
TTENDEM-SE dois bons predios era
2»' andar, si ás' 19. T. C. 10009.
V Inhaúma, rua Itapnrica ns. 17 c
trata-sc á
ny A, centro dc terreno;
DR. PEDRO MAGALHÃES
(B
17057) 6
rtia Costa Lobo n. \i, S. Francisco
,
MCáfiára,
viuvo
c
A
VTSIfl
Xavier. (B-15948) 1 ii 1 j.uu
suecessor

.

,.i ;.

(B 16710) 9
DOENÇAS Cura garantida
j pari illuGiinaçíío externa sfa "%íentes e dnrardB {
DE e rápida do
AEstáSENHORA
NARIZ
OZENA
triste? As
Qmffi
GARGANTA (fetídez do narê)
suas regras são
dof.orosco e Irregulares, tome
OUVIDOS Proces httei- OAP3ULAS
SEVENKRAUT
SaMna e Arruda).Tu*
E BOCCA ramente novo. hu(Apiol,
7$. A* venda na Drogaria

Aurca arasileira—Av.
1 Passos, 11. Perdeu-se a cautela
COMPANHIA
n. 121.999, dá serie A,'dla secção de pc'''•'
r.liotcs desta companhia,''
17131)
4
(B
Áurea Brasileira—Av.
Passos,
OÕMPANHIA
11. Fcrdeu,se ;a' cautela
n. I2i.a37, da serie A,'da ' secção dc
.penhores íesta Companhia'.
"
.
(B 17165) 4
tfXIMPANHIA Aurca Brasileira—Av.
\J Passos, n'. Perdeu-sé' á cautela
n. 45-777. da serie B, da secção dc
DR, EORICO DE3 LEMOS
! •
penhores desta Companhia.
professor livre dessa especialidade na
(B 17127) 4 Faculdadc.de Medicina do Rio de Ja
Brasileira—Fi* neiro. Consultiirio: rua dá Republica
1 liai: mia SeteAurca
n. 19, i° andar (antiga rua
€IOMPANHIA
de Setembro, 187. do Peru
Perdeu-se a cautela n. 19.443, da sc- da Asscmblía), das 12 horas 4s s da
tarde.
(B I7ri«) 6
rie A, da iFílial desta Companhia.
(B 1663.1) 4

&ormeá

TTENDEM-SE superiores.lotes;
V de terreno de 16 x 36 ca
11 x 35, na. Avenida Delfim*
Moreira, Leblon. Pagamento:
parto á vista e maior parte a
prazo. Trata-se na Companhia
Predial (filial), & rna Treze
de Maio n. 64-A (em frente
ao Theatro Lyrico).

¦

lorosas e irregulares, tome
CÁPSULAS SEVENKRAUT
(Apiol, Sabina e Arruda). Tubo 7$. A' vonda na Drogaria Systema de urnns e cspheras —> Fiscalizada pelo Governo
do Estado. —- Extracções ás 3 horas. ."„'.
Huber. R. 7 £b Setembro 61.
(B
16281) '3
.
— HOJE
TERÇA-FEIRA

EOUUiTliatan.ente novas, de
diversos typos, em escriptorios
separados, aluguel a hora; copias á machina, rapidez, rezerva
(B 17158I 6 «perfeição; rua do Ouvidor, 139,
1" andar, sala 9, elevador.

TRASPASSA-SE

\rBNDE-SB por 23:00013,
V nm terreno á rua Cândido
Mendes, magnif ieamente sltuado, próprio para predio de
moradia de tratamento. Trata-se á rua 13 de Maio, 64-A.
COMPANHIA PREDIAL.
(17353) 1

CAPITAL FEDERAL

ESTADO DE Sta. CAT11AR1NA

XrBNDB-SB no Leme por 60
V contos um lote de terreno
com 12 metros de frente, 'fiacas, suspensão, enjôos da gravidez,'etc.
ta-se com o Sr. Ridolfi á rua
Largo de S. Francisco n* 25, das 9
(B 15153) 6
ii n e de 1 ál
13 de Maio n. 64-A (om fren1,'iü Syphili»,
te ao Theatro Lyrico).
mRASPASSA-SB
unia pensão de 14
1 X
poucos dias
(173S3)
quartos, todos oecupados com fa"V^ENDEM-SE
aouda ou
Aluguel razoável,
a casa e terreno nu- milias estrangeiras.
/ia
fl eniii cn.roniea
\ mero 19, e terrenos, ris. 18 e ao, faltando 3 annos dc contrato. Frente

T/ENDEM-SB terrenos om pe
V quenas prestações mensaes,
no Sapé, Linha Auxiliar, logar
saudável o de grande futuro,
agua do rio d'Ouro. Informações no local, ou no escriptorio da Companhia 1'redlal- «
rua Treze de Maio n. 64-A.. ¦
(17353) 1
,

Dr. Silvino Mattos SIS
SEM CHA*

ESTADO DE MINAS GERAIS'

VENDAS DIVERSAS

(B 15478) t

LOTERIAS

DENTISTAS

.—1
-rtm
Todos os números terminados
om 9 têm 25000.
a , (
16637) 3 dentaduras anatômicas,
Extracção de hontem:
Exceptuando-se os termlnadpa
PAS em alguns.casos e em PONTES
Offi11.639
em
de
escrever.
39.
.
20:000$000
,
MAfHINÁÇ
(BRIDGE-WORKS). Preços módicos
lUilUliN-i!)
clna ae
3.OOOS000
primeira Kua 7 dc ctembro, 331, uns 8 4s 5* 61.987
23.734
ordem.
Stock de Remington, 1'hone Central 1555.
2:000*000
.-,-¦
(B 171SO 7 ' 332
1:0005000
Ünderwood e Royal, dos ultiSabe-se
telegramma:
. 1:000$000 I Extracção por
mos modelos, Coronas e Remln- T)R. Aido Cunha — Trabalho denta* •6.187 ....".....
de liontem: •.' c*
1:000$000 1.497 (Rio) ......
gton portáteis,-Brunsviga e l/rio 4 hora, rapiçlo, garantido c sein 6;477 ..'.
100:000*60»
Prêmios dp 600$000
Triumpliador de calcular, a pre- dõr. Diaiiamcntc, das 9 4s 18 hs.; rua
9.231 (Rio)
60:000*900
4354. 29421
29.693 37667
60746
68111 9.148 (Rio)
ços módicos. ; Largo" do Capim Marechal Fioriano, 57* Tcl.(B N.14291)
•
10:000*000:
7
nu
n. 8 B. Magalhães. (B 16618) 1
2005000
FlllDMIOS
'•
12.506 (B. Horizonte)
5:000*000
"DLOTINO —
446
DENtARIO: — Vende- 160
6043 2,533 (Plumby) ..
2179 ' 3815
Por melo dè/ cKjroman.
2:000*000
se um muito bem ' Instalado, com 8896.
16144
9804. 12763
21024
X cia, phrenologia e astroniancia , e GABINETE
clinica. Preço dc occaM5o. 22207 22887 .27251 30864 47493
por ¦processo1 proprío e mathcmatico, optima
andar, 50147 52896 67369 62285 67234
diz com muita precisão o passado c Eilificio do Cinema Gloria, i"17053)
0B
7
Sabo-se por telegramma:
futuro, caracter e vocações; diariamen- sala 17..
Puemios de 100SO0O
Extracção de hontem:
tc, das 9a em deante, 4 ruá Senador
2665 3911 4676
4867 5130 15.666 (Bagê)
Vergueiro n. 113. (B 16514) 3
50:000*000
6263 7879 9986 12876'14619 12.356 (S. Paulo) .
5:000*000
e iiuto-pliiiioB alie14787
16942
16993
20267,
20869
3:000*000
14.716 (Rio)
COM OU SEM
mães, R. Prreira & ta cm DENTADURAS
2136G
21882
22866
24031
24842
natu*
dentes
dos
4
PRESSÕES,
12.089 (Caçapava)
guisa
1:0005000
Cia. Rua
Mariz , e raes.* Preços^razoáveis.*
Ruá • 7 <"dc 25824 29348 29409 29542 30641 13.447
"(edifícios
.....
1:000*000
(Rio)
Barros 389 e 381.
pro- Setembro, 331, (B 17151) 7 81110 31600 32262 32860 33959
14.772 (Curltybu,)
1:0005000
prios). A. maior casa Importado— Offcrece*se um,' 84156 35676 36043 36843 37707
visltal-a
comprem
Não
ra,
/Sem
Informações,37799
37888
39169
39490
39672
bastante
PROTHETICO;
cora
pratica.
ou pedir catálogos,
favor, ,com o sr. Gonçalves, na 40602 42762 44463 48841 51982
*(lj07í) por
..,
Sabe-so por telegramma:
Casa Hermanrty, (B 17105) 7 68486 64685 55621 55916 57005
-''":'
Extracção em 16-2-1927.
QTCIO com 15 contos para uma Ia*
68398. 60693 ,.63461, 64483 65949
IO voura, produetiva, freguezia obri*
1.907 (S. Vicente) . 100:000*000
rada, retirada mensal 600$. Avenida
,:-67284
69245.
68290
16.943
10:000*000
'APPROXIMAÇOES
(Rio) .......
Rio Branco. * n. 149, -a* ¦ andar, com o
6.658 (Rio)
4:0005P00
ar. Rocha.
(B 17084) 3
11688 e 11640
300$000 4.724 (P. Alegre),.
2:0005000'
61986 e 67987
200IOOO 16.313 (P. Alegre)..
2:0005000
^..ME.aGUIU, prof. narteira de Bar- 23733 6 23735
16OJ00O
2.067 (Rio) ......
1:0005000
-.TJL ccloiia c Rio. Partos e outros
331 e
333
1006000 5.090 (Rio)
trabalhos. Acceita parturientea. Cons*
1:0005000
U
NAO TEM BIVAL
a ás 6 hs* S. Josi, 37. Central 1127; 6186 e 5188
1005000 9.364 (Rio)
1:000*000,''
'Macedo, 78. B. . OI.
M.' 104. 6476 o 5478
3.00*000 10.145 (Rio)
1:000*000''
Únicos fabricados com madei. r. Buarque de
IS'u4)
S
(B
ao*
88
IJ ras do paiz. Contendo
Dezenas
SI tas, teclado de marlim,, e dt
405000
tres pedaes — Vendas a di- rAKlCiKA diplomada pela Faculdi. 11681 a 11640
"• nheiro
305000
Para carnaval, em venda avifl».'
e a prestações
de Medicina do R|pdc.Janeiro fare 61981 a 61990
de
28.
Dí. SETEMBRO, 341 Madrid, com 35 annos de prática,
AVENIDA
23731 à 23740
205000 sa ou aos metros, em fios, para
Teiephone — Villa 3228
de
sua
profissão;
331
a
trabalhos
340
105000
os
todos,
ornamentações
de automovejs,'
— Tel. 6181a 5190
PEQUENA >-r' Precisa-se in- na Avi Gomes Freire, 77.
105000 caminhões, Balões de baile, sacadependente, pequena familia modes- C. 36«. Consultas gratis._ 17078) 8 6471 a 5480
SAlLA
10*000
das,
eto.
a
de reclame, na
preços
\ (B
ta, dâ-sc referencias, para uin moço do
Terminações
secção de electricidade da caea
commercio, no Estacio, Catumby atí
Tados os números terminados Mostre e Blátge, rua do Passeio
praça da Bandeira. Cartas a R. P. S„
em 39 têm 4*000.
numero 60. "
(16660)
nesta folha'.
(B 17114) 3

XTEN'DE-SE um sitio em Mendes.i á
3 minutos distante, com boa casa
para moradia e outras pequenas, cóm
ngua, luz, etc, com muita plantação.
Ver e tratar com Brazilino de Souza.
(B 16691) 1
uma casa em Jacarépa?ENDE-SE
gua, acabada de construir, com
um terreno dc 10 ms. de frente por
60 de fundos, com frente para duas
ruas; rua Francisca Salles n. 210.
Tratar, na mesma. ' (B 16682) 1
a casa da rua Théodoro
da Silva.-n, 47o. Ver e tratar
VENDE-SE
na mesma.
Telcphone
Viljn 1324.
' ' "
(B I7»6) i ADVOGADO %raRaImuF^nc^;
.
TfENDEiM-SE pm prestações de pra- concordatas, liquidações commerciaes—
civil c criminal Adeanta custas
V zo longo optimos terrenos, no Cos* Foro
— Uruguayana, ul, sobrado.
me Velho e Sylvcstre... Tratar 4 rua
(B 1*5") 3
sala 6.
do Rosário n,''
139, 4°'andar,
'
Norte' .3987.
(B 17176) 1
TTENDE-SE tçrreno .4'aiua Theòdoro
V dã Silva, junto ao'
n, 40, com
'18:000$;
10 i]2 x J5.20J preço
trata*
sc .4 rua Pereira Nunes'n. i48,'
com
Arnaldo -— Aldeia Campista-. '
(B 15990) 1

B TERRENOS ,—
1- Quem desejar comprar ou
vender, deve communicar-secom-os srs. Fraser & Sautter;
rna da Candelária n. 2S, 2°
andar. Telephones Norte 591
o 6970. (B. 1341^)1
"DREDIO
na "Princeza da Matta" —
J. Vende-se, para pesson de tratai
mento, tendo todo o conforto. Informa
se em -Cataguazes, com José Soares iHOMPRA-SE > plano, urgente, para
Cortes; e, no' Rio, ¦ trata-se com -Gil- \J particular, mesmo, precisando algum
berto Cortes, 4 rua do Rosário n. 38, concerto. Phone 241 Villa.
'2"
andar, das il ás 16 horas.
(B 16692)

ALUC.A-SE bungalow, 3
salas 4
A. quarto*; e porão com 3 quartos,
banheira, grande quintal. Rua Volante
n. 32, Piedade, junto Egreja Divino
Salvador. 350$ ou 300$ com contrato.
(B 17190) U
A -LUGA-SE a <;asa da rua Itaparica
xl n; 17-A, em Inhaúma, com 3 q.j TrfiNDE-SE
um
magnifico
2 s., e demais serventia; chaves nos V
em
Copacabana,'
terreno
fundos. Trata-se na rua Costa Lobo
n. 11. S. Francisco Xavier. Aluguel junto.-ao n. 536 da Rua Hn320*.
(B Í5947) U rata Ribeiro. Tratar no pala-

NICTHEROY

^/BKDBM^SB juntos ou se». (parados dous magníficos
terrenos promptos para oonstrucçüo,. em Lins de Vasconcellos, Boca do Matto, proximo a 3 linhas de bondes. Preço de ca.\'a lote 4;000$QOO,
informas, í-ua^General Camará, 172, sobrado das. ' 14 ás
IS.,horas. .' '..,
f,.
•¦e.
(B 17135)

13

PHARMACIA

PRATICO DE PHARMACIA

Vende*je no centro, desembaraçada,
Precisa-se de um meio que dê boas
sortida, longo contrato, ponto de vare* referencias.
fB* 16686)'
jo e clinica/ de primeira ordem. In*
da
formações para; o toais, e motivo
vendai com dr, AraujoV ao meio dia,
¦Pata senhoras i ciranç.-.i, a«li Híf
à rua Marechal Floriano n. 173, °u
ratos 2a % do que .em qualtiner -outtA-:
rtia Acre a. 38, ás 2 horas.
(B 171U) casa; ás ruâs.do
'
'194, Theatro.a. ss e S*»..á

CHAPE'0S

DINHEIRO

de Setembro,

Casa O«orio.
t
(B 16689)'

COMPRA-SEPIANO

Emptesta-se sob'. -dnplicaroí e pro:
missorias, á .rüa General Câmara nu*
Urgente, para particular, mesmo pré-,,
mero 148, sobrado,
'Vt. com o sr. Arau- cisando
algum conceito,, Phone J$t
Ifit-.
jo, da» —14 ás
.
¦~r
Cm lí-JJ^J
(B <«!($) ViiUw

--a^JW»H^i«BMBwS^MK7f.'i

"-*¦*"

L-lL IF ¦
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;CSKB8H_

COMPANHIA

gggg^l

'-¦HJ__J

BRASIL

C1NEMATOGRAPH1CA
"—

"i

v

H O J E

em quinto dia te exito atmi^SíoflWiBWato >,*.
— umjcomanoe em qne enteu o oor*...;.'!j»- - y .s ;tihn,'. sr-. i-xpatifle

,•'

E FLORIA

f'-

!

1wíj

Hk^
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üm

¦K'>£í*____

' '

* R-l IB.."' 4___l

• ?l V ll'
s

___t&

-

" 'i';i

j

JAGK PICKFORD
'

#3» §PC1

e,a

•

I
I
I

\

_/4í*iSss"

I

HOJE

— terei»

esta

CIRCO M-OBI-IU

I
»

brasileiras*'
^enh.m \er a mais engraçada e original das estrellas
a Inimitável \

Al€l£- Octrrido

'¦¦¦

—
! em 3 padeis imponentes —- de «I»aÍ|hatov - de -«Imprensa
e do rlWagleo Chinez TI O VI - TA»
Moíntada»
{

^^^í*3í'_tfJ8fi_ifti_s5v

t A COMPANHIA EQÜESTRE REPUBLICANA RECREATIVA

At?S \\l C"j<§;^íl-' ÜmÜI

M__

UMPRETERlVELiMEBiTE I
maravilha'!

4

em
.

A's 4-ásS e Ás
lL'L'tO horas

| HOJE

|
- com musica
â Revista-satyra deMUTTe JEFF
do maestro íi. VOGEjLER

; y

Madge Bellamy
jffjfík.

"'

'

"

apresenta ao. distineto publico• do,GLORIA, entre outros,
•
..
os seguintes artistas:
'As «Irmãs Pragas» — «Menino
*
I—
«Sarrazaui ü 0'- Chin - Tou» —
.
—
«Ti-.-pi-t_ .(mngioo o .Ilusionista) —
I
,
Prodígio»
«Vox Populi» e sen terrivel
1 «Tenor Beriiardino» —A intrépida domadora
amostrados —
leão germânico v.Von* Toura» — Papagaios
'
'.
ete.
eto.j
*

£9v:'__B _____.***!____.

" mlrm wÈ

m

|-

Venha ver o que succedeu
a

:.'

R

!• '* 1113
J
VI ¦_'*__! ______!

«_i

fl\S«f

¦"

_¦

i

<MH ,HJA /(vÊj2aw6at\\%

WmW ÊtÊMSm^t
IP
''iH K^i*;"«
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I

"¦

'um

|

HOJE*'

wk~

\ __-_T___Bl_________fl____ ^B ''1^
^'' ^Bi^%' JB|_^ ____T'-''*v^______l
Wfíp_*w
sia *f. > ffl
Bb__í _______
E_R *¦
^i

"

¦

jun

gosta de sensações.

^asrisr.A: Q. .csriLSSOisr
t.roins do fiitn da FIHSTNATIONAL.

JÈ

-|

HOJE

- podoreis saber o que aoonteoou a utn a moça quo sc vestiu
. »,'
de rapaz...
'
i
VEDÈ-A AQÜI-rE'

' Jfi '^W\l _______
¦È m> - *vxJ w-mi
m>
.
\___\w^i3M____m

— -

•":' ., ;"!..<••':'• ".

i •

SfcUüNPA-FEiRA \

Mjn&lÍL

A1V?£ffi} EGOiSJIfKI

————"

-tt*!»

llí'
tm-

P

Orchestra sob a dlrecçfto do competente
fl
maestro russo ,
_K^.!»..:n^^<rfe--i'*awi_7-K:iM

IAEL VARi_0]^l$C3iHt(a!mii«i''A<CiT.ES
oa.p_otag._iiatB8»(leam}! tiluteisi^bdfhti '£_.$â:(ÍHA.
IVISTBR - _fto
^FUiM
- da Yieun^çrsMíilh Illmi) - "
'dftME_lYE2Sâ__i
¦__i"No programma: — -tt wmedla

CARLOrE
-______\»1__-»»^L____J__i

... /

o bello trabalho da
UNITED ARTISTA"]

QUEIRA _>£S«_mi»AK->*B

EI/-PHANTE... e outras, feras e animaes
domésticos
Grande suecesso também de Henrique Chaves,
i
Pinto de Moraes, Américo Garrido, Antonia
niorma Bruno, ^E' Ro Rambo-e toda a
! Denésrl.
' '
COMPAMiM
TATVGARA*
).
I Oi

LiLDADE .POETIÍÂ

Programma SERRADOR

CAMPOSKY !

dé

fí?

Bailidis fe I01IK e OORI!
F»ll._3i*la9 iut»íVa.a»lva9 ¦—

— Graçallmps

i_5_g^J__^.A-__Si--^--ÍH

CAPITOLSOIIMPERÍO
#°

:¦'{-)

_9(-'irfamiaJi;

CAVALHEIRO
.

¦8,50 c 10,io.

,

PIRATA l w- c. fields e

(Tfee B00S»

HOJE nó fllm que se assiste com o maior

*l»:io" Chie: 2, 3,20, 4,40, 6, 7,I0, S,4 «OyO*
'"U/Ja
e 10.00.
Comedia: j,io, 3.3o,* .,50, .6,10, 7,30, ' ... *^!

.oraal: a, *Mii,iS.>*. Th Situt,. tflsfalil
'Drama: 2,io. 4,fe»»o,. 7>goi,'!.r*i«>!tfty.-\'
ComcJia: 3,30, s,. 6,4p). Sííq,^ winn». *._

•

üm argumento de amor;. entramoittttto ^ swan»
engraçadissüiia*

tOUISE

"

-.

r'

Encantados:

iOFXX-

Apresentado pelo
PROGRAMMA MATA.RA_.__0

-*--. m^m-,

Pessoalmente — talvez! Mas na tela... ninda nãò-! 0
. :.
Venha conhecel-a, encantar-.» com a sua belleza esplendorosa, no

BROOKS

PARISIENSE

^

mmL.. ___________
RISOS
E
TRtSTEZAS
1
the
Anny Game)
{.tfs

No PARISIENSE.

Já viu a. «Rainha dos Empregados nò Coulil-_erclo»?

FM —

f

prazer:

21-SEGUNDA-FE_RA~21

Hl

Old

RICHARD

BARITHei-IVI
«to.

cm uma pellicula

admirável:

Tú não és meu filtro!

.%. ..

Cm programma Inegualavel ..
' vDols fllm. de sensação...

,WVWK«_««!«_Í_*_^^

_i_^v_Kvn_Kn

THEATRO RECREIO ' '

^^^-^^^^^=:^Zi__J_r_______^r

Interpretes r GEBT&G].iB: UBJESTO»'
OEOBGK AETHJDB, ANTÓillQi'Í«_a_ffiS;
GB__K_ga«É^M^^t<i.
^a^epJ__i*A^n -®*irífottU*'a-—3ÈàBB8_3_ri_a> 3st_n».t>

m

•.'Sè

Radio__i.es -.€^i«aemiaa.<tis__t&Byffl!âiKliIÍ!(.
. Mundo em-fôco n_ ia» -1.
»»u-àveEsaíSi.
-CLAIRE
ytI_.DSO:_., nim
A seguin
Prisioneiro» d« >>>-.
Os
(The
white Do8eoH>!
No fiAPÍTÜLIO - ü«fUm.da!MSÍ!B.<íl.<])liteübuiô.
4pel_.PAK*àM:<HnS!Il'.

.ai

..lllllllllllllllIllIliaitlllIllliKbluillll.lilliili.llim-:-

^-g^^-a_^-WO-*_m_%^a_^_^_i^_%?«ga_va^^

luattti S-SBWniM- »«!Mna-asC__aR /VtnEtR diárias
¦-¦-..
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fj.

HOJE
MAIOR: SUCCESSO

DO

-

Í*A MAIS MODERNA REVIS- |
_A, TA'NO-MAIS ELEGANTE
i
iiEí.- THEATRO i

Dentro da ii

!'•

' -"Umcacto de concerto" imça» s
. §•
"charge
politica", de Pin» j
f'1-givcl
e MatUMe Costa — £
. Io Filho 'nocturoas^^Kndo
bai* i
"troape de Ma»
,.
f"{tMVÍ3&c9
_• .Indo chssico peb
ttl.'*ria" Olencwa — **A fascinação ã
5|.ld(>fiogo", interessante-T.ai.e- ctas*. íl
fiMüica-cxccntríco — c c formidável, «
/¦¦; i'o!n;;;..-il e infernal final de acto, *
E^/com a apresentação, do *Black* «.
••JBotton",
por Maria Olenewa, to» »
'
i .1,-is as bailarinas, a'"troupe" de 5
!",«negros da'.Jamaica e a "*jaz__- s
-band" com ico-maluca "The four. »
"Sketches" cna ,':Red Devil" —
v
Números ^aiaa- *.,-?|
g gtaç-tdiesimos¦-—
É xté« de cortinas — Linda musica =•
VI. Assis Pacheco. ..-?
"SNCHEHTBS
I
MAIS
E
¦
.
ENCHENTES
ií-í
1
-"¦-"'•!
,-.->r- ¦_——i 3
¦l/sVa-fi HORAS—NO THEATRO |
_*_ME_-TE CARIOCA _ A'S g
10 HORAS ,-t

-.

¦

|H OJ E
hii im .!»¦¦¦¦¦

— »i

.ii. ¦

'IllillnilIlilWlllItlllMMlIlIlIlllHlllllllllllllllllilMll!

m- ãí

* íptaítlr «ito.-'-Oraa. Vv
vv*.- .:".
s?-.

Amores ** circo

.4arn&t«MsW^<ai,(wmlp«%«*jitainey e Marlon
*—
— Xixon
No memnií Ti.*--;irv.i,a,mii:: Aíttor, JusiVca e IJber«jfeM-es, «•«Mçítt_«> -de Os Miseráveis

___iMJLiMii Palco 1 hoje

Cine Th&atro Umeríca

V LQN, CHANEY em

HOJE..

Ironia, da Sorte

A VOLTA DO OUTRO (
- 7 actos, admiráveis
¦
, Amanhã
UMA ' PEQUENA
LEVIANA' • ,.com
PRISCILLA DEAN,:
(B.ri669d5

Paris

llll

earamlRlas)

CSSü_50_STOP^a__B__?lSE3Sr
_. (humorista do lápis
_!_t.A.3?OX_j 3! (imitador de maestros)

p salva
Fox Film
HELENA CHADWICH em

De sua livre vontade!

HOJB «*"Tfc||P PALCO
A.% S ii* e ÍO t.2 ivoras
.,

0sTtimnas da Mauricéáj
ivnmri «onèiíriai gísaaiwftnfBMio ,*m Sambas, Canções,
TltWiàl-tm » Moainha. ào Norte.

'*

2*. TEIBA>-'(y,
.* NATHALIE-KOVANKO!'íin

O' Príncipe Encantador
Super-producçlo;

.

Preços ]>_pnláres
I_ntrada 1ÍBOO
(B .17191)

HOJE

O LYRIO
f:0*-delic«do e erçiéifciòhante dra-"
ma da Fox em 7 partes com a
encantadora - •
. '. ,: BBLLÉ BENNETf

Cine Theatro Avenida
' ; HOJE
Travessuras de
do

HOJE

l-i-i

Oito parte.*! dn Paramount,Vom
RICHARD DIX
ALI
L^CCE. MILLS
"DA
SENHORA
TERRA
Seis partes de rtramlc citioção com os dois conhecidos e applaudidos artistas •
MARY ALDEN
.
JONNY WALKER
E amda-o film natural
. ,,
V.
: FOX'JORNAL

Cabaretier- o
distineto actor João Mattos;, pela actriz Yvette Rosolen, valsa; pela aetrlz Henriaúéta Brleba "A
bahiana" de "Prestes a chegar..."; pela actriz Guy Martineíll, um "fox-trot"- pela actriz Luiza
Fonseca, canção, sertaneja; pela menina Gauchita, óharleston (marcagâo. e cíihtòy' 'nelo bárvtono
Ângelo de Freitas, canção; pelos actores Arthur de Castro fcantoi.A'. éí-art, Oscar Cardonna e
A. Souza, valsa (instrumentos de corda); pela artista gaúcha Talita Alves, canções brasileiras e
tangos; pela actriz hespanhola Asuncion Cordoba,,canções regipnaes e .americanas- nela acti-iz
franceza'muçicat
Gine Mírnay,.'cantos e bailes pela artista. Rinalys, .bailados' typioos; nela macnlfico con"encantos
"A EMBAIJtAbA DO AMORZINHO".
jun.to
_aJftbiis.'')tÒa_áS,
modinhas
ser¦-,
-'¦
*¦,•'•
•.
¦íanejps, etc.-~
,
• • O 1° acto de "PRESTES A CHEGAR..."
O quadro novo ,"Café ãa Mãe Joanna» GrandloJ
so aoto -variado; do Cine-theatro íris, Juvenal Fontes (Jêca-Tatú), em seu repeXrio-'
do cinetheatro Gloria, a grande artista brasileira Alda Garrido no quadro ' A Tosca»
direvístâ "Viçosa"
tomam parte também Henrique tihaves, A. Garrido e José do Bambo; doí^ Trianon?
Edith
FalcSo
uma romanza; Palmeirim Silva, uma. surpre_a; do Phenix, Pinto Filho e Marlska
Auatto- Dulce
de Almeida,' e Arnaldo Coutinho, duetto da revista «Dentro da Noite»';.; .iSthUÍ.'Costa
mono!
logo da revista "S. Ex.» .Edmundo Maia, monólogo; pelo magnífico conjunto
music*r«ATm
BAIXADA DO AMORZINHO», sambas, toadas, modlntas e can?.r_ertenejos?
Tc
pel£ em
nente tribuno e.illustre politico DR. MAURÍCIO DE LACERDA uma palestra HtemrlJSJS
tica sob o thema: "COMO
t
PORQUE
ME
FIZ
AUTOR
TEATRAL»
"terario-humoris...„,„
THEATRAL»
AVISO — O. programma será cumprido á risca
BANDAS DE MUSICA,' FLORES, SURPRESAS
(B 17147)

Cinema Brasil
HOJE

—-!-.—

HOJE,

A E^osa do "Jazz"

Cinema Haddock Lobo
HOJE
LYRIO
O
íTJju

Engraçadissimo film cm 7 par, .
•tes com
.
MARIE PREVOST e
MATT MOORE

dos mais emocionantes
films do Fox em 7 partes com
a seductora
BELLE BENNETT

Os Miseráveis

Um film de aventuras policiaes
com'.*¦ MONT
AGU LÓVÉ
_,
E o film natural
:
O MUNDO EM FO'CQ

O grande film em capítulos
cxhibindo-se o sensacional 3" capitulo. ,

OARlNAVAiJ IVO CINTE

Ladrões dè Casaca

THEATRO

HOJE -^1-.

_^_ HOJE

Amante de Principe

,

Sete empolgantes : partes com
o querido astro
*
WILLIAM TAYLOR

Luar, Musica e Amor
Um enredo romântico e crao»
cionante com a formosíssima
CLARA BOW
¦ ¦.¦'¦¦

.

(1654.)

eii.IVTPRA:lL.

HÓJÉ

j4 grandiosas sessões:ás 3hs., 5.30,8.30e 10 horas ( 11 O J E
TELA 1
NA TELA 1 (NO PALCO
1 NO PALCO")

Marf orIe Daw
¦'*_-E-'

Wiflian T. tildei

'lítfEiíHír

IJm colossal • ______ da. Guará
. Seganda e Terça-íeira-Grandio^-"«P*.«#*».? OI sos
- f^A-fiMÁwcil-!
Bailes Infantis á fantasia, dedioadosis Exmaa. familias oaiiooas. LINDOS PRÊMIOS.

S
í
t

r,
4
f

Cinema Tijuca

HOJE

IVo pnlco: canto, baile, cançonetas, acrobacla, cômicos, alegria. Todos se divertem.
Rií* ari valei.
vnl.r Em
wm toda»
tmlam
«ir
as sessões até o nm do carnaval

Na

B

\

_*_ja_aSM_«_vs_w

CINE THEATRO CENTRAL i ~maS p._5í_t

*

[

TÔM MIX EM

. —:-_.

, Sete píftes' aeosa61onaes da Paramoiint coni
HOLT e FLORENCE
VIDOH

Programnia de verdadeiro
Suecesso

HOJE

'

A montanha encantada

ou VINGANÇA DE PALHAÇO
7 actos arrebatadores JANE N.OVAK em

Empreza-Pinfildi., Praça Tiraden»
tes, 42».^— Phone CÜeiitral 131

*fc ^tàffâww,, ena matinée
T ¦lA.T.-.A.» éfe pJjWTÒ^,;
;sfc<;rí»í!>ats-s

CIME MEYER

¦

-;.

11 JBtXrãX j $ ;ij| *j H O J E,l'

momento;..

2a Sessão:

AS MOSSAS PRAIAS
dos banhos do mar nõs postos 1, __>, 1 ' e 6 '
Impressão
''
da praia de Copacabuna ',',
.'
A seguir: THOMAZ MEIGHAN e LILA LEKi em
. m.'«n_ Edema Oeira-Mar
(Tho'Ne'w Elpndike)
Uo IMPÉRIO Um fiim da PABAMOUNT

ElBtSSíSX iBA-GnSB_£L SECRETO
EspfíetafluJí.* S«uiüí«íi9! «Mm :film_ 'ei-attracçecs fornecidas

s'-^DIRECÇÂO AimSTICA DB
ABJÍDIE FARIA ROSA

___¦

RIO CHJC

•

COMPANHIA OLENEWA
PINXO KILH9

mmm

B__*""''¦* ¦ * itfHÍ_____T '*^?tW_SS

IHgjiBHBHWji^^
m

¦PWÜ

.
Empresa
A. Neves & Gla. \1

Áfà 7 3i4 e 9 3i4 ~ Imponente festival
HOJE dedicado
aos, iaiu$ír,es autores de «PtíJESTES
CHEGAR :.» e em homenageia & Empresa a. Neves & C. a
-"•Õ 1» àtíto'de^PI.ESTES:'ArCHEGAR,.:»
O quadro'fnovo "OcaiétuMejòanna''', o maior S
¦P Sessão1: 'suecesso
de gargalhada destes últimos tempos, e um magnifico acto de "cabaret"
'A

l___f____f^^ij_fe____M_^y^'

Uma brilhanto comedia para apresentação do famoa»1
humorista ' americano e a, sua fascinante «partenaire» i
-4 ."
-ÓmíilmjdaPAEAMOOKr
('V

ÉiiteiIkÉoSJosfi

fll

mm «jornal»: E' um fllm ... — Aspectos de todas as homenagens
prestadas a Sua Magestade a Rainha dos Empregados é
no Commercio - Instantâneos de Sua Mageâtade nas praias, hrt% bailes., no lar ... — -,:— E poderá ver ainda:
.

_Vao e

EXITO

SEM IGU-iil.

—-yy,

- Acrobatas
"¦:*"¦_'• &
""
WítSllV
.ditadores
~, Ol*Ílf_r___
. Gomioos --Esoèntrioos.
.i."W,?
Rir, Rir a bom rir :
Ou f% iSfis-WV *,__ -OoeWistaa comioos oom novo renor**.r*>f
•*.*•**A
torio-Exito Garantido
HBHMAKTAS SABATER
. Vv
.' ?5iIe? .™0'lfer.nos — Tangos — Cançõei
'"'>:T-

¦'Àrò' Sátanv Wdtavel atirador
¦"•'>.!¦' I
Ferreira diá Silva - Parodiata brasileiro

Mozart Bicaiho (O rei do violão) -Trio Pen.li-n
(Acrobatas eomloos hilariantes) - I_a Soberana
(A rainha
do tanKo)-Trlo Gondy (Gymnastas e equilibristas)-i_éa
Morgandl (Notavel cantante a vo.) - Lucy (Bailarina
clasBica e moderna) - Elorlnl (Notável tenor)

í A-MAJVHÃ j
Definitivamente

'
UMA HORA DE DIVERTIMENTO PARA AS FAMÍLIAS

«Viva o
Carnaval»

Sl:c teli comicocarnavale-co dc
grand. auecesso, com
MIGUEL MAX
MARIA MAX
..
FERREIRA DA SILVA
MOZART BICALHO
LUCY
TOSCA
IEM AOS PEREIRA
RINA WEISS
TOM BIL
SOBERANA e u BAILARINAS
Grana5 pessoas cm scena
diosa apresentação : Exitu garantido.
Gargalhadas sem conta — AleBom humor.
gria — Graça
____^_____

(B

I7I»S)

